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 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان:
المحترمین✔ للمستشارین للتخطیط، السامیة المندوبیة أطر وضعیة         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

 وزارة العدل:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین القضائیة، األحكام تنفیذ عدم          شفوي:

  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
القضائیة،✔ المصاریف ضمن المحامي أتعاب احتساب عدم         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
المحترمین✔ للمستشارین األسرة، بقضاء األسریة الوساطة مأسسة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي:

السادة✔ المحترمین للمستشارین التعلیم، بقطاع البشریة الموارد نقص          شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

السادة✔ المحترمین للمستشارین تامنصورت، لمدینة الجامعي المركب         شفوي:
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین✔ للمملكة، الوطني االقتصاد على العلمي البحث آثار          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین االجتماعیة، العدالة مدرسة تفعیل          شفوي:
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

المؤسسات✔ في والمطاعم بالداخلیات والبوادي القرى تغطیة نسبة          شفوي:
الدیمقراطي الدستوري الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         التعلیمیة،

  االجتماعي.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الدراسیة، المنح توزیع معاییر          شفوي:

  فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✔ للمستشارین المدرسیة، بالمطاعم المقدمة التغذیة جودة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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المحترمین✔ للمستشارین الدراسیة، الحجرات لبعض المهترئة الوضعیة         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:

التحتیة،✔ البنیات یخص فیما الشتاء فصل خالل الحكومة استعدادات           شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

المحترمین✔ للمستشارین وحمایتهم، المیاه شرطة أعوان عمل تیسیر          شفوي:
  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین المغرب، في للشرب البحر میاه تحلیة           شفوي:
  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم النقل قطاع تأهیل           شفوي:
  الفریق االشتراكي.

الطرقیة، المسالك وتدبیر القروي بالوسط النقل مجال في االستثمار           شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 
 
 
السادة✔ المحترمین للمستشارین العجالت، الثالثیة الدراجات مشاكل         شفوي:

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
الصالح✔ بالماء القرویة الجماعات بعض لتزوید المتخذة التدابیر          شفوي:

  للشرب،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء 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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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