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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
الحجاج✔ منها عانى التي المشاكل تكرار عدم ضمان سبل           شفوي:

 المغاربة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

السادة✔ المحترمین للمستشارین العالي، التعلیم لرجال المطلبي الملف          شفوي:
 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

العلمي،✔ والبحث والتكوین التربیة منظومة إصالح تفعیل         شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الجماعاتیة، المدارس حصیلة         شفوي:
 فریق العدالة والتنمیة.

والمعاهد✔ بالمدارس التمدرس نفقات في المهول االرتفاع         شفوي:
المغربي االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         الخصوصیة،

 للشغل.
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالتعاقد، التوظیف الغاء          شفوي:

 الحركي.
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المتعاقدین، األساتذة وضعیة         شفوي:

 مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

السادة✔ المحترمین للمستشارین صفیح، بدون مدن برنامج تقییم          شفوي:
 أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین  القروي، بالعالم التعمیر إشكاالت         شفوي:
 أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین البناء، رخصة على الحصول مشكل          شفوي:
 أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 وزارة الصحة:
للمستشارین✔ الحرة، المهن وأصحاب للمستقلین الصحیة التغطیة         شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✔ العمومیة، بالمستشفیات الطبیة األجهزة صیانة        شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصحیة، السیاسة         شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

الخاصة،✔ المصحات طرف من الصحیة بالتغطیة العمل توقیف          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
للمستشارین✔ إعاقة، وضعیة في لألشخاص المهني االندماج         شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
 
 

شفوي: العمومیة وبالوظیفة اإلدارة بإصالح المكلفة الحكومة رئیس لدى المنتدبة             الوزارة

التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االداریة، الخدمات          تدني
 الوطني لألحرار.

 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.

السادة✔ المحترمین للمستشارین  التقلیدیة، الصناعة مهن في التكوین          شفوي:
 أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

السادة✔ المحترمین للمستشارین الصانع، لدار المتعددة االختالالت         شفوي:
 أعضاء الفریق االشتراكي.

السادة✔ المحترمین للمستشارین التقلیدیة، الصناعة وتطویر دعم         شفوي:
 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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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