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 وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت:
 الاس تقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،دمع وتأأهيل املقاوالت الفالحية :أ ين شفوي. 

 فريق التجمع الوطين للأحرارللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  احلايل،حصيةل املومس الفاليح  أ ين: شفوي. 

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،املومس الفاليح :أ ين شفوي.  

 :الأصاةل واملعارصةفريق للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،الفالحة التضامنية شفوي. 

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك. ،برانمج تمنية املناطق القروية واجلبلية شفوي  

 :الصحةوزارة 
 الاحتاد للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  تأأخر تفعيل املعادةل العلمية واالإدارية ابلأثر الرجعي، أ ين: شفوي

  .املغريب للشغل

 الاس تقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،وضعية املستشفيات االإقلميية :أ ين شفوي.  

 للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك. ،الوضع الصحي ابجلنوب الرشيق :أ ين شفوي  

 :فريق الأصاةل للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،رضورة بناء مستشفى جامعي جبهة درعة اتفياللت شفوي

 .واملعارصة

 ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين: ةدلى رئيس احلكومة امللكف ةاملنتدب الوزارة
 مجموعة للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،ال جال ادلس تورية للرد عىل الأس ئةل الشفهية والكتابية :أ ين شفوي

  .ادلميقراطية للشغلالكونفدرالية 

ادلوةل دلى وزير الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي امللكفة ابلصناعة  كتابة

 :التقليدية والاقتصاد الاجامتعي
 الاس تقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،الرؤية املس تقبلية لقطاع الصناعة التقليدية :أ ين شفوي.  

 :للمستشارين احملرتمني  ،ضعف االإقبال عىل معارض الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضامين شفوي

 .فريق الأصاةل واملعارصةالسادة أأعضاء 

 :فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغربللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،دمع الصناع التقليديني شفوي.  

 :التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء وزارة
 :العداةل والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  مواعيدها،تأأخر القطارات عن  شفوي.  

 :الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة وزارة
 للمستشارين  ،وضعية املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب بعد توقيع عقد الربانمج مع احلكومة :شفوي

 .فريق التجمع الوطين للأحراراحملرتمني السادة أأعضاء 
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 :الش باب والرايضة وزارة

 :العداةل والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،تأأطري الش باب ابخملاميت شفوي.  

 :الاس تقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،تأأطري احلقل الراييض وحاميته من املتالعبني شفوي. 

 :الشغل واالإدماج املهين وزارة
 :الاشرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  التشغيل،الس ياسة احلكومية يف جمال  شفوي.  
 :والتمنيةالعداةل أأعضاء فريق  للمستشارين احملرتمني السادة ،حضااي برانمج مقاوليت شفوي.  

 :ابلشؤون العامة واحلاكمة ةدلى رئيس احلكومة امللكف ةاملنتدب الوزارة
 :فريق الأصاةل للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،الاختالالت اليت تطال معلية توزيع ادلقيق املدمع شفوي

  .واملعارصة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 .أأس ئةل جيمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من النظام ادلاخيل: 142املادة 

 ميكن مض سؤالني أأو أأكرث جتمعهام وحدة املوضوع بطلب من الوزير)ة( املعين )ة(، أأو ابقرتاح من مكتب اجمللس بعد موافقة واضعي الأس ئةل.

 من النظام ادلاخيل: 154املادة 

زء املتعلق ابلأس ئةل اليت تلاها مناقشة عامة تمتابعة ابيق الأس ئةل املدرجة يف جدول الأعامل عىل تس متر جلسة الأس ئةل الشفهية بعد اإهناء اجلزء املتعلق ابلأس ئةل ال نية واجل

 أأساس جتميعها تبعا للقطاعات أأو الوزارات املسؤوةل عهنا، وذكل وفق املسطرة التالية :

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:

 ل والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤا -

 ثالثة دقائق لالإجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، -

 حيتفظ املتدخل، يف اإطار عرض السؤال أأو اجلواب عليه، حبقه فامي تبقى من احلزي الزمين احملدد هل، للتعقيب أأو الرد عليه.

 :16h30  والنصف زوالاتنطلق اجللسة عىل الساعة الرابعة  


