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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
 

السادة✔ المحترمین للمستشارین  العالم، لمغاربة الدیني التأطیر         شفوي:
 أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الدیني، الخطاب تجدید          شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 

 وزارة الصحة:
 

للمستشارین✔ مالل-اخنیفرة، بني بجهة الصحي الوضع تردي         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم الطبیة األطر نقص          شفوي:
  أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

المحترمین للمستشارین الصحة، بقطاع البشریة الموارد نقص تجاوز          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق الحركي.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الخاصة، المصحات تجاوزات         شفوي:
  فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین اإلقلیمیة، المستشفیات تأهیل         شفوي:
  الفریق الحركي.

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المستجد، كورونا فیروس         شفوي:
  الفریق االشتراكي.

االحترازیة واإلجراءات بالدنا على كورونا فیروس خطر تداعیات          شفوي:
االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشأن، هذا في           المتخذة

  المغربي للشغل.
كورنا، جائحة لمحاصرة الحكومة تبنتها التي اإلجراءات         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الحرة✔ المهن أصحاب على الصحیة التغطیة تعمیم استكمال          شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الحقوق، وذوي المستقلین          والعمال
  األصالة والمعاصرة.
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والعاملین✔ لألطباء والمعنویة المادیة للتحفیزات نظام تفعیل         شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصحي،         بالقطاع

  والمعاصرة.
للمستشارین✔  كورونا، وباء لمكافحة الصحي البروتكول نجاعة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الصحیة، التغطیة نظام تعمیم          شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
الصحة،✔ لوزارة طبیة والشبه الطبیة األطر تحفیز ضرورة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
العلمیات✔ وإجراء المرضى استقبال المستشفیات رفض        شفوي:

  الجراحیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
كورونا،✔ مرضى لعالج المجهزة واألسرة التنفس أجهزة قلة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 
 

 

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي
 والمغاربة المقیمین بالخارج المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج:

 

لخدمة✔ اإلعالم مجال في المهاجرة المغربیة الكفاءات تعبئة          شفوي:
الوطني التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الوطنیة،          القضیة

  لألحرار.
المحترمین✔ للمستشارین الكفاءات، هجرة من للحد الحكومة تدابیر          شفوي:

  السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.
المحترمین✔ للمستشارین  الخارج، إلى المغربیة الكفاءات هجرة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
____________________ 

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