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 ة نذي وزير انخبرجيت انمكهفة انمنتذةانىزارة

 :ببنمغبربت انمقيميه ببنخبرج وشؤون انهجرة

 حدإث إجلية : آ ينصفوي ق الاصرتإيك،13إ   .نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء إمفًر

كتببت انذونت نذي وزير انطبقت وانمعبدن وانتنميت 

: انمستذامت انمكهفت ببنتنميت انمستذامت

 ق جودة مياه إمضوإطئ،: آ ينصفوي  .إل صاةل وإملؼارصةنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 ة:صفوي ع الاستامثًر ق إحلريك،إموإكع إمبييئ نلمضاًر  .نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء إمفًر

: األوقبف وانشؤون اإلسالميتوزارة 

 ق ،ما ىيأ تو إموزإرة حلسن آ دإء مناسم إحلج ىذه إمس نة:صفوي إمؼدإةل نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 .وإمتمنية

 انذونت نذي وزير انسيبحت واننقم انجىي كتببت

وانصنبعت انتقهيذيت واالقتصبد االجتمبعي انمكهفت 

 :ببنصنبعت انتقهيذيت واالقتصبد االجتمبعي

 ق إمتجمع إموطين مل حرإر،تروجي وتسوًق إملنتوج إمتلليدي:صفوي  .نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 ق إمتلليدًني،مؼاانة إمصناع :صفوي  .إل صاةل وإملؼارصةنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 ق إحلريك،وضؼية إمصناػة إمتلليدًة:صفوي  .نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء إمفًر

 ق إلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء دإر إمصاهع،:صفوي  .الاس تلاليلفًر

 انذونت نذي وزير انتجهيس واننقم وانهىجستيك كتببت

: وانمبء انمهكفت ببنمبء

 ق ،تلوث إملياه إجلوفية:صفوي  .إمؼدإةل وإمتمنيةنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

انتربيت انىطنيت وانتكىيه انمهني وانتعهيم وزارة 

: انعبني وانبحث انعهمي

 ق إملدإرس إدلاػاتية،:صفوي  .إل صاةل وإملؼارصةنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 الاس تلاليلفًرق إلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء هتاجئ إحلرنة الاهتلامية،:صفوي. 

 غالق إل حياء إجلامؼية ابمرابط يف :صفوي . الاس تلاليلفًرق إلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء  ًوهيو،30كرإر إ 

 :انصحتوزارة 

 إدلس توري إدلميلرإطي الاجامتغيفًرق إلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء إملستضفى إحملًل ملدًنة مريرت،:صفوي. 

 الاس تلاليلفًرق إلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء إرتفاع ػدد حاالت إمتسمٌلت،:صفوي. 

 :انطبقت وانمعبدن وانتنميت انمستذامتوزارة 

 ق تكوين إل طر ملوإهبة ورش إمطاكات إملتجددة،:صفوي الاحتاد إمؼام مللاوالت نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 .إملغرب
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انسيبحت واننقم انجىي وانصنبعت انتقهيذيت وزارة 

 :واالقتصبد االجتمبعي

 ق إمتجمع إموطين مل حرإر، إمس ياحية2020رؤًة :صفوي  .نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

: انثقبفت واالتصبلوزارة 

 ق تؼزيز كدرإت إمض باب نلرتإفع حول إملضااي إموطنية،:صفوي إل صاةل نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

 .وإملؼارصة

: انتضبمه وانمرأة واألسرة وانتنميت االجتمبعيتوزارة 

 ع إملدرة ندلخل:صفوي ق ،إس تفادة ذوي الاحتياجات إخلاصة من إملضاًر نلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء فًر

. إمؼدإةل وإمتمنية

 :انشغم واإلدمبج انمهنيوزارة 

 ق الاحتاد إملغريب نلضغلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء إملطاػات،إمتدبري إملفوض يف خمتلف :صفوي  .فًر

 ٍلوػة إمكوهفدرإمية إدلميلرإطية نلضغلنلمستضارين إحملرتمني إمسادة آ غضاء وضؼية هجاز تفتيش إمضغل،:صفوي. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 آ س ئةل جيمؼيا وحدة إملوضوع. 

____________________ 

:  من إمنظام إدلإخًل249إملادة 

. ، آ و ابكرتإح من مكتب إجمللس بؼد موإفلة وإضؼي إل س ئةل(ة)إملؼين  (ة)ميكن مض سؤإمني آ و آ نرث جتمؼيٌل وحدة إملوضوع بطلب من إموزير

 : من إمنظام إدلإخًل254إملادة 

هناء إجلزء إملتؼلق ابل س ئةل إل هية وإجلزء إملتؼلق ابل س ئةل إميت تلهيا مناكضة ػامة مبتابؼة ابيق إل س ئةل إملدرجة يف جدول إل غٌلل ػىل  تس متر جلسة إل س ئةل إمضفيية بؼد إ 

: آ ساس جتميؼيا تبؼا نللطاػات آ و إموزإرإت إملسؤوةل غهنا، وذكل وفق إملسطرة إمتامية 

: تؼطى إملكمة مؼضو إجمللس مؼرض إمسؤإل ونلوزير نلجوإب نٌل ًًل

ثالثة دكائق مؼرض إمسؤإل وإمتؼليب ػىل إجلوإب،  -

جابة غن إمسؤإل وإمرد ػىل إمتؼليب،  - ثالثة دكائق مال 

طار غرض إمسؤإل آ و إجلوإب ػليو، حبلو فامي تبلى من إحلزي إمزمين إحملدد هل، نلتؼليب آ و إمرد ػليو  .حيتفظ إملتدخل، يف إ 

: 16h30تنطلق إجللسة ػىل إمساػة إمرإبؼة و إمنصف زوالا   


