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 وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي:
المحترمین✓ للمستشارین إفریقیا، في الملكیة المشاریع وتنفیذ مواكبة          شفوي:

 السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 وزارة العدل:

المحترمین✓ للمستشارین الغیر، عقارات على االستیالء ظاهرة تنامي          شفوي:
 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

المحترمین✓ للمستشارین البدیلة، العقوبات اعتماد في المغرب تأخر          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق الحركي.

رهن✓ الموضوعین الترابیة الجماعات موظفي وضعیة تسویة         شفوي:
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المحاكم، مختلف          إشارة

  والتنمیة.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین للسقوط، اآلیلة الدور          شفوي:
  الحركي.

للمستشارین✓ العقاریة، المعامالت في "النوار" ظاهرة شیوع         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

االقتصادي،✓ السكن جودة مراقبة یخص فیما الحكومة دور          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین بالمدن، العشوائي البناء         شفوي:
  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، التعمیر وضعیة          شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:
للمستشارین✓ الفالحي، القطاع في المتجددة الطاقات استعمال دعم          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
والماء✓ للكهرباء الوطني المكتب بین المبرمة االتفاقیات مآل          شفوي:

المحترمین للمستشارین طانطان، إلقلیم الترابیة والجماعات للشرب         الصالح
  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

السادة✓ المحترمین للمستشارین والكهرباء، الماء فواتیر أسعار ارتفاع          شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
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السادة✓ المحترمین للمستشارین بالمغرب، السیاحي القطاع وضعیة         شفوي:
 أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
السادة✓ المحترمین للمستشارین إعاقة، وضعیة في األشخاص تشغیل          شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✓ المهنیة، الحیاة لظروف الوطني المعهد ومآل عمل          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
للمستشارین✓ واالجتماعي، المهني الشباب اندماج تحقیق سبل         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
 

للوظیفة✓ العامة للتعاضدیة تابع مستخدم 300 حوالي مصیر          شفوي:
  العمومیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
وشرق)،✓ (شمال-جنوب التنمیة وكاالت ومستخدمي أطر مصیر         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المدني، المجتمع جائزة          شفوي:

  االستقاللي.
 كتابة الدولة لدى وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي

 المكلفة بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
النقل✓ عبر التقلیدي المنتوج لحمل المخصص السعر مراجعة          شفوي:

  الجوي،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
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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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