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 وزارة الصحة:
الخاصة،✓ بالمصحات المرضى یواجهها التي المشاكل آني:         شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین القرویة، الكهربة برنامج آني:          شفوي
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

الفالحي،✓ القطاع في البدیلة بالطاقات البوطان غاز تعویض          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:
من✓ % 7 نسبة بتخصیص المتعلقة المقتضیات تفعیل آني:           شفوي

في األشخاص لفائدة العام بالقطاع للتباري المفتوحة المالیة          المناصب
الكونفدرالیة مجموعة أعضاء السادة المحترمین للمستشارین إعاقة،         وضعیة

 الدیمقراطیة للشغل.
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین اإلداري، الالتمركز         شفوي:

 األصالة والمعاصرة.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج وشؤون الهجرة:

المحترمین☑ للمستشارین آمنة، هجرات اجل من العالمي المیثاق آني:           شفوي
 السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

للمستشارین☑ والتنمیة، للهجرة العالمي المنتدى مخرجات آني:         شفوي
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

للمستشارین☑ والهجرة، للتنمیة العالمي المنتدى مخرجات آني:         شفوي
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

والسبل☑ بمراكش والتنمیة للهجرة العالمي المنتدى توصیات آني:          شفوي
الوطني التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین لتفعیلها،          الكفیلة

 لألحرار.
الدولي☑ المؤتمر مخرجات مع التعامل لكیفیة الوزارة مقاربة آني:           شفوي

العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ،2018 لسنة          للهجرة
 والتنمیة.

والتنمیة،☑ للهجرة العالمي االجتماعي العقد توصیات آني:         شفوي
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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استقبال✓ بلدان من بعدد الحسانیة بالثقافة یعنى برنامج وضع           شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العالم،          مغاربة

  والتعادلیة.
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین بطنجة، الطب كلیة افتتاح تأخر           شفوي:
  فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ، بالتعاقد" "التوظیف تجربة          شفوي:
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

الدینیة✓ أبعادها بمختلف التربویة المنظومة في القیم تعزیز          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین واإلنسانیة،         والوطنیة

  والمعاصرة.
 
 

السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم المدرسي النقل مشكل          شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

العدالة✓ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالتناوب، التكوین          شفوي:
  والتنمیة.

 السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الجبلیة، بالسیاحة االهتمام         شفوي:

  فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✓ خنیفرة، مالل بني بجهة السیاحي بالقطاع النهوض          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
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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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