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 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
للمستشارین✓ بمكناس، سیكومیك معمل وعامالت عمال وضعیة آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االجتماعي، الحوار         شفوي:

 االستقاللي.
للمستشارین✓ الشغل، فقدان صندوق من المستفیدین حصیلة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

بالفضاء✓ االجتماعیة المساعدة العتماد الحكومة استراتیجیة        شفوي:
  المدرسي،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

خدمات✓ من الشغل وإنعاش المهني التكوین مكتب موظفي حرمان           شفوي:
للمستشارین والتكوین، للتربیة االجتماعیة لألعمال السادس محمد         مؤسسة

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المتعاقدین، األساتذة         شفوي:

  االستقاللي.
لهم✓ المسیئة الممارسات من التعلیم ونساء رجال حمایة سبل           شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، والتعلیمیة التربویة         وللمنظومة
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

 وزارة الثقافة واالتصال:
للمهرجانات✓ العمومي المالي الدعم تقدیم في المعتمدة المعاییر          شفوي:

  والجمعیات،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
السادة✓ المحترمین للمستشارین بروسیا، العالم كأس مباریات بث          شفوي:

  أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:

السادة✓ المحترمین للمستشارین الكهرباء، استهالك فاتورة ارتفاع         شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي.

 وزارة السیاحة و النقل الجوي و الصناعة التقلیدیة و االقتصاد االجتماعي:
النقل✓ عبر التقلیدي المنتوج لحمل المخصص السعر مراجعة          شفوي:

  الجوي،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
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أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الشوارع، أطفال ظاهرة تفاقم          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الشباب والریاضة:
أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، الشباب دور وضعیة          شفوي:

  الفریق الحركي.
السادة☑ المحترمین للمستشارین الشباب، لدور االعتبار إعادة كیفیة          شفوي:

  أعضاء الفریق االشتراكي.
 
 
 
القروي،✓ بالعالم والترفیهیة الریاضیة والمنشآت المؤسسات        شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 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 التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي المكلفة
 بالتعلیم العالي والبحث العلمي:

المحترمین✓ للمستشارین الشرعي، الطب تخصص في أطباء تكوین          شفوي:
  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

العلیا،✓ والمعاهد والمدارس الجامعات لخریجي التدریب توفیر         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

السادة✓ المحترمین للمستشارین تنغیر، بإقلیم جامعیة نواة إحداث          شفوي:
  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 

 
 
 
 

 
 
 

 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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