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 وزارة التجهیز والنقل واللوجستییك والماء:
 

السادة✔ المحترمین للمستشارین  الدریوش، بإقلیم الطرق تأهیل آني:          شفوي
  أعضاء الفریق الحركي.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الملكیة، نزع آني:          شفوي
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السیر، لحركة ومالءمتها وصیانتها الطرقیة الشبكة توسیع آني:          شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

المحترمین للمستشارین الطرقیة، الشبكة لتحدیث المتخذة التدابیر         شفوي:
 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، والقناطر الطرق صیانة مشكل          شفوي:
  أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

المحترمین✔ للمستشارین  الجنوبیة، باألقالیم الطرق وتقویة إصالح         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

للمستشارین✔  الشروب، الماء مجال في القطاعات بین التنسیق          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین✔ المائیة، الموارد توزیع في المجالي التضامن         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للنقل✔ الوطنیة الشركة طرف من اإلداري الالتمركز مواكبة          شفوي:
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین اللوجستیكیة،         والوسائل

  والتنمیة.
المحترمین✔ للمستشارین  ببالدنا، للشرب البحر میاه تحلیة سیاسة          شفوي:

  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للتزوید✔ الوطني البرنامج ضمن إنجازها المقرر السدود توطین          شفوي:

السادة المحترمین للمستشارین  ،2020-2027 السقي ومیاه الشروب         بالماء
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 
 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
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للمستشارین✔  بالمغرب، للسقوط اآلیلة البنایات برامج فشل حقیقة          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التعمیر، وثائق         شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

للمستشارین✔ الصاعدة، القرویة للمراكز الوطني البرنامج حصیلة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

السادة✔ المحترمین للمستشارین صفیح، بدون مدن برنامج حصیلة          شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✔  البناء، تراخیص منح في الوحید الشباك تجربة تقییم           شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 
 
 

 
المحترمین✔ للمستشارین القانونیة، غیر المباني وضعیة تسویة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین القطاعي، االجتماعي الحوار تفعیل         شفوي:

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
العقار،✔ مجال في واالحتیال النصب من المواطنین حمایة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 

 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.
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:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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