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  :وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

عبد احلميد السعداوي، عبد الرحيم ني السادة  احملترمينللمستشار، مستجدات قضية الصحراء املغربية: شفوي آين �

 )احلركي.ف (.ر أزكاغالعاليف، عبد القادر قوضاض، عمر مكدر، بناص

حممد األنصاري، حممد السوسي املوساوي، ني السادة  احملترمينللمستشار، تطورات قضية الوحدة الترابية: شفوي آين �

 )االستقاليل.ف (.أمحد خلريف، حممد فوزي بنعالل، عبد اللطيف أبدوح

ني السادة عبد اللطيف  احملترمينمستشارلل، آفاق تفعيل مكتسبات املغرب بعد القرار األخري لس األمن: شفوي آين �

 )التحالف االشتراكي.ف (.مياأعمو، العريب خربوش، أمحد حاجي، حممد الزعيم، عبد الرحيم الزمز

عبد احلميد فاحتي، عبد ني السادة  احملترمينللمستشار، الوحدة الترابية والقرارات األخرية لس األمن: شفوي آين �

 )الفيدرايل.ف (.ة، حسن أكليم، حممد لشكرالرحيم الرماح، حممد دعيدع

للمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصالة ، التطورات األخرية يف ملف قضية الصحراء املغربية: شفوي آين �

ني السادة ادريس الراضي، املهدي زركو، املعطي  احملترمينللمستشار ، مستجدات ملف الوحدة الترابية: شفوي آين �  .واملعاصرة

 )التجمع الدستوري املوحد.ف (.، احلو املربوحبنقدور

زبيدة بوعياد، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، ني السادة  احملترمينللمستشار، تطورات قضيتنا الوطنية: شفوي �

 )االشتراكي. ف (.عبد الوهاب بلفقيه، دمحان الدرهم

 :ةــحـالصوزارة 

إدريس  ني السادة  احملترمينللمستشار، ثارها على صحة املواطننياملستنقعات اليت خلفتها الفيضانات وآ ::::شفوي آين �

 )التجمع الدستوري املوحد. ف( .الراضي، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، عمر اجلزويل، عبد العزيز البنني

رين احملترمني للمستشا، ظاهرة غياب األطباء االختصاصيني يف بعض املراكز االستشفائية اجلهوية واإلقليمية: شفوي �

  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرة

  .للمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، تطبيق بعض االلتزامات اليت تعهدت ا الوزارة: شفوي �

  :طر والبحث العلميألوطنية والتعليم العايل وتكوين االتربية الوزارة 

ني السادة حممد فضيلي، عمر أدخيل، محيد كوسكوس،  حملترم اينللمستشارتشجيع البحث العلمي، : شفوي آين �

  )احلركي.ف (.، عبد ايد احلنكاريادريس مرون

ن صطفى القامسي، رفيق بناصر، حممد بني السادة م احملترمينللمستشار، دعم التمدرس بالعامل القروي: شفوي آين �

  )االستقاليل.ف (.الشايب، حممد بلحسن خيري، عبد الناصر احلسيسن

 إبراهيماحلبيب لعلج، توفيق كميل،ني السادة  احملترمينللمستشار، حتديث الربنامج التربوي للتعليم املدرسي: شفوي �

 )التجمع الدستوري املوحد.ف (.احلب، احلو املربوح، عبد اهللا الغوثي

ني السادة سعيد التدالوي،  احملترمينللمستشار، توحيد العطل السنوية للتعليم العايل مع باقي العطل املدرسية: شفوي �

  )احلركي.ف (.عبد اهللا أبو زيد، اهلامشي السموين، حلسن بلبصري، املهدي عثمون
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  :التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن وزارة

ني السادة فوزي  احملترمينللمستشارضرورة إحداث مركبات وأندية اجتماعية لألشخاص املسنني، : شفوي آين �

 )االستقاليل.ف (.ري، فؤاد القادري، عبد احلميد بلفيل، حممد برتيديةبنعالل، ناجي الفخا

ني السادة خليد اإلبراهيمي، بلعيد بنشمسي،        احملترمينللمستشارنتائج الربنامج الوطين حملاربة التسول، : شفوي آين �

 )االستقاليل.ف (.عبد العايل احلسيسن، بنجيد األمني، النعم ميارة

  :املاليةاالقتصاد و وزارة

للمستشارين احملترمني أعضاء فريق ، تداعيات عملية حصر استيفاء تأدية الضرائب على املستوى اإلقليمي: شفوي �

  .األصالة واملعاصرة

زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، عمر مورو، موالي ني السادة  احملترمينللمستشار، استعمال سيارات املصلحة: شفوي �

 )االشتراكي.ف (.احلسن طالب،املصطفى اهليبة

  : الشباب والرياضةوزارة

  .للمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، العزوف السياسي للشباب: شفوي �
 

  :كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

العلمي التازي، خريي ني السادة  احملترمينستشارللم، حصيلة احلوار الوطين حول البيئة والتنمية املستدامة: شفوي �

 )التجمع الدستوري املوحد.ف (.موالي احمند املسعودي بلخري، حممد املفيد، عبد الرحيم العماين،

  

  
 

 .أسئلة جيمعها وحدة املوضوع �

____________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

وجيب إخبار الرئيس ذا الطلب برسالة ساعة .دقائق) 3(الس علما بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية كل جلسة إحاطة 

  .على األقل قبل افتتاح اجللسة

 
  من النظام الداخلي298املادة 

 
ا مناقشة عامة مبتابعة باقي األسئلة املدرجة يف جدول تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املتعلق باألسئلة اليت تليه

  :األعمال على أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية 

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله يف ظرف: أوال 

  ين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير املع: ثانيا 

   الكلمة يف النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ىتعط: ثالثا 

  .قيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظرف ال يتجاوز د: رابعا 

  :30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


