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 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الخارجیة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج وشؤون الهجرة:

 شفوي آني:  عملیة مرحبا 2018،  للمستشارین المحترمین السادة☑
 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

السادة☑ المحترمین للمستشارین ،2018 العبور عملیة آني:         شفوي
 أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

المقیمین☑ الجالیة أبناء للمغاربة العبور عملیة تسهیل آني:          شفوي
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         بالخارج،

 والتعادلیة.
للمستشارین☑ بالخارج، المقیمین المغاربة استقبال ظروف آني:         شفوي

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
السادة☑ المحترمین للمستشارین ،2018 لسنة العبور عملیة         شفوي:

 أعضاء الفریق الحركي.
السادة☑ المحترمین للمستشارین الجالیة، أفراد ومواكبة دعم         شفوي:

 أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

المحترمین☑ للمستشارین الموسم، لهذا الحج ظروف تحسین إجراءات          شفوي:
 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین الحج، لموسم االستعدادات         شفوي:
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التشویر، عالمة غیاب          شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المحاور✓ وبعض تازة-الحسیمة، السریع الطریق إنجاز تعثر         شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین أكنول)، (دائرة تازة بإقلیم          الطرقیة
 فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الصحة:
المحترمین✓ للمستشارین للصحة، الوطني للمعهد المنظامیة الوضعیة         شفوي:

 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الصحیة، التغطیة توسیع شفوي:          

  مجموعة العمل التقدمي.
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المحترمین✓ للمستشارین خنیفرة، مالل- بني بجهة الصحي الوضعي           شفوي:
 السادة أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السیاحي، المنتوج جودة          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✓ السیاحة، لوزارة التابعة التكوین مؤسسات وضعیة         شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
المحترمین✓ للمستشارین اإلفریقیة، العواصم بمختلف فاس مطار ربط          شفوي:

 السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

المحترمین✓ للمستشارین السیاحي، بالقطاع النسائیة العمالة وضعیة         شفوي:
 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 
 وزارة الشغل واإلدماج المهني:

االتحاد✓ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بعد، عن العمل           شفوي:
 العام لمقاوالت المغرب.

اإلسباني✓ بالجنوب الفالحیة بالحقول المغربیات العامالت معاناة         شفوي:
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجنسي، والتحرش العنف          من

 االتحاد المغربي للشغل.
 كتابة الدولة لدى وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي

 المكلفة بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
الوقایة،✓ ووسائل اإلنتاج بمعدات الحرفیة التجمعات تزوید         شفوي:

  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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