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 وزارة الداخلیة:
للمستشارین✓✓ الساللیة، الجماعات أراضي فوق القاطنة األسر مآل          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة☑☑ المحترمین للمستشارین الوطني، اإلنعاش مستخدمي وضعیة         شفوي:

 أعضاء الفریق الحركي.
للمستشارین☑☑ اإلنعاش، لعمال واالجتماعیة المهنیة األوضاع        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
ببالدنا،✓✓ والمطاعم المقاهي ألرباب المتواصلة االحتجاجات        شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الجماعات✓✓ مواجهة في للمقاوالت المستحقة الدیون أداء آجال          شفوي:

لمقاوالت العام االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین          الترابیة،
 المغرب.

السادة✓✓ المحترمین للمستشارین والمجالیة، االجتماعیة التفاوتات        شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

الجبلیة✓✓ بالمناطق والثلوج البرد موجة لمواجهة المتخذة التدابیر          شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         النائیة،

  والتعادلیة.
ونظام✓✓ الترابیة للوظیفة األساسي النظام بمثابة القانون         شفوي:

المحترمین للمستشارین الترابیة، الجماعات بموظفي الخاص        التعویضات
  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، السریة الهجرة ظاهرة          شفوي:
 فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
الفریق✓✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشاحنات، إضراب آني:          شفوي

 الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
فریق✓✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المائي، العرض تنمیة          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
السادة✓✓ المحترمین للمستشارین الشتاء، فصل في القرى سكان معاناة           شفوي:

  أعضاء الفریق الحركي.
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للمستشارین✓✓ المملكة، صعید على األوراش من مجموعة تعثر          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:
المحترمین✓✓ للمستشارین بالمحمدیة، سامیر مصفاة تشغیل إعادة آني:          شفوي

  السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
للمستشارین✓✓ الفالحین، طرف من الشمسیة األلواح اقتناء دعم          شفوي:

  المحترمین السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي الشجیري.
 
 
 
 

 وزارة العدل:
للمستشارین✓✓ الساكنة، من العدالة مرفق تقریب في الحكومة خطة           شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
بعض✓✓ في والتعیین الترقیة عملیات شابت التي التجاوزات          شفوي:

المحترمین للمستشارین ،2018 سنة برسم االنتقالیة والحركة         المسؤولیات
  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
✓✓2021 سنة أفق في صفیح" بدون "مدن الوطني البرنامج تنفیذ           شفوي:

  ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

للمستشارین✓✓ الشرائیة، القدرة ارتفاع من المغربیة األسر معاناة          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي
 المكلفة بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:

السادة✓✓ المحترمین للمستشارین المهني، التدرج لطلبة منحة تخصیص          شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✓✓ الفخار، قطاع لفائدة االفران اقتناء برنامج نجاعة          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
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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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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