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 وزارة   الداخلیة:

أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، الجریمة تنامي آني:          شفوي
 الفریق   االستقاللي.

أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین الجریمة، نسبة ارتفاع آني:          شفوي
  الفریق   الدستوري   الدیمقراطي   االجتماعي.

أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، األمنیة الوضعیة آني:          شفوي
  الفریق   الحركي.

السادة☑ المحترمین للمستشارین  بالمملكة، واالستقرار األمن حمایة آني:          شفوي
  أعضاء   فریق   التجمع   الوطني   لألحرار.

أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، األمن إشكالیة آني:          شفوي
  فریق   االتحاد   المغربي   للشغل.

السادة☑ المحترمین للمستشارین بالمغرب، الجریمة مؤشر ارتفاع         شفوي:
 أعضاء   الفریق   االشتراكي.

الشواهد✓ حاملي الترابیة الجماعات موظفي وضعیة تسویة آني:          شفوي
  العلیا،    للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.

المحترمین✓ للمستشارین  (لكریمات)، الحضري النقل رخص تدبیر         شفوي:
  السادة   أعضاء   فریق   التجمع   الوطني   لألحرار.

المتجولین،✓ الباعة تنظیم مجال في الحكومة برنامج تقییم          شفوي:
  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

المضافة،✓ القیمة على الضریبة من الترابیة الجماعات حصة          شفوي:
  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   العدالة   والتنمیة.

مجموعة✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المفوض، التدبیر         شفوي:
  الكونفدرالیة   الدیمقراطیة   للشغل.

عن✓ التعویضات منح شروط بتحدید المتعلق المرسوم مشروع          شفوي:
للمستشارین  الجماعیة، والمصالح األقسام رؤساء لفائدة        المسؤولیة

  المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   العدالة   والتنمیة.
للمستشارین✓ الترابیة، الجماعات لموظفي األساسي النظام مآل         شفوي:

  المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   الحركي.
 وزارة   الفالحة   والصید   البحري   والتنمیة   القرویة   والمیاه   والغابات:
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المحترمین✓ للمستشارین  الجفاف، آثار لمواجهة المتخذة التدابیر         شفوي:
  السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السمكیة، الثروات حمایة          شفوي:
 األصالة   والمعاصرة.

 وزارة   التربیة   الوطنیة   والتكوین   المهني   والتعلیم   العالي   والبحث   العلمي:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین  المتعاقدین، األساتذة آني:         شفوي

  الفریق   االستقاللي.
المحترمین✓ للمستشارین المستمر، بالتكوین المتعلق القانون مآل         شفوي:

  السادة   أعضاء   فریق   االتحاد   العام   لمقاوالت   المغرب.
 وزارة   الشباب   والریاضة:

رقم✓ بالقانون الخاصة التنظیمیة النصوص بإصدار التعجیل         شفوي:
السادة المحترمین للمستشارین والریاضة، البدنیة بالتربیة المتعلق 30.09        

  أعضاء   فریق   العدالة   والتنمیة.
 
 

 وزارة   الثقافة   واالتصال:
للمستشارین✓  بها، الالئق اإلشعاع ومنحها الحسانیة الثقافة حمایة          شفوي:

  المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.
 وزارة   األسرة   والتضامن   والمساواة   والتنمیة   االجتماعیة:

األصالة✓ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، الفقر          شفوي:
  والمعاصرة.
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 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.

:14h30      تنطلق   الجلسة   على   الساعة   الثانیة   والنصف   زواال 
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