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 وزارة الداخلیة:
لبیع✔ الجملة بأسواق المضاربات من والحمایة األسعار مراقبة          شفوي:

  الخضر،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین✔ المحلیة، الجماعات بجبایات المرتبطة اإلشكاالت        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
للمستشارین✔  القارس، البرد موجة مع الجبال سكان معاناة          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
للمستشارین✔  الجهات، اختصاصات وتفعیل المجالیة العدالة        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
كورونا،✔ جائحة تداعیات مواجهة في والجماعات الجهات دور          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
القروي،✔ بالعالم والفیضانات البرد لمواجهة االستباقیة التدابیر         شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 

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

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الكفاءات، هجرة ظاهرة آني:          شفوي
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي:

للمستشارین✔ بالمغرب، الجامعیة الدراسیة المنحة في النظر إعادة          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

والعطریة،✔ الطبیة للنباتات الوطنیة الوكالة وآفاق منجزات         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین  الباحثین، األساتذة وضعیة         شفوي:
  الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
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االستقطاب✔ ذات العالي التعلیم مؤسسات عدد من الرفع          شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         المحدود،

  والتعادلیة.
الجامعي✔ الموسم برسم الدراسة لتیسیر المعتمدة التدابیر         شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین كورونا، جائحة ظل في 2020/2021         
  فریق األصالة والمعاصرة.

 
 
 
 
 
 

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
للتشغیل،✔ الوطنیة االستراتیجیة في الجهوي البعد تغییب         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الشغل، إنعاش برامج حصیلة          شفوي:

 فریق األصالة والمعاصرة.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین النقابیة، الحریات         شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✔  المؤقت، التشغیل وشركات المناولة شركات        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
االجتماعي،✔ للضمان الوطني الصندوق مع البحارة معاناة         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
الخاص،✔ بالقطاع الشغل مناصب على للحفاظ المتخذة التدابیر          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
طرف✔ من باألجراء التصریح إلجباریة المتخذة اإلجراءات         شفوي:

 أرباب العمل،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
عن✔ الصادرة للقرارت التطبیقیة المراسیم إخراج في التأخر          شفوي:

للمستشارین االجتماعي، للضمان الوطني للصندوق اإلداري        المجلس
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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الخاص✔ األمن لحراس المزریة والمعنویة المادیة األوضاع         شفوي:
  وعمال شركات المناولة،  للمستشارین المحترمین

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
 
 
 
 
 
 
 

 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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