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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي  :

 
كورونا❖ جائحة لمواجهة التعلیم قطاع اتخذها التي التدابیر : محوري            شفوي

  ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین❖ ،19 كوفید ظل في بعد عن التعلیم خطة : محوري             شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
الزمن❖ من تبقى ما تدبیر سیناریوهات و بعد عن التعلیم : محوري              شفوي

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، كورونا جائحة ظل في            المدرسي
  العدالة والتنمیة.

جائحة❖ ظل في والتكوین التربیة منظومة آفاق و واقع : محوري             شفوي
  كورونا ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

التعلیم❖ لمواصلة الوزارة اتخذتها التي والتدابیر اإلجراءات : محوري           شفوي
السادة المحترمین للمستشارین ،19 كوفید كورونا جائحة ظل في بعد            عن

  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
السادة❖ المحترمین للمستشارین الحالي، الدراسي الموسم مآل محوري:          شفوي

  أعضاء الفریق االشتراكي.
التكوین❖ وأدوار االشهادیة االمتحانات إجراء تدابیر : محوري          شفوي

الصحي ، الحجر بعد ما مرحلة خالل المقاوالت مواكبة في            المستمر
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

التعلیم❖ عملیة من االستفادة لضمان المتخذة اإلجراءات : محوري           شفوي
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین  المساواة، قدم على للجمیع بعد            عن

 االتحاد المغربي للشغل.
للمستشارین❖ ، الصحیة الطوارئ حالة ظل في القطاع تدبیر : محوري             شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
بین❖ الفوارق تعمیق في المتخذة اإلجراءات مساهمة مدى : محوري            شفوي

الدیمقراطیة الكونفدرالیة مجموعة أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         المتعلمین،
  للشغل.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
____________________ 

 المادة 293 من النظام الداخلي:
الحكومة، من باقتراح أو منهم بمبادرة محوریة، بأسئلة یتقدموا أن والمستشارین للمستشارات              یمكن

 لمناقشة مواضیع ذات بعد وطني هام.
الفرق الرئیس یبلغ الجلسة، أعمال جدول في الصنف هذا من شفهیة أسئلة المكتب یدرج                وعندما

 والمجموعات البرلمانیة واألعضاء غیر المنتسبین بموضوع السؤال المحوري.
 یمكن أن تشمل المناقشة قطاعین  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومیة المعنیة بالموضوع.
اإلجمالیة الحصة من الموضوع،وتخصم وحدة إطار في وتدمج الجلسة، بدایة في المحوریة األسئلة               تبرمج

 السئلة الفریق أو المجموعة أو األعضاء غیر المنتسبین .
 

:12h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة عشر زواال 
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