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 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة:
السادة✔ المحترمین للمستشارین العادمة، المیاه معالجة محطات آني:          شفوي

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
القرویة،✔ الكهربة مجال في الحاصل الخصاص تجاوز         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
أهداف✔ لبلوغ الوطنیة والمخططات االستراتیجیات التقائیة مدى         شفوي:

االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المستدامة،         التنمیة
  للوحدة والتعادلیة.

مجموعة✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین البیئة، حمایة         شفوي:
  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 

 وزارة التضامن والتنمیة االجتماعیة والمساواة واألسرة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین مأوى، بدون األشخاص         شفوي:

  الفریق االشتراكي.
المحترمین✔ للمستشارین جدید، اجتماعي میثاق إعداد ضرورة         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

الرعایة✔ بمؤسسات المتعلق 65.15 رقم القانون دخول آفاق          شفوي:
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التنفیذ، حیز          االجتماعیة

  والتنمیة.
واألمهات،✔ األطفال لفائدة واالستقبال اإلیواء مراكز إنشاء         شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
العنف،✔ ضحایا بالنساء والتكفل إیواء منظومة تطویر         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 

 

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي
 والمغاربة المقیمین بالخارج

  المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج:
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المحترمین✔ للمستشارین الهجرة، إشكالیة لمعالجة الحكومة تصور         شفوي:
 السادة أعضاء الفریق الحركي.

الوطني،✔ االقتصاد تنمیة في بالخارج المغربیة الكفاءات دور          شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 

 وزارة الثقافة والشباب والریاضة:
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القرب، مالعب سیاسة          شفوي:

 التجمع الوطني لألحرار.
أوساط✔ في المخدرات انتشار لمواجهة المتخذة اإلجراءات         شفوي:

  الشباب،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
المحترمین✔ للمستشارین المجتمعیة، للتحوالت الشباب دور مواكبة         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
القروي،✔ بالوسط والریاضیة الثقافیة باألنشطة النهوض        شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✔  الثقافة، قطاع على الوبائیة األزمة تداعیات         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
المخصص✔ العمومي الدعم من الصحافیین بعض استثناء         شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الوطنیة، اإلعالمیة         للمقاوالت
  العدالة والتنمیة.

 

 وزارة العدل:
في✔ العمال لفائدة الصادرة النهائیة القضائیة األحكام تنفیذ آني:           شفوي

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

السادة✔ المحترمین للمستشارین الرقمیة، المحاكم مشروع مآل         شفوي:
  أعضاء 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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