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 وزارة   الشؤون   الخارجیة   والتعاون   الدولي:

الخاص✓ روما اتفاق على المغربیة المملكة مصادقة تأخر أسباب           شفوي:
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الدولیة، الجنائیة          بالمحكمة

  والتنمیة.
 وزارة   التجهیز   والنقل   واللوجستیك   والماء:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الطرقیة، المحاور بعض تثنیة          شفوي:
  الفریق   الدستوري   الدیمقراطي   االجتماعي.

السادة✓ المحترمین للمستشارین للبضائع، الطرقي النقل حظیرة تجدید          شفوي:
  أعضاء   فریق   االتحاد   العام   لمقاوالت   المغرب.

للمستشارین✓ بالمغرب، السیر حوادث معضلة من التخفیف         شفوي:
 المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   العدالة   والتنمیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین المتوسطي، طنجة میناء وضعیة         شفوي:
  أعضاء   فریق   التجمع   الوطني   لألحرار.

المحترمین✓ للمستشارین الداخلة، بمدینة المینائیة األنشطة تعثر         شفوي:
  السادة   أعضاء   الفریق   الحركي.

المحترمین✓ للمستشارین القروي، بالعالم والطرق المسالك وضعیة         شفوي:
  السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.

 وزارة   الطاقة   والمعادن   والتنمیة   المستدامة:
للمستشارین✓ المحروقات، بتوزیع الخاصة المساطر تحیین        شفوي:

  المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االشتراكي.
 وزارة   السیاحة   و   النقل   الجوي   و   الصناعة   التقلیدیة   و   االقتصاد   االجتماعي:

السیاحي،✓ المجال في تافیاللت درعه جهة تعرفها التي االكراهات           شفوي:
  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   الحركي.

الخطوط✓ وبعض للسیاحة الوطني المكتب بین المبرمة االتفاقیات          شفوي:
  الجویة   الدولیة،    للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.

 وزارة   األسرة   والتضامن   والمساواة   والتنمیة   االجتماعیة:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین والهشاشة، الفقر محاربة         شفوي:

  الفریق   االستقاللي.
 وزارة   الشغل   واإلدماج   المهني:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الحراسة، شركات عمال          شفوي:
  االستقاللي.
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 الوزارة      المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بالشؤون   العامة   والحكامة:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المحروقات، أسعار ارتفاع         شفوي:
  فریق   االتحاد   المغربي   للشغل.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین لألسر، الشرائیة القدرة         شفوي:
  مجموعة   الكونفدرالیة   الدیمقراطیة   للشغل.
 
 
 

 الوزارة   المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بإصالح   اإلدارة   وبالوظیفة   العمومیة:
الترابیة✓ والجماعات العمومیة باإلدارات المتصرفین وضعیة        شفوي:

العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العمومیة،         والمؤسسات
  والتنمیة.

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

السادة✓ المحترمین للمستشارین للهجرة، الوطنیة االستراتیجیة نجاعة         شفوي:
 أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   الطاقة   والمعادن   والتنمیة   المستدامة   المكلفة   بالتنمیة   المستدامة:
والتقلبات✓ الطبیعیة الكوارث آثار ومعالجة والوقایة الیقظة         شفوي:

 المناخیة،    للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.
 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   السیاحة   والنقل   الجوي   والصناعة   التقلیدیة   واالقتصاد   االجتماعي

 المكلفة   بالصناعة   التقلیدیة   واالقتصاد   االجتماعي:
آجال✓ وتمدید قیمتها من والرفع القروض منح مسطرة تسهیل           شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التقلیدیین، للصناع بالنسبة         تسدیدها
  الفریق   االستقاللي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین للغرف، المالیة الموارد تقویة          شفوي:
  فریق   األصالة   والمعاصرة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین االجتماعي، الخصاص مواجهة سبل         شفوي:
  أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

 
 
 
 

 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   والنصف   زواال 
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