
 
  

1 

الجلسة 2019 أكتوبر     دورة
 الرابعة عشر



 
 وزیر الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان:

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین قضائیا، المتابعین عقلیا المختلین          شفوي:
  الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

االعتداء✔ حالة في للعقار المرجعي بالثمن للتقید المتخذة التدابیر           شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الملكیة، نزع أو           المادي

 والمعاصرة.
المحترمین✔ للمستشارین القائمة، التشریعات وتحیین مراجعة حصیلة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجمعیات، ومواكبة دعم          شفوي:

  الحركي.
 

 وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین
  بالخارج:

 *(اعتذر السید الوزیر عن الحضور وتمسكت المجموعة ببرمجته)*
المحترمین✔ للمستشارین اإلسرائیلیة، االختراقات من بالدنا تحصین         شفوي:

  السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 

 وزارة العدل:
للمستشارین✔ المتالعبین، من وحمایته الریاضي الحقل تأطیر         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین المناخیة، التغیرات مع التأقلم          شفوي:

  فریق األصالة والمعاصرة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین للنفایات، العمومیة المطارح تدبیر         شفوي:

 أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الطبیعي، الغاز على التنقیب          شفوي:

  الفریق االشتراكي.
 

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
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للمستشارین✔ الحرة، المهن وذوي للمستقلین االجتماعیة الحمایة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجماعیة، الشغل اتفاقیات          شفوي:
  العدالة والتنمیة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم التشغیل مشكل          شفوي:
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

السادة✔ المحترمین للمستشارین والمطاعم، المقاهي عمال وضعیة         شفوي:
 أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✔ للتشغیل، الوطني للمخطط التنفیذي البرنامج أهداف         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین بالوزارة، التنسیق هیئة مع حوار فتح           شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
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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.

 المادة 256 من النظام الداخلي:
یمكن مباشرة السؤال یهمه الذي الوزیر(ة) تغیب حالة وفي باألمر، المعنیون الوزراء إال األسئلة عن                 الیجیب
نفس في سؤاله تقدیم بین المعني المجلس عضو یخیر یفعل، لم فإن الحكومة، أعضاء أحد عنه ینیب                   أن
علما الحكومة رئیس یحیط أن المستشارین مجلس رئیس وعلى الموالیة، الجلسة إلى تأجیله أو                الجلسة

 بذلك.
 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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