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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
للمستشارین✓ العتیق، التعلیم منظومة في القرآنیة الكتاتیب إدماج          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

السادة✓ المحترمین للمستشارین للسقوط، اآلیلة المساكن معضلة حل          شفوي:
 أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
وإنعاش✓ المهني التكوین مراكز لمتدربي االجتماعیة الوضعیة         شفوي:

  الشغل،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، العالم في المدرسي الهدر          شفوي:

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
للمستشارین✓ التاسع)، (السلم الثالثة الدرجة أساتذة وضعیة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:

الوطنیة،✓ بالطرق الجویة والتقلبات األمطار تسببها التي األضرار          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین✓ تافیاللت، درعة بجهة القروي العالم عن العزلة فك           شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین✓  الطرقي، التشویر عالمات في الحاصل النقص         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

البرد✓ موجة مواجهة أجل من المتخذة الحكومیة اإلجراءات          شفوي:
المحترمین للمستشارین المغربیة، والقرى المدن بعض تعیشها التي          القارس

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین النائیة، المناطق عن العزلة فك           شفوي:

  الفریق الحركي.
 وزارة السیاحة و النقل الجوي و الصناعة التقلیدیة و االقتصاد االجتماعي:

المحترمین✓ للمستشارین ،”2020 “رؤیة السیاحیة االستراتیجیة        شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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المحترمین✓ للمستشارین المغربیة، الملكیة الجویة الخطوط خدمات         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالنقل:
المحترمین✓ للمستشارین المغربیة، الشحن شركات تنافسیة تقویة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین النقل، منظومة تطویر          شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 

 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء الملكفة بالماء:
الدستوري✓ الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السدود، إنجاز          شفوي:

  الدیمقراطي االجتماعي.
السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم الطرقیة المسالك         شفوي:

  أعضاء الفریق الحركي.
 كتابة الدولة لدى وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي

 المكلفة بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
الصناعة✓ قطاع في التقني الدعم مراكز إحداث برنامج مآل           شفوي:

  التقلیدیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
✓،2017 المالیة السنة خالل التقلیدیة الصناعة وزارة حصیلة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة العدل:

والجوالن،✓ السیر قانون مخالفات بسبب المواطنین اعتقال آني:          شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االحتیاطي، االعتقال         شفوي:
  األصالة والمعاصرة.

 
 
 
 
 
 

 أسئلة یجمعها وحدة الموضوع.☑
____________________ 
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 المادة 249 من النظام الداخلي:

مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن
 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.

 المادة 254 من النظام الداخلي:
تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  یحتفظ
 للتعقیب أو الرد علیه.

:14h30  تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة والنصف زواال 
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