










الساعةتاريخ االجتماعالقطاعات الوزارية أو المؤسسات
2020/04/1509:00قطاع حقوق االنسان- وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان و العالقات مع البرلمان 

2020/04/1509:00وزارة التضامن و التنمية اإلجتماعية و المساواة و األسرة

2020/04/1514:30المحاكم المالية

2020/04/1609:00قطاع اإلسكان وسياسة المدينة - وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و اإلسكان و سياسة المدينة 

2020/04/1609:00قطاع المغاربة المقيمين بالخارج- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 

2020/04/1709:00قطاع الصيد البحري- وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات 

2020/04/1709:00رئيس الحكومة

2020/04/1714:30األمانة العامة للحكومة

2020/04/2009:00قطاع التربية الوطنية- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي 

2020/04/2009:00قطاع السياحة و النقل الجوي- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي واإلقتصاد اإلجتماعي  

2020/04/2014:30قطاع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 

2020/04/2109:00قطاع التعليم العالي والبحث العلمي- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي  

2020/04/2109:00وزارة الصحة

2020/04/2109:00وزارة العدل 

2020/04/2114:30المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

2020/04/2209:00قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك- وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء 

2020/04/2209:00وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

2020/04/2214:30المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

2020/04/2310:00قطاع الفالحة - وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات 

2020/04/2310:00اإلدارة المركزية-وزارة الداخلية 

2020/04/2314:30قطاع التنمية القروية  و المياه و الغابات- وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات 

2020/04/2410:00المديرية العامة لألمن الوطني- وزارة الداخلية 

2020/04/2410:00قطاع الطاقة والمعادن- وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 

2020/04/2414:30المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني- وزارة الداخلية 

2020/04/2710:00قطاع الماء- وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء 

2020/04/2710:00المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

2020/04/2714:00قطاع اإلتصال- وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة 

2020/04/2810:00قطاع الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي واإلقتصاد اإلجتماعي  

2020/04/2810:00إدارة الدفاع الوطني

2020/04/2814:00مجلس النواب

2020/04/2910:00وزارة الشغل و اإلدماج المهني

2020/04/2910:00قطاع البيئة- وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 

2020/04/2910:00قطاع إصالح اإلدارة- وزارة اإلقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة 

2020/04/3010:00قطاع اإلقتصاد والمالية- وزارة اإلقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة 

2020/04/3010:00قطاع التكوين المهني- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي 

2020/04/3014:00قطاع االشؤون العامة والحكامة- وزارة اإلقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة 

2020/04/3010:00قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير- وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و اإلسكان و سياسة المدينة 

2020/05/0410:00قطاع الشباب و الرياضة- وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة 

2020/05/0410:00وزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر و الرقمي

2020/05/0414:00المفتشية العامة للقوات المساعدة- وزارة الداخلية 

2020/05/0510:00المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

2020/05/0510:00قطاع الثقافة- وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة 

2020/05/0514:00المجلس األعلى للسلطة القضائية

2020/05/0610:00مجلس المستشارين

2020/05/0610:00المندوبية السامية للتخطيط

2020/05/0614:00قطاع العالقات مع البرلمان- وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان و العالقات مع البرلمان 

الجدول الزمني الجتماعات لجان البرمجة و نجاعة األداء المكلفة بدراسة 
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