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 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي
  والمغاربة المقیمین بالخارج

 المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج:
استثماریة،✔ لمشاریع الحاملین بالخارج المقیمین المغاربة دعم آني:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
وشؤون✔ بقضایا المرتبطة الشكایات معالجة مساطر تسریع آني:          شفوي

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، بالخارج المقیمة المغربیة          الجالیة
  فریق األصالة والمعاصرة.

المحترمین✔ للمستشارین  بالخارج، المغربیة والخبرات الكفاءات آني:         شفوي
  السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

المحترمین✔ للمستشارین بالخارج، المقیمة المغربیة الجالیة معاناة         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق الحركي.

للمستشارین✔  العالم، لمغاربة المقدمة الخدمات وتسهیل تیسیر         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

المحترمین✔ للمستشارین واللجوء، للهجرة الوطنیة االستراتیجیة مآل         شفوي:
  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
للمستشارین✔  القروي، بالعالم المساجد وإصالح بناء تبسیط         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین  للوقف، االجتماعیة األدوار توسیع         شفوي:

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین  العتیقة، المساجد وضعیة          شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
الدینیین،✔ القیمین بوضعیة للنهوض المتخذة واإلجراءات التدابیر         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
والجبلیة،✔ القرویة المناطق في األمیة محاربة مراكز تعمیم          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
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للمستشارین✔ الدینیین، والقیمین المساجد أئمة وضعیة تحسین         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 

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

  التجمع الوطني لألحرار.
وضعیة✔ وفي المطلقات النساء استفادة لتبسیط المعتمدة التدابیر          شفوي:

المحترمین للمستشارین  العائلي، التماسك صندوق دعم من وأطفالهن          صعبة
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین  لإلجرام، الوطني المرصد إحداث         شفوي:
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الرقمیة، المحاكم ورش          شفوي:
  العدالة والتنمیة.

وسائل✔ بعض خالل من للمواطنین الخاصة الحیاة على التطاول           شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         التواصل،

  والتعادلیة.
 
 
 
للمستشارین✔  الغیر، عقارات على االستیالء ظاهرة استفحال         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین بعد، عن المحاكمات خطة تقییم           شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
____________________ 

 
 المادة 287 (الفقرة األولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:
 تخصص جلسة یوم الثالثاء ألسئلة المستشارات والمستشارین وأجوبة الحكومة عنها.

 
 المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:

 تناقش األسئلة المدرجة في جدول األعمال وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما یلي:

 - ثالث دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب؛
 - ثالث دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب.

المحّدد الزمني الحّیز من تبقى فیما بحقه عنه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                 یحتفظ
 له، للتعقیب أو الّرد علیه.

 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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