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 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة:
للمستشارین✔ والكهرباء، الماء فواتیر تسعیرات احتساب معاییر آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✔ تندرارة، لحقل الطبیعي الغاز استغالل عائدات آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العشوائیة، المطارح تأهیل          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
 

 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان:
برامج وبلورة االكتظاظ من للحد المتخذة واإلجراءات التدابیر آني:           شفوي
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین اإلدماج، وإعادة          للتأهیل

  والمعاصرة.
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، السجون واقع          شفوي:

  التجمع الوطني لألحرار.
سبتة✔ بباب البضائع نقل في المشتغالت النساء عمل ظروف           شفوي:

  المحتلة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
الحكومة،✔ ألعضاء الموجهة االستماع لطلبات االستجابة عدم         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
المحترمین✔ للمستشارین السجنیة، المؤسسات في العاملین وضعیة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
السادة✔ المحترمین للمستشارین المستدامة، المدن نحو االنتقال آني:           شفوي

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین المتوسطة، الطبقة سكن آني:          شفوي

  الفریق الحركي.
السادة✔ المحترمین للمستشارین صفیح، بدون مدن برنامج تقییم          شفوي:

  أعضاء الفریق االشتراكي.
للمستشارین✔ التكلفة، المنخفض السكن بخصوص الجودة مراقبة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

2 

2019 أكتوبر    دورة

 الجلسة السادسة



المحترمین✔ للمستشارین المغربي، المعمار في التقلیدیة الصناعة إدماج          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✔ المدن، بضواحي العشوائي السكن أحزمة تنامي         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم البناء رخص إعطاء          شفوي:
 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

السادة✔ المحترمین للمستشارین بالمغرب، اإلسكان برامج تقییم         شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 

 وزارة العدل:
العدالة،✔ منظومة إصالح ضوء في الضبط لكتابة الوزارة رؤیة           شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 
 
 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
بالمملكة،✔ العتیق التعلیم مدارس وتشجیع وإصالح تأهیل         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ واألئمة، الدینیین للقیمیین المادیة الوضعیة تصحیح         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 
 
 

 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،-
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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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