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 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء:

 :عادة النظر يف املنظومة التعريفية يف قطاع العبور املينايئ، شفوي أ ين للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ا 

  الاحتاد العام ملقاوالت املغرب.

 :احملرتمني السادة أأعضاء فريق العداةل والتمنية.للمستشارين  الش بكة الطرقية ابلعامل القروي، شفوي  

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  الاس تجابة ملطالب شغيةل الرشكة الوطنية للطرق الس يارة ابملغرب، شفوي

 فريق العداةل والتمنية.

 :الثقافة واالتصالوزارة 

 :احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل.للمستشارين  الربامج التلفزية خالل شهر رمضان الأبرك، شفوي أ ين  

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق العداةل والتمنية. هتديد بعض الربامج التلفزية لقمي املغاربة، شفوي  

 :أ ليات تزنيل القانونني التنظمييني املتعلقني بتفعيل الطابع الرمسي للأمازيغية واجمللس الوطين للغات  شفوي

  للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك. والثقافة املغربية،

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن وس ياسة املدينةوزارة   :ا 

 :عادة رضورة شفوي للمستشارين احملرتمني السادة  ،احلرضي والتأأهيل التجهزي الناقصة السكنية الأحياء هيلكة ا 

  أأعضاء الفريق الاس تقاليل.

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة. ،اجلامعية الأحياء وضعية شفوي  

 :السادة للمستشارين احملرتمني  احليف اذلي يطال عامل رشاكت النظافة واحلراسة املتعاقدة مع الوزارة، شفوي

  أأعضاء الفريق الاس تقاليل.

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاشرتايك. وضعية التعلمي اخلصويص ابملغرب، شفوي  

 :للمستشارين احملرتمني  معايري تعيني خرجيي مسكل اال دارة الرتبوية ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين، شفوي

 الوطين للأحرار.السادة أأعضاء فريق التجمع 

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك. التصدي للغش يف الامتحاانت، شفوي 

 :ادلس توري ادلميقراطي للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق  ،بأأزواهجم التعلميية الأطر التحاق شفوي

  .الاجامتعي

 وزارة الصحة:

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة. املشاريع الاستشفائية،احرتام أ جال ا جناز بعض  شفوي  

 

 

 وزارة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية:
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 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  احتساب الأقدمية املكتس بة لبعض مس تخديم التعاون الوطين، شفوي

  للشغل.الاحتاد املغريب 

 وزارة الشغل واال دماج املهين:

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة. تشغيل ذوي الاحتياجات اخلاصة، شفوي  

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،ابلتشغيل والهنوض الاقتصادي المنوذج لتطوير احلكومة اسرتاتيجية شفوي

  الفريق الاس تقاليل.

صالح اال دارة وابلوظيفة العمومية:  الوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة اب 

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة. حماربة الرشوة، شفوي  

 الوزارة املنتدبة دلى وزير اخلارجية امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرة:

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين للأحرار. اجلالية ابملهجر،مشالك  شفوي  

 كتابة ادلوةل دلى وزير الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة امللكفة ابلتمنية املس تدامة:

 :الكونفدرالية ادلميقراطية للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء مجموعة  انتشار غبار أأسود مبدينة القنيطرة، شفوي

  للشغل.

 

 

 

 

 .أأس ئةل جيمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من النظام ادلاخيل: 032املادة 

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

 النظام ادلاخيل:من  023املادة 

 الأس ئةل املدرجة يف جدول الأعامل عى تس متر جلسة الأس ئةل الشفهية بعد ا هناء اجلزء املتعلق ابلأس ئةل ال نية واجلزء املتعلق ابلأس ئةل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ابيق

 ة:التاليأأساس جتميعها تبعا للقطاعات أأو الوزارات املسؤوةل عهنا، وذكل وفق املسطرة 

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عى اجلواب، -

 ثالثة دقائق لال جابة عن السؤال والرد عى التعقيب، -

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

 :14h00زوالا تنطلق اجللسة عى الساعة الثانية  


