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 وزارة الداخلیة:
الثلجیة،☑ التساقطات من المتضررة المناطق عن العزلة فك آني:           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
الثلجیة،☑ التساقطات من المتضررة المناطق عن العزلة فك آني:           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
الجبلیة،☑ بالمناطق الثلجیة التساقطات انعكاسات مواجهة آني:         شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
الوطني✓ لالتحاد التابعة الوطنیة والنقابات الجامعات تمكین عدم          شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الوصوالت، من بالمغرب          للشغل
  العدالة والتنمیة.

 
 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء الملكفة بالماء:

المحترمین☑ للمستشارین اهللا، عبد بن محمد سیدي سد میاه تلوث آني:             شفوي
  السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

المحترمین☑ للمستشارین اهللا، عبد بن محمد سیدي سد میاه تلوث آني:             شفوي
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المبرمجة، السدود انجاز تأخر          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

 
 وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات:

فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الفالحي، المنتوج تسویق          شفوي:
  األصالة والمعاصرة.

القروض،✓ إلى الصغار الفالحین لولوج المساطر تبسیط         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الفالحیة، التعاونیات دعم         شفوي:
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین اإلبل، لترقیم الوطني البرنامج          شفوي:
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین  الحالي، الفالحي الموسم وضعیة         شفوي:
  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
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المحترمین✓ للمستشارین بالمغرب، البحري الصید مصاید وضعیة         شفوي:
 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

المحترمین✓ للمستشارین وزان، بإقلیم العقاریة المحافظة إحداث         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

 
 وزارة الثقافة واالتصال:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ، بالمغرب الثقافیة السیاحة          شفوي:
  فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ،2M الثانیة القناة وضعیة          شفوي:
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

 
 
 

 وزارة العدل:
النسائیة☑ القدرات من العدالة خطة لدعم الجدیدة اإلجراءات آني:           شفوي

  الوطنیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین☑  العدالة، خطة لدعم الجدیدة الحكومیة اإلجراءات آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
السادة☑ المحترمین للمستشارین المرأة، أمام العدالة خطة فتح آني:           شفوي

  أعضاء الفریق الحركي.
للمستشارین☑ "العدول"، مهنة ممارسة في المرأة أهلیة آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة 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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