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 وزارة التضامن والتنمیة اإلجتماعیة والمساواة واألسرة :
 
من❖ الهشة الفئات لحمایة الوزارة اتخذتها التي اإلجراءات : محوري            شفوي

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، كورونا جائحة تأثیرات           وطأة
  األصالة والمعاصرة.

كورونا،❖ فیروس بداء اإلصابة من الوقائیة التدابیر : محوري           شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

جائحة❖ تداعیات لمواجهة المتخذة اإلجراءات حصیلة : محوري          شفوي
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، الهشة الفئات على            كورونا

 والتنمیة.
األسر❖ على السلبیة اآلثار من للحد الحكومة استراتیجیة : محوري            شفوي

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، الهشة والفئات المتوسط الدخل           ذات
  الفریق الحركي.

النصاف❖ الوزارة بها قامت التي والتدابیر اإلجراءات : محوري           شفوي
الصحي الحجر ظل في الخاصة االحتیاجات ذوي من العریضة           الشریحة
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصحیة، الطوارئ حالة إقرار رافق           الذي

  فریق التجمع الوطني لألحرار.
المحترمین❖ للمستشارین كورونا، زمن في النساء ضد العنف : محوري            شفوي

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
 

 

 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة :
 
للمستشارین❖  ، والكهرباء الماء لفواتیر المهول االرتفاع محوري:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
في❖ األسر على والكهرباء الماء فواتیر ارتفاع تأثیرات : محوري            شفوي

االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصحي، الحجر          فترة
  للوحدة والتعادلیة.
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وخطتها❖ والبیئة والمعادن الطاقة وزارة حصیلة : محوري          شفوي
السادة المحترمین للمستشارین كورونا، جائحة تداعیات مواجهة في          المستقبلیة

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
كورونا❖ جائحة ظل في المتخذة القطاعیة التدابیر : محوري           شفوي

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین والمستقبلیة، اآلنیة         وتداعیاتها
  الحركي.

لمواجهة❖ الوزارة بها قامت التي والتدابیر اإلجراءات : محوري           شفوي
، للمواطن الشرائیة القدرة وحمایة المستجد كورونا فیروس          تداعیات

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین❖ المحروقات، من الوطني المخزون وضعیة محوري:         شفوي

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
اإلقتصاد❖ تنافسیة أجل من والبیئي الطاقي التحول : محوري           شفوي

لمقاوالت العام االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین          الوطني،
  المغرب.

المحترمین❖ للمستشارین كورونا، أزمة خالل الطاقة تدبیر : محوري           شفوي
 السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

 
 
 
یحن❖ ألم كورونا، جائحة ظل في السامیر مصفاة مستقبل : محوري             شفوي

السادة المحترمین للمستشارین  لبالدنا، الطاقي لألمن ضمانا لتامیمها          الوقت
  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

اثمنة❖ على كورونا جائحة جراء النفط أسعار تراجع أثر : محوري             شفوي
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا،         المحروقات

 والمعاصرة.
❖، الصحي الحجر فترة خالل المنجمیین العمال وضعیة : محوري            شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة .
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السوق❖ في المحروقات سعر انخفاض انعكاس مدى : محوري           شفوي
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الوطنیة، بالسوق ثمنه على          العالمیة

  فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین❖ النفایات، من للتخلص المتخذة التدابیر : محوري          شفوي

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 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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