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 وزارة العدل :

 
للمستشارین❖  الفساد، لمحاربة الوزارة استراتیجیة : محوري         شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین❖ ، 19 كوفید بسبب للمحاكم العام السیر : محوري            شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
تصریف❖ لتنظیم تنزیلها وزارتكم تعتزم التي اإلستراتیجیة : محوري           شفوي

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، المحاكم مستوى على           القضایا
  العدالة والتنمیة.

العادلة،❖ المحاكمة وضمانات بعد عن التقاضي تقنیة محوري:          شفوي
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

أعضاء❖ السادة المحترمین للمستشارین ، بعد عن التقاضي : محوري            شفوي
  الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

 
 
 

 وزارة الصحة:
 
المحترمین❖ للمستشارین ، والتمریضیة الطبیة األطر تحفیز محوري:          شفوي

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
❖، الصحة بقطاع للنهوض المستقبلیة اإلستراتیجیة : محوري          شفوي

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
إمكانیة❖ لمواجهة الصحة لوزارة االستشرافیة الخطة : محوري          شفوي

 تطور وباء كورونا،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
قطاع❖ لتطویر الحكومة الستراتیجیة األساسیة المعالم : محوري          شفوي

 الصحة  ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
ودور❖ 19 كوفید كورونا لفیروس الوبائیة الحالة تطورات : محوري            شفوي

التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، المواكبة العلمیة           اللجنة
  الوطني لألحرار.
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اإلنتاج❖ حلقات في االقتصادیین للفاعلین المساطر تبسیط : محوري           شفوي
التجمیل، ومستحضرات الطبیة والشبه الطبیة للمنتجات الخارجیة         والتجارة

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
الصحي،❖ الحجر من التدریجي الخروج إجراءات : محوري          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
الصحیة،❖ األطر على وآثاره بالمملكة الوباء تطورات آخر : محوري            شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
❖، القروي بالعالم البشریة الموارد في الخصاص محوري:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة❖ المحترمین للمستشارین  ، ببالدنا الصحیة الوضعیة : محوري           شفوي

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
 
من❖ المتضررة النقل أنماط لدعم الحكومة استراتیجیة : محوري           شفوي

  جائحة كورونا ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
إنجاز❖ تستطع لم التي المقاوالت اتجاه المتخذة التدابیر : محوري            شفوي

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المحدد، التاریخ في          المشاریع
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

بعد❖ لما والماء واللوجستیك والنقل التجهیز وزارة خطة : محوري            شفوي
  رفع الحجر الصحي ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین❖  ، القطاع على كورونا جائحة مخلفات تدبیر : محوري            شفوي
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

لمواجهة❖ الوزارة اتخذتها التي والتدابیر اإلجراءات : محوري          شفوي
الحجر رفع بعد ما مرحلة خاصة 19 كوفید كورونا فیروس            تداعیات
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المحترمین للمستشارین ، ومؤسساته القطاع إنطالق إعادة أجل من           الصحي
  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 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 .
 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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