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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین التعلیمیة، المنظومة إشكالیات         شفوي:

 الفریق الحركي.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الباكالوریا، امتحانات         شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
مستقلة،✔ جامعة على التوفر في تافیاللت درعة جهة حق           شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ الجامعیة، واألحیاء بالمؤسسات الطلبة أوضاع        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:

للمستشارین✔ المناخیة، التغیرات مواجهة في المیاه ندرة تدبیر          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین✔ والقرى، المدن ببعض الشروب للماء المتكرر االنقطاع          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

من✔ للعدید الجیدة غیر والحالة مواعیدها عن القطارات تأخر           شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         العربات،

  والتعادلیة.
للمستشارین✔ بالداخلة، الصناعیة بالمنطقة الصحي الصرف تدبیر         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة الصحة:

للمستشارین✔ العمومیة، بالمستشفیات المستعجالت أقسام وضعیة        شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین العام، القطاع أطباء استقاالت نزیف          شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

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

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:
للماء✔ الوطني والمكتب للكهرباء الوطني المكتب دمج حصیلة          شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین واحد، مكتب في للشرب           الصالح
  األصالة والمعاصرة.

 وزارة الشباب والریاضة:
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الشباب،✔ أوساط في المخدرات مكافحة في الحكومة مجهودات          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الثقافة واالتصال:
السادة✔ المحترمین للمستشارین الوطنیة، بالصحافة األخبار صحة         شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 
 
 

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
السادة✔ المحترمین للمستشارین السجون، داخل الریف معتقلي وضعیة          شفوي:

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

للمستشارین✔ العمومیة، باإلدارات وإرشادهم المواطنین استقبال        شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
السادة✔ المحترمین للمستشارین طانطان، بإقلیم المزري البیئي الوضع          شفوي:

 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 وزارة العدل:

المحترمین✔ للمستشارین القضائیة، المنظومة في الضبط كتابة مكانة          شفوي:
   السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین✔ األجانب، طرف من بهم المتكفل المهملین األطفال          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
الوزارات أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                 مناقشة

 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،-

للتعقیب له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                   یحتفظ
 أو الرد علیه.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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