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 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
للمستشارین✔ المستدامة، للتنمیة الوطنیة االستراتیجیة آني:        شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین المغرب، في الالئق غیر السكن           شفوي:
  فریق التجمع الوطني لألحرار.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم التعمیر مشكل          شفوي:
 الفریق الحركي.

النسیج✔ في إدماجها على والسهر التجهیز ناقصة األحیاء تغطیة           شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بها، المحیط          الحضري

  والمعاصرة.
 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:

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

للمستشارین✔ المحروقات، توزیع لشركات الممنوحة الرخص        شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین أطفال، بدون األرامل          شفوي:

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
بالمغرب،✔ إعاقة وضعیة في باألشخاص المهتمة الجمعیات دعم          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 وزارة الشغل واإلدماج المهني:

الجماعیة،✔ الشغل نزاعات لفض القانونیة المقتضیات تفعیل         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
السادة المحترمین للمستشارین رمضان، شهر خالل األسعار مراقبة          شفوي:

  أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
األبرك، رمضان شهر خالل الغذائیة المواد أسعار ارتفاع          شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
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أسعار في والغالء المضاربات أشكال كل من المستهلكین حمایة           شفوي:
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین رمضان، شهر بمناسبة الغدائیة          المواد

  فریق األصالة والمعاصرة.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المحروقات، أثمنة ارتفاع          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین ببالدنا، المتوسطة الطبقة تراجع         شفوي:

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

 
 
 

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین العلیا، المناصب في التعیین          شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المحترمین✔ للمستشارین الالتمركز، میثاق لتنزیل المعتمدة التدابیر         شفوي:

 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 كتابة الدولة لدى وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي

 المكلفة بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین التقلیدیة، الصناعة وضعیة         شفوي:

  الفریق الحركي.
السادة✔ المحترمین للمستشارین االجتماعي، لالقتصاد اإلطار القانون         شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین التقلیدیین، الصناع مشاكل         شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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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.

:12h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة عشر زواال 
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