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 وزارة العدل:
محاكم☑ مختلف عن الصادرة القضائیة األحكام تنفیذ عدم آني:           شفوي

  المالیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین القضائیة، األحكام تنفیذ آني:          شفوي

  فریق التجمع الوطني لألحرار.
القضائیة،☑ األحكام تنفیذ إشكالیة لمواجهة الحكومة مقاربة آني:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
للمستشارین☑ العمومیة، اإلدارات ضد الصادرة األحكام تنفیذ عدم          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الطرق، جودة آني:          شفوي
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

الطرق✓ مستعملوا لها یتعرض التي المتكررة االعتداءات آني:          شفوي
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         السیارة،

  والتعادلیة.
المحترمین✓ للمستشارین العرائش، بإقلیـم البحر من الرمال جرف          شفوي:

 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة الصحة:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الممرضین، إضراب آني:          شفوي
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✓ بالمغرب، الصحة منظومة دخلته الذي المنحى آني:          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم الصحي العرض تنمیة          شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین ببالدنا، المستعجالت بطب االرتقاء         شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة االقتصاد والمالیة:
للمستشارین✓ العمومیة، للطلبیات المنظم المؤسساتي اإلطار إصالح         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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السادة✓ المحترمین للمستشارین المالیة، المحاكم تقاریر تتبع عدم          شفوي:
 أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

التكوین✓ مكتب ومستخدمي لمستخدمات التكمیلي التقاعد مآل         شفوي:
االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشغل، وإنعاش          المهني

  المغربي للشغل.
المستحقة✓ والرسوم الضرائب من استخالصه الباقي معضلة         شفوي:

العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الترابیة، الجماعات          لفائدة
  والتنمیة.

الوطني،✓ االقتصاد منظومة في المهیكل غیر القطاع إدماج          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 
 
 
 
السادة✓ المحترمین للمستشارین الضریبي، والغش والتهرب التملص         شفوي:

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المغربیة، المقاوالت إفالس         شفوي:

  فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

السادة✓ المحترمین للمستشارین االجتماعي، السكن برامج مراجعة         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الخارجیة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج وشؤون الهجرة:
القضیة✓ عن للدفاع بالخارج المغربیة والكفاءات األطر تعبئة          شفوي:

  الوطنیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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 أسئلة تجمعها 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.

:14h30تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة والنصف زواال 
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