
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان:

للمستشارین✔ الدولیة، التقاریر خالل من للمغرب الحقوقیة الصورة          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین والمصالحة، اإلنصاف هیئة توصیات         شفوي:
  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
للمستشارین✔ الترابیة، الجماعات تأهیل برامج في الوزارة مساهمة          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین الوسطى، للفئات الموجه السكن         شفوي:

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

السادة✔ المحترمین للمستشارین المهني، التكوین في العصریة الشعب          شفوي:
  أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

التعلیم✔ إلى الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال ولوج تیسیر          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین والخاص،         العمومي

  والمعاصرة.
العلیا،✔ والمدارس المعاهد لولوج الباكالوریا تالمیذ إعداد         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
الشغل،✔ وإنعاش المهني التكوین مكتب في الصحیة التغطیة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ القروي، العالم في التعلیمیة المؤسسات وضعیة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین✔ تافیاللت، درعة جهة لطلبة العالي التعلیم منحة تعمیم           شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العالي، التعلیم منح تعمیم           شفوي:

 العدالة والتنمیة.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین اإلطار، قانون مشروع          شفوي:

 الحركي.
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الزهراوي✔ بجامعة األسنان طب بكلیة والتجاوزات الخروقات         شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصحة،          لعلوم

  والتعادلیة.
 
 
 
 

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
العام،✔ الفضاء في للتسول والرضع األطفال استغالل ظاهرة تنامي           شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المحترمین✔ للمستشارین المغربیة، بالمدن التسول ظاهرة استفحال         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:

المحترمین✔ للمستشارین ألصولها، الوثائق نسخ مطابقة على اإلشهاد          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق الحركي.

 كتابة الدولة لدى وزیر إعداد التراب الوطني  والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة المكلفة
 باإلسكان:

السادة✔ المحترمین للمستشارین واالقتصادي، االجتماعي السكن جودة         شفوي:
 أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 كتابة الدولة لدى وزیر الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة
 الخارجیة:

المغربیة،✔ الصادرات أمام الجمركیة غیر الحواجز عائق         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
المحترمین✔ للمستشارین المرجان، بمادة زندولة واد مجرى تلوث          شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
سلیمة،✔ بیئة في الحق تفعیل مجال في الحكومة سیاسة           شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة 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 زواال 
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