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 وزارة العدل:
للمستشارین✔ الجنائي، القانون مشروع إخراج تأخر أسباب آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
المحترمین✔ للمستشارین األحداث، مواجهة في البدیلة العقوبات تفعیل          شفوي:

 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
ملفات✔ في العمال لفائدة الصادرة النهائیة القضائیة األحكام تنفیذ           شفوي:

المغربي االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشغل،          نزاعات
  للشغل.

المحترمین✔ للمستشارین الجنائیة، القانونیة النصوص بعض تحیین         شفوي:
  السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المسافرین، نقل آني:          شفوي

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✔ القرویة، للطرق الثاني الوطني البرنامج تقییم آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الداخلة، بمیناء األشغال تعثر          شفوي:

  الفریق الحركي.
العدالة✔ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القرویة، الطرق          شفوي:

  والتنمیة.
للمستشارین✔ الحدیدیة، السكك شبكة وصیانة وتحدیث توسیع         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 

 وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین
 بالخارج:

غرب✔ لدول االقتصادیة المجموعات مع فالحیة اتفاقیات بلورة          شفوي:
  افریقیا،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االقتصادیة، الدبلوماسیة         شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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المغربیة✔ القنصلیة طرف من المقدمة الخدمات جودة تحسین          شفوي:
  بكتالونیا،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 

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

بالخارج،✔ المقیمین للمغاربة المقدمة الحكومة ومخططات برامج         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث
 العلمي:

السادة✔ المحترمین للمستشارین الجهویة، التنمیة في الجامعة مساهمة          شفوي:
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین مسار، منظومة تقییم          شفوي:
  األصالة والمعاصرة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین االولي، التعلیم تعمیم عملیة          شفوي:
 الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

السادة✔ المحترمین للمستشارین والجبلیة، القرویة بالمناطق التعلیم واقع          شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 

 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة:
السادة✔ المحترمین للمستشارین المملكة، بمدن السائلة النفایات معالجة          شفوي:

  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الوطني✔ المكتب طرف من المقدمة الخدمات أتعاب احتساب          شفوي:

  للكهرباء،  للمستشارین المحترمین السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.
السادة✔ المحترمین للمستشارین الوطنیة، الطاقیة االستراتیجیة حصیلة         شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
مجموعة✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین النفایات، مطارح تأهیل          شفوي:

 الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
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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.

 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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