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 وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین
 بالخارج:

 

مخیمات✔ في واألخالقیة واإلنسانیة القانونیة الخروقات فضح         شفوي:
  تندوف،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین  بالكركرات، الوضع مستجدات        شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 
 

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي:

الشغل،✔ سوق لمتطلبات المهني التكوین برامج مالءمة مدى          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین اإلطار، القانون تنزیل استراتیجیة         شفوي:
 أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

للمستشارین✔  والجامعات، الكلیات إلحداث المعتمدة المعاییر        شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

المحترمین✔ للمستشارین المدرسیین، واالنقطاع الهدر محاربة        شفوي:
  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین✔ القروي، بالعالم الجماعاتیة المدارس عدد من الرفع          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الخصوصي، التعلیم         شفوي:
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

حاملي✔ على الجامعیین األساتذة توظیف مباریات اقتصار         شفوي:
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العام، القطاع موظفي من          الدكتوراه

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین النقابي، العمل محاربة         شفوي:

  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
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 وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة والنقل الجوي واالقتصاد
 االجتماعي:

 

الصانع✔ دار مؤسسة ستعتمدها التي الجدیدة االستراتیجیة آني:          شفوي
السادة المحترمین للمستشارین ودعمها، التقلیدیة الصناعة بأوضاع         للنهوض

  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
ظل✔ في السیاحة بقطاع العاملین لدعم المتخذة اإلجراءات آني:           شفوي

المغربي االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین كورونا،          جائحة
 للشغل.
للمستشارین✔  بالجهات، السیاحة تنمیة في الجوي النقل دور          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✔ للمستشارین بالمغرب، الجبلي السیاحي المنتوج دعم         شفوي:

 السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، السیاحیة المعیقات         شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المحترمین✔ للمستشارین للحرفیین، بالنسبة بالتدرج التكوین دعم         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
الجمعیات✔ ومواكبة ودعم االجتماعي االقتصاد تطویر        شفوي:

  والتعاونیات،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ القرویة، السیاحة وتثمین لدعم الحكومیة الحصیلة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
كورونا،✔ فیروس زمن صمت في التقلیدیین الصناع معاناة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
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 المادة 287 (الفقرة األولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:
 تخصص جلسة یوم الثالثاء ألسئلة المستشارات والمستشارین وأجوبة الحكومة عنها.

 
 المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:

 تناقش األسئلة المدرجة في جدول األعمال وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما یلي:

 - ثالث دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب؛
 - ثالث دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب.

المحّدد الزمني الحّیز من تبقى فیما بحقه عنه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                 یحتفظ
 له، للتعقیب أو الّرد علیه.

 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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