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 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
بالتعاضدیة☑ النقابیة بالحریات والمس المستخدمین أوضاع آني:         شفوي

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العمومیة، اإلدارات لموظفي         العامة
  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

العامة☑ التعاضدیة لمستخدمي والمادیة المهنیة األوضاع آني:         شفوي
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العمومیة، اإلدارات         لموظفي

  االتحاد المغربي للشغل.
دور✓ وتعزیز القطاعیة باالستراتیجیات التشغیل استراتیجیة ربط         شفوي:

السادة المحترمین للمستشارین المجال، هذا في الترابیة والجماعات          الجهات
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

البحریة،✓ للمنتوجات التحویلیة الصناعات بقطاع النساء عمالة         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 
 

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
السادة✓ المحترمین للمستشارین الصغرى، المقاوالت إغالق توالي         شفوي:

 أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✓ المستغلة، غیر البقع من الصناعیة األحیاء تمشیط          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، النسیج قطاع          شفوي:

  االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
 

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، بالوسط األولي التعلیم تعمیم          شفوي:

 أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة✓ المحترمین للمستشارین التعلیمیة، بالمؤسسات التدخین ظاهرة         شفوي:

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
السادة✓ المحترمین للمستشارین الوطنیة، التربیة بوزارة المناهج         شفوي:

 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
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والتعلیم✓ العمومي بالقطاع المدرسیة للمطاعم الوزارة مراقبة         شفوي:
الدستوري الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین        الخصوصي،

 الدیمقراطي االجتماعي.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المهني، التكوین قطاع آفاق          شفوي:

  الفریق الحركي.
للمستشارین✓ التاسع)، (السلم الثالثة الدرجة أساتذة وضعیة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین للتالمیذ، المالیة المساهمات         شفوي:

  الفریق االشتراكي.
 

 وزارة الثقافة واالتصال:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الثقافي، التراث وتثمین صیانة          شفوي:

  فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
 

األحداث✓ لبعض تغطیتها في العمومي القطب قنوات مهنیة عدم           شفوي:
  االجتماعیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
المحترمین✓ للمستشارین الرسمیین، غیر السیاحیین المرشدین تأهیل         شفوي:

 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
المحترمین✓ للمستشارین الغذائیة، المواد في المضاربین محاربة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 

 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالنقل:
السیاقة،✓ رخصة على الحصول امتحان اجتیاز اختالالت بعض          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین للمناخ، باریس اتفاق تنفیذ          شفوي:

  فریق التجمع الوطني لألحرار.
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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 

3 
 

 دورة أكتوبر 2017                                                                                                           الجلسة الثانیة عشر


