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 وزیر الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان:

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المرأة، ضد التمییز          شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

 
 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
عبد✔ السیدین المحترمین للمستشارین السكنیة، المشاریع إنجاز مستوى          شفوي:

  اللطیف أعمو وعدي شجیري.
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین للسقوط، اآلیلة المباني          شفوي:

  االشتراكي.
للمستشارین  للسقوط، اآلیلة المباني لترمیم الوطني البرنامج مآل          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
المحترمین✔ للمستشارین  اإلجتماعي، السكن في الجودة معاییر احترام          شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
الدورة✔ في البناء سیاسة وإدخال العشوائي البناء من الحد           شفوي:

للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         االقتصادیة،
  والتعادلیة.

الئق، سكن على والمتوسطة الفقیرة الطبقات حصول صعوبة          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین المتوسطة، للطبقة سكني منتوج توفیر ضرورة         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین  بالمدن، الخضراء المساحات انخفاض         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

شركات✔ قبل من المغاربة لها تعرض التي النصب عملیات           شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         عمرانیة،

 والتعادلیة.
للمستشارین✔ الصاعدة، القرویة للمراكز الوطني البرنامج حصیلة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین  االجتماعي، السكن دعم          شفوي:

  الحركي.
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السادة✔ المحترمین للمستشارین صفیح، بدون مدن برنامج حصیلة          شفوي:
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 
 

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
الشغل،✔ فقدان عن التعویض من الخاص القطاع أجراء استفادة           شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
السادة✔ المحترمین للمستشارین الشغل، سوق في المجالیة التفاوتات          شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین النقابیة، بالحریات المس         شفوي:

  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
ممارستهم✔ بسبب للعمال الممنهج الطرد في ألزا شركة تمادي           شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین النقابي، التنظیم في الدستوري          لحقهم
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

 
 
القطاعات✔ من العدید في الشغل مناصب فقدان نسبة ارتفاع           شفوي:

للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین سنویا،          الحیویة
  والتعادلیة.

واالجتماعیة✔ االقتصادیة التداعیات ظل في األجراء حقوق ضمان          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین كورونا، أزمة عن           المترتبة

  والمعاصرة.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االجتماعیة، الحمایة نظام          شفوي:

  االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
للمستشارین✔  الجائحة، بسبب الشغل سوق في النساء تضرر          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
____________________ 

 
 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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