
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

المحترمین✔ للمستشارین الطلبة، منح توزیع في المعتمدة المقاییس          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المدرسي، الكتاب تألیف          شفوي:
  العدالة والتنمیة.

الجامعات✔ بین الجسور دعم عبر العلمي البحث نتائج تثمین           شفوي:
لمقاوالت العام االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین          والمقاوالت،

  المغرب.
 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:

للمستشارین✔ المغربیة، الملكیة الخطوط شركة تذاكر أسعار غالء          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
ورززات،✔ بإقلیم وغسات دمنات بین الرابطة الطریق مآل آني:           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
للمستشارین✔ مالل، وبني تنغیر بین الرابطة الطریق تهیئة مآل آني:            شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین✔ تافیاللت، درعة بجهة السریع الطریق بناء آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السدود، إنشاء برمجة          شفوي:

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
ورزازات✔ بین الرابطة 9 رقم الوطنیة الطریق توسیع أشغال تعطل            شفوي:

  ومراكش،  للمستشارین المحترمین السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.
المحترمین✔ للمستشارین بالمغرب، السیارة بالطرق الوقایة شروط         شفوي:

 السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:

✔،2030 رؤیة المستدامة للتنمیة الوطنیة االستراتیجیة آني:         شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة الصحة:
المحترمین✔ للمستشارین ببالدنا، الصحة لقطاع المزمنة اإلشكاالت         شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
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للمستشارین✔ العمومیة، بالمستشفیات االستقبال وفوضى اختالالت        شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین بالمستشفیات، األمن غیاب         شفوي:
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 
 

من✔ والحمایة التعویض مستوى على الممرضین ظروف تحسین          شفوي:
  األخطار المهنیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الخاصة، المصحات تجاوزات         شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

المحترمین✔ للمستشارین بالكلیة، الطب لطلبة المتتالیة اإلضرابات         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

 وزارة الثقافة واالتصال:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین العریقة، الموسیقى مهرجان         شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة الشغل واإلدماج المهني:

السادة✔ المحترمین للمستشارین الشغل، لقانون الصیدلیات احترام         شفوي:
  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 كتابة الدولة لدى وزیر الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات المكلفة
 بالتنمیة القرویة والمیاه والغابات:

المحترمین✔ للمستشارین الجبلیة، المناطق لتنمیة مغربي نموذج خلق          شفوي:
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
السادة✔ المحترمین للمستشارین المغربیة، للطفولة الحمائیة التدابیر         شفوي:

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
 
 
 
 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
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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.

:11h00 تنطلق الجلسة على الساعة الحادیة عشر صباحا 
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