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 :ادلاخليةوزارة 

 :قاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس ت ،احلس مية مدينة تشهده اذلي الاجامتعي الاحتقان شفوي  

 للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة الاجامتعية، الاحتجاجات وثرية تنايم :أ ين شفوي.  

 العداةل عضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة أأ  ،املقاربة احلكومية لتدبري الاحتجاجات والتظاهر السلمي :أ ين شفوي

  .والتمنية

 عضاء الفريق احلريك.للمستشارين احملرتمني السادة أأ  ،املغربيةالاحتجاجات الشعبية اليت تعرفها بعض املدن  :أ ين شفوي  

 خلفياهتا ايهاحلس مية، ومقلمي ا  معاجلة احلكومة لالحتجاجات اليت تعرفها بعض مناطق اململكة مهنا  :أ ين شفوي، 
  للأحرار.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين 

 شارين احملرتمني للمست  املقاواليت،تنايم الاحتجاجات ذات املطالب الاجامتعية والاقتصادية والفعل  :أ ين شفوي

  .الاحتاد العام ملقاوالت املغربالسادة أأعضاء فريق 

 يق الاشرتايك.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفر  ،املغرب مناطق بعض تعرفه اذلي الاجامتعي احلراك :أ ين شفوي  

 للمستشارين  ،لأخرىا املناطق وبعض احلس مية مبدينة الاجامتعية الاحتجاجات تدبري يف احلكومة مقاربة :أ ين شفوي

  احملرتمني السادة أأعضاء فريق الاحتاد املغريب للشغل.

 دلس توري اللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق  ، مسمح حراك احلس ميةطورات الأحداث فاميت :أ ين شفوي

  .ادلميقراطي الاجامتعي

 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،احلس ميةأأحداث  :أ ين شفوي.  

 للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة. ،املتوسط منارة احلس مية مرشوع مآ ل :أ ين شفوي  

 :العدلوزارة 

 :مني السادة للمستشارين احملرت  ،ابحلس مية السادس محمد بساحة تظاهرة فض أأثناء وقعت أأمنية جتاوزات شفوي

  .العداةل والتمنيةأأعضاء فريق 

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل. ،البااكلوراي امتحاانت شفوي  

 :لعداةل والتمنيةاللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،الأاكدمييات مع املتعاقدين الأساتذة تآأهيل شفوي.  

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل. ،التعلمي منظومة ال صالح العريضة اخلطوط شفوي  

 :الصحةوزارة 

 :الفريق احلريك.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،ببالدان الصحية املنظومة واقع شفوي  

 

 :ابلشؤون العامة واحلاكمة ةدلى رئيس احلكومة امللكف ةاملنتدب الوزارة

 :ارصة.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملع الغذائية، املواد أأسعار وضعف مراقبة املضاربة شفوي  
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 :ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين ةدلى رئيس احلكومة امللكف ةاملنتدب الوزارة

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل ،حاكمته وتعزيز املدين اجملمتع معل تقوية شفوي.  

 ابلنقل: ةادلوةل دلى وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء امللكف كتابة

 :احملرتمني السادة أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة.للمستشارين  ،املهنيني السائقني وضعية شفوي  

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

 :التقليدية والاقتصاد الاجامتعي

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل. ،احلرف تنظمي قانون شفوي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أأس ئةل جيمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من النظام ادلاخيل: 732املادة 

 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: 723املادة 

الأس ئةل املدرجة يف جدول الأعامل عىل  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

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

 عضو اجمللس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطح اللكمة ل

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، -

 ثالثة دقائق لال جابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، -

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

 :14h00زوالا تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية  


