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 والتعاون منتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة الالوزارة
  ریقي والمغاربة المقیمین بالخارجاإلف

:المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج

 للمستشارین العالم، مغاربة من المتخصصة الكفاءات تعبئة  آني:شفوي
 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 الجالیة أبناء من المتخصصة الكفاءات واستثمار تعبئة  آني:شفوي
االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالخارج، المغربیة 

للوحدة والتعادلیة.

: الصحةوزارة

:أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التمریضیة، األطر في الخصاص  شفوي
 فریق التجمع الوطني لألحرار.

:المحترمین للمستشارین الصحة، قطاع في التدبیریة الحكامة إقرار  شفوي
 السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

:العمومیة، والمستشفیات بالمراكز الصحیة الخدمات تدني  شفوي
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

:للمستشارین اإلقلیمیة، المستشفیات بعض تعرفھا التي االختالالت  شفوي
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

:الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الطبیة، التجھیزات  شفوي
 الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

:للمستشارین الخاصة، المصحات داخل كضمانة الشیك تقدیم ظاھرة  شفوي
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

:أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، الصحیة المنظومة  شفوي
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

:للمستشارین المغربیة، بالمستشفیات الواجبة الصحیة الشروط  شفوي
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

:الجبلیة، والمناطق القروي العالم لسكان الصحیة المتابعة  شفوي
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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:المتفاقمة، الوبائیة األزمة ظل في الصحیة المنظومة وضعیة  شفوي
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

:مضاد للقاح للتوصل السریریة التجارب في المغرب مشاركة  شفوي
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المستجد، كورونا لفیروس 

  والتنمیة.
:للمستشارین كورونا، بفیروس بالمصابین التكفل بروتوكول  شفوي

 المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
:بفیروس المصابین صفوف في للوفیات المتصاعد االرتفاع أسباب  شفوي

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.كورونا، 

:التضامن والتنمیة االجتماعیة والمساواة واألسرةوزارة 
:أعضاء السادة المحترمین للمستشارین األطفال، ضد الجنسي العنف  شفوي

فریق العدالة والتنمیة.
:للمستشارین االجتماعي، الدعم برامج لتفعیل المندمجة اإلستراتیجیة  شفوي

 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
:السادة المحترمین للمستشارین األنترنیت، جرائم من األطفال حمایة  شفوي

 أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
:البرامج ومختلف االجتماعي الدعم منظومة استمراریة مآل  شفوي

السادة المحترمین للمستشارین وتداعیاتھا، كورونا جائحة ظل في االجتماعیة 
 أعضاء الفریق الحركي.
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أسئلة تجمعھا وحدة الموضوع
____________________

 (الفقرة األولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:287المادة 
تخصص جلسة یوم الثالثاء ألسئلة المستشارات والمستشارین وأجوبة الحكومة عنھا.

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:288المادة 
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.

المحدّد الزمني الحیّز من تبقى فیما بحقھ عنھ، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل، یحتفظ 
لھ، للتعقیب أو الرّد علیھ.

:15h00زواال  الثالثةتنطلق الجلسة على الساعة 


