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 وزارة الداخلیة:
السلمیة،☑ االحتجاجات مع التعامل في المعتمدة المقاربة آني:          شفوي

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین☑ العمومیة، القوات طرف من للقمع االحتجاجات تعرض          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل .
للمستشارین☑ النقابیة، والحقوق للحریات المعادي المنهج الهجوم         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
القیمة✓ على الضریبة من القرویة الجماعات حصة توزیع معاییر           شفوي:

  المضافة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✓ للمستشارین لالستثمار، الجهویة المراكز عمل تقییم         شفوي:

  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
ببعض✓ والكهرباء الماء وتوزیع الصحي الصرف خدمات تدبیر          شفوي:

  المدن المتوسطیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین األعمال، مناخ تحسین          شفوي:

  االستقاللي.
السادة✓ المحترمین للمستشارین سبتة، باب الحدودي المعبر واقع          شفوي:

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✓ للمستشارین القروي، بالعالم األسبوعیة األسواق تأهیل         شفوي:

 السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة الشباب والریاضة:

المحترمین✓ للمستشارین ،2017 صیف في المبرمجة المخیمات آني:          شفوي
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین السنة، لهذه التخییمي العرض          شفوي:
 فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین للسقوط، اآلیلة الدور          شفوي:

 العدالة والتنمیة.
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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي:

السادة✓ المحترمین للمستشارین  المرسبین، المتدربین األساتذة وضعیة         شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي.

 وزارة الصحة:
السادة✓ المحترمین للمستشارین المستشفیات، داخل الصیانة إشكالیة         شفوي:

 أعضاء الفریق االشتراكي.
 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد

 االجتماعي:
للمستشارین✓ الجبلیة، السیاحة بأوضاع للنهوض الكفیلة السبل         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 وزارة االسرة و التضامن و المساواة و التنمیة االجتماعیة  :

حقوقهن✓ وتأمین البیوت ربات بعمل القانوني االعتراف         شفوي:
الدیمقراطي الدستوري الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         االجتماعیة،

  االجتماعي.
 

 
 وزارة الشغل و اإلدماج المهني:

المحترمین✓ للمستشارین الشغل، قانون وتغییب العاملة الید استغالل          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الخارجیة المكلفة بالمغاربة المقیمین
 بالخارج وشؤون الهجرة:

بالخارج،✓ المقیمة المغربیة الجالیة مشاكل مع الحكومة تعامل          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء الملكفة
 بالماء:

  شفوي:  صیانة السدود،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.✓
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 كتابة الدولة لدى وزیر الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد
 الرقمي المكلفة باالستثمار:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، االستثمار معوقات         شفوي:
  فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أسئلة یجمعها وحدة الموضوع.☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:

تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  یحتفظ
 للتعقیب أو الرد علیه.
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:16h30 تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زواال 
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