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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
السادة✓ المحترمین للمستشارین العبادة، ألماكن التحتیة البنیة تعزیز          شفوي:

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

رقم✓ بالقانون الخاصة التنظیمیة النصوص بإصدار التعجیل         شفوي:
والبناء، التعمیر مجال في المخالفات وزجر بمراقبة المتعلق 66.12         

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
السادة✓ المحترمین للمستشارین مالل، ببني القدیمة المدینة مشروع          شفوي:

  أعضاء الفریق الحركي.
السادة☑ المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم التعمیر وضعیة         شفوي:

  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
المحترمین☑ للمستشارین القروي، العالم في البناء شروط تبسیط          شفوي:

 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة الصحة:

تقدمها،✓ التي الخدمات وجودة الخاصة المصحات مراقبة         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

السادة✓ المحترمین للمستشارین الخاص، القطاع مصحات مراقبة         شفوي:
 أعضاء الفریق الحركي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین "الرمید"، بطاقة حاملي معاناة          شفوي:
  الفریق االشتراكي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین العام، القطاع أطباء إضرابات          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین✓ تافیاللت، درعة بجهة المزري الصحي الوضع         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

المصحات✓ داخل العالج إلى للولوج كضمانة الشیك ظاهرة تفاقم           شفوي:
 الخاصة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المستعجالت، أقسام         شفوي:
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

المحترمین✓ للمستشارین ببالدنا، الدم تصفیة مراكز وتمویل دعم          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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 وزارة الشباب والریاضة:
الدستوري✓ الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القرب، مالعب          شفوي:

  الدیمقراطي االجتماعي.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین األرامل، دعم برنامج          شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
المحترمین✓ للمستشارین االستهالكیة، المواد في الغش محاربة سبل          شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
شهر✓ في الوطنیة األسواق بكافة التموینیة السلع توفیر ضرورة           شفوي:

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السنة، لهذه الفضیل          رمضان
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 
 

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
العدالة✓ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السجون، تأهیل          شفوي:

  والتنمیة.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:

للمستشارین✓ العمومیة، بالوظیفة الترقي منظومة مراجعة        شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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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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