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 وزارةالشغل   واإلدماج   المهني:

السادة✓ المحترمین للمستشارین للتشغیل، النشیطة البرامج تقییم آني:          شفوي
 أعضاء   فریق   االتحاد   العام   لمقاوالت   المغرب.

المحترمین✓ للمستشارین الشغل ، سوق في الشواهد حملة آني: إدماج          شفوي
 السادة   أعضاء   الفریق   الحركي.

التكوین✓ مراكز خریجي من ملیونین لحوالي شغل مناصب توفیر           شفوي:
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ،2020 أفق في          المهني

 االستقاللي.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم الشباب         شفوي: تشغیل

 فریق   األصالة   والمعاصرة.
 وزیر   الدولة   المكلف   بحقوق   اإلنسان:

الحسیمة، للمستشارین✓ بمدینة تالوینها بكل اإلنسان حقوق        شفوي: انتهاكات
 المحترمین   السادة   أعضاء   مجموعة   الكونفدرالیة   الدیمقراطیة   للشغل.

 وزارةاألوقاف   والشؤون   اإلسالمیة:
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الدینیین، القیمین         شفوي: وضعیة

 التجمع   الوطني   لألحرار.
المساجد،✓ ببناء للمحسنین الترخیص مساطر وتعقد        شفوي: بطء

 للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   العدالة   والتنمیة.
المحترمین✓ للمستشارین االقتصادیة، التنمیة في الوقفي القطاع         شفوي: دور

 السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.
 وزارةالطاقة   والمعادن   والتنمیة   المستدامة:

المتواجدة✓ المناطق على المنجمیة الثروات استغالل انعكاس         شفوي: عدم
 بها، للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

 وزارةاألسرة   والتضامن   والمساواة   والتنمیة   االجتماعیة:
بإیواء✓ الخاصة االجتماعیة الرعایة بمؤسسات الخدمات        شفوي: تجوید

األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین والطلبة،         الطالبات
 والمعاصرة.

 الوزارة   المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بالشؤون   العامة   والحكامة:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المدعمة، المواد عن الدعم          شفوي: رفع

 فریق   العدالة   والتنمیة.
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المحترمین✓ للمستشارین البنزین، أسعار بخصوص الیقظة لجنة         شفوي: قرار
 السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.

 الوزارة   المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بالعالقات   مع   البرلمان   والمجتمع   المدني:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، األمیة محو         شفوي: وضعیة

 فریق   العدالة   والتنمیة.
 
 
 

 
 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   التجهیز   والنقل   واللوجستیك   والماء   المكلفة   بالنقل:

المحترمین✓ للمستشارین المزدوج، النقل رخص تدبیر في النظر          شفوي: إعادة
 السادة   أعضاء   فریق   التجمع   الوطني   لألحرار.

 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   التربیة   الوطنیة   والتكوین   المهني   والتعلیم   العالي   والبحث   العلمي   المكلفة
 بالتعلیم   العالي   والبحث   العلمي:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العالي، التعلیم         شفوي: إصالح
 االشتراكي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الجامعیة، األحیاء        شفوي: وضعیة
 الفریق   الحركي.

المعدالت✓ باعتبار العلیا والمعاهد المدارس لولوج التالمیذ         شفوي: انتقاء
الجهات، للمستشارین عبر الشرط هذا عدالة ومدى علیها         المحصل

 المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.
✓2018-2017 الجامعي الموسم برسم الجامعي الدخول        شفوي:

 ، للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   االتحاد   المغربي   للشغل.
 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   الطاقة   والمعادن   والتنمیة   المستدامة   المكلفة   بالتنمیة   المستدامة.:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین المناخیة، للمستشارین       شفوي: التغیرات
 االستقاللي.

 
 
 

 
 

 أسئلة   یجمعها   وحدة   الموضوع.☑
____________________ 
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 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.

:14h30      تنطلق   الجلسة   على   الساعة   الثانیة   و   النصف   زواال 
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