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 وزارة العدل  :
النفسیة،✔ األمراض أدویة صرف جراء الصیادلة معاناة آني:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

 وزیر الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان  :
المحترمین✔ للمستشارین المغرب، في األمیة لمحاربة الحكومة برنامج          شفوي:

  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 

 وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین
 بالخارج  :

الدستوریة✔ المؤسسات بها تقوم التي الدبلوماسیة المبادرات         شفوي:
  االستشاریة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

والثقافیة✔ العلمیة الموازیة للدبلوماسیة والمادي التقني الدعم         شفوي:
  والمدنیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي
 والمغاربة المقیمین بالخارج المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج:

للمستشارین✔ أوربا، مدن من بالعدید المغاربة القاصرین وضعیة          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة  :
للمستشارین✔ المساجد، وترمیم بناء مشاریع من القروي العالم نصیب           شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ الدینیین، للقیمین والمادیة االجتماعیة األوضاع        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الرمال، على الرسم آثار           شفوي:

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
للمستشارین✔ التوحل، بسبب المائیة للسدود االستیعابیة الطاقة ضیاع          شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین القناطر، لصیانة المتخذة التدابیر          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

النقل،✔ قطاع على المحروقات أسعار استقرار عدم انعكاسات          شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

المحترمین✔ للمستشارین الحسیمة، ــ طنجة المزدوج الطریق بناء مآل           شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

 
 

 وزارة التضامن والتنمیة االجتماعیة والمساواة واألسرة  :
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشوارع، أطفال ظاهرة          شفوي:

  العدالة والتنمیة.
 
 

 وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة والنقل الجوي واالقتصاد
 االجتماعي:

السادة✔ المحترمین للمستشارین التقلیدیة، الصناعة استراتیجیة تقییم         شفوي:
 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

السادة✔ المحترمین للمستشارین التقلیدیة، الصناعة وتشجیع تنظیم         شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

في✔ المغرب وجهة وتسویق والفندقیة السیاحیة الوحدات تأهیل          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العالمیة،         األسواق

  والمعاصرة.
اإلفریقي،✔ والعمق للمملكة الجنوبیة األقالیم بین الجوي الربط غیاب           شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین واالقتصادي، االجتماعي السكن         شفوي:

  فریق االتحاد المغربي للشغل.
المجال،✔ هذا في العمومیة السیاسات والتقائیة المدینة سیاسة تقییم           شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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 توزیع حصص األسئلة بین الفرق والمجموعة البرلمانیة
 04 أسئلة فریق األصالة والمعاصرة

 04 أسئلة الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة
 03 أسئلة فریق العدالة والتنمیة

 02 (سؤاالن) الفریق الحركي
 02 (سؤاالن) فریق التجمع الوطني لألحرار

 01 (سؤال واحد) الفریق االشتراكي
 01 (سؤال واحد) فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

 01 (سؤال واحد) فریق االتحاد المغربي للشغل
 01 (سؤال واحد) الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي
 01 (سؤال واحد) مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

 سؤال واحد كل ثالث جلسات المستشاران عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري

 
 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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