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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي:

السادة المحترمین للمستشارین الجامعیة، األحیاء إغالق استمرار آني:          شفوي
  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجامعیة، األحیاء إغالق          شفوي:
  الحركي.

العرض✔ لتحسین الوزارة اتخذتها التي والتدابیر اإلجراءات آني:          شفوي
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، العلمي والبحث          الجامعي

  التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین✔ الجامعیة، والمؤسسات بالجامعات الهیكلة آني:        شفوي

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
المحترمین للمستشارین العالي، التعلیم منح توزیع في العدالة اختالل           شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
الدستوري الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجامعیة، المنح          شفوي:

  الدیمقراطي االجتماعي.
السادة✔ المحترمین للمستشارین  القروي، بالعالم التمدرس دعم برامج          شفوي:

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین  المعادالت، لمنح المعتمدة المعاییر         شفوي:

  أعضاء الفریق االشتراكي.
االستقطاب✔ ذات الجامعیة المؤسسات وولوج الجامعي الدخول         شفوي:

للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         المفتوح،
  والتعادلیة.

االتحاد✔ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجامعي، الهدر          شفوي:
  المغربي للشغل.

للمستشارین✔  الرقمیة، التواصل بوسائل النائیة المناطق تالمیذ تزوید          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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للمستشارین✔ الشغل، نزاعات في القضائیة األحكام تنفیذ إشكالیة          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

األحكام✔ وتنفیذ تبلیغ بإجراءات المكلفة البشریة الموارد محدودیة          شفوي:
  القضائیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 
 

 وزارة الثقافة والشباب والریاضة:
القروي،✔ بالعالم الثقافیة البنیات مستوى على الحاصل العجز          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
القطاعات✔ وعمال الریاضیین للمدربین االجتماعیة الوضعیة        شفوي:

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ،19 كوفید ظل في           الریاضیة
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

المحترمین✔ للمستشارین االمازیغیة، لترسیم القطاعیة المخططات مآل         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق الحركي.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین إفریقیا، على الثقافي االنفتاح          شفوي:
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 
 
 
السادة✔ المحترمین للمستشارین بالمغرب، الثقافیة األنشطة استئناف         شفوي:

  أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
 

 وزارة التضامن والتنمیة االجتماعیة والمساواة واألسرة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین  االجتماعیة، البرامج إلتقائیة         شفوي:

  فریق العدالة والتنمیة.
وإدماج✔ للنساء مبادرات تثمین خالل من النسائیة المقاولة دعم           شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشابات، المقاوالت         مشاریع
  األصالة والمعاصرة.
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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 

 

4 
 

أكتوبر2020   دورة

  الجلسة الثامنة


