
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
قطاع✔ في ألنشطتها ردییه" بومبا "شركة سحب صحة مدى آني:            شفوي

البیضاء، بالدار مصنعها بیع قرارها بعد بالمغرب الطیران          صناعة
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

للمستشارین✔ األخضر، المغرب لمخطط الوطنیة الصناعة مواكبة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

والتجارة✔ الصناعة غرف أدوار بتوسیع الحكومة التزام ترجمة          شفوي:
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المالیة، مواردها         وتنمیة

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✔ المغربیة، المقاولة تنافسیة تعیق التي االكراهات         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة الشباب والریاضة:

المحترمین للمستشارین الریاضیة، الجامعات تدبیر في الحكامة آني:          شفوي
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین الریاضیة، الجامعات تدبیر في الحكامة إرساء آني:          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین الریاضیة، الجامعات تدبیر في الحكامة إقرار آني:          شفوي
   المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

السادة✔ المحترمین للمستشارین للتخییم، الجدیدة االستراتیجیة آني:         شفوي
   أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك المكلفة بالنقل:
للمستشارین✔ والعمال، العامالت ونقل العمل ظروف تردي آني:          شفوي

 المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان:

بجبر✔ المتعلقة والمصالحة اإلنصاف هیئة توصیات تنفیذ حصیلة          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجماعي،         الضرر

  والمعاصرة.
 وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي:

السادة المحترمین للمستشارین المغربیة، الصحراء قضیة مستجدات         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الوطنیة، الوحدة مستجدات         شفوي:
  الفریق الحركي.

 وزارة العدل:
المحترمین✔ للمستشارین الرشوة، عن المبلغین المواطنین حمایة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
األسرة✔ قضاء بمحاكم القضائیون النساخ یعیشها التي المشاكل          شفوي:

  المغربیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین لطنجة، العتیقة المدینة تثمین          شفوي:

  فریق العدالة والتنمیة.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القروي، العالم في البناء           شفوي:

 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

قبل✔ 2030-2015 اإلستراتیجیة الرؤیة مقتضیات بعض تنزیل         شفوي:
التربیة بمنظومة المتعلق 51.17 رقم اإلطار القانون على          المصادقة
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العلمي، والبحث          والتكوین

  والتنمیة.
للمستشارین✔ المهني، التكوین منظومة لتطویر الحكومة استراتیجیة         شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الجبلیة، بالسیاحة االهتمام         شفوي:
 فریق األصالة والمعاصرة.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجبلیة، السیاحة         شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:

تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  یحتفظ
 للتعقیب أو الرد علیه.

:12h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة عشر زواال 
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