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 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

أعضاء☑ السادة المحترمين األوروبية،للمستشارين المحكمة آني:قرار          شفوي
  الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

المحترمين☑ األوروبية،للمستشارين المحكمة عن الصادر آني:القرار          شفوي
  السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار.

والصيد☑ الفالحة اتفاقية بإلغاء األوروبية آني:قرارالمحكمة          شفوي
المحترمين والمغرب،للمستشارين األوروبي االتحاد بين المبرمة         البحري

  السادة أعضاء الفريق االستقاللي.
السادة☑ المحترمين األخير،للمستشارين األوروبية المحكمة آني:حكم          شفوي

   أعضاء الفريق االشتراكي.
الفالحي،للمستشارين☑ باالتفاق المتعلق األوربية المحكمة قرار آني :          شفوي

  المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
أعضاء☑ السادة المحترمين األوروبية،للمستشارين المحكمة آني:قرار          شفوي

  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الفالحي،☑ االتفاق بشأن األوروبية المحكمة قرار آني:تداعيات          شفوي

  للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرة.
الفالحة☑ اتفاقية بتعليق القاضي األوروبية المحكمة آني:قرار          شفوي

األوروبي،للمستشارين واالتحاد المغرب بين المبرمة البحري         والصيد
  المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

المغرب،للمستشارين☑ على األوروبية المحكمة قرار آني:تداعيات          شفوي
  المحترمين السادة أعضاء فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:
المدن✓ بعض مستقبل على وتأثيره التعمير في آني:االستثناء           شفوي

 المغربية،  للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية .
أعضاء✓ السادة المحترمين القروي،للمستشارين بالعالم آني:السكن          شفوي

  الفريق الحركي .
المحترمين✓ الحضرية،للمستشارين للوكاالت األساسي آني:النظام         شفوي

  السادة أعضاء الفريق االستقاللي .
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
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طلبة✓ على الموزعة اإللكترونية اللوحات وغالء آني:عيوب          شفوي
العدالة فريق أعضاء السادة المحترمين العليا،للمستشارين والمعاهد          الجامعات

  والتنمية.
 وزارة الشباب والرياضة:

الرياضية،✓ الجامعات على العمومي الدعم توزيع آني:كيفية          شفوي
  للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق االستقاللي .

 وزارة الصحة:
السادة☑ المحترمين الداخليين،للمستشارين األطباء آني:وضعية         شفوي

  أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
والمقيمين،للمستشارين☑ الداخليين آني:وضعيةاألطباء        شفوي

  المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرة .
المحترمين☑ والمقيمين،للمستشارين الداخليين األطباء        شفوي:إضراب

  السادة أعضاء الفريق االستقاللي .
 
 

القروي،✓ بالعالم الوالدة أقسام لفتح الحكومة التزامات          شفوي:مآل
  للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرة .

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:
الشتاء،للمستشارين✓ فصل خالل الجبلية المناطق ساكنة          شفوي:معاناة

  المحترمين السادة أعضاء فريق االتحاد المغربي للشغل.
 الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:

الزيتون،للمستشارين✓ معاصر تخلفها التي النفايات         شفوي:مخاطر
 المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرة .
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 أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزير(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالين ضم                  يمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:

تليها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنية باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهية األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجميعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

له، المحدد الزمني الحيز من تبقى فيما بحقه عليه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  يحتفظ
 للتعقيب أو الرد عليه.

:16h30  تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زواال 
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