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 :إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينةوزارة 
احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،واوير مبقاطعة النخيل مبدينة مراكشبعض ادلمآ ل تسوية وضعية  :شفوي ✓

  .والتعادليةالاس تقاليل للوحدة الفريق 

 العداةل والتمنية. للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء فريق  ،رخص تقس مي العقارات شفوي: ✓

 :التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميوزارة 
العداةل للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء فريق  هل،شواهد التعلمي اخلاص املعمتد والتعلمي اخلاص املرخص  شفوي: ✓

 والتمنية. 

  .الاس تقاليل للوحدة والتعادليةاحملرتمني السادة أ عضاء الفريق  نللمستشاري ،احلاكمة يف تدبري قطاع التعلمي :شفوي ✓

للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء  ،مراقبة الوزارة للمطامع املدرس ية ابلقطاع العمويم والتعلمي اخلصويص شفوي: ✓

  .الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 نللمستشاري ،اخلصاص احلاصل يف مراكز التكوين املهين ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية من التجهزيات :شفوي ✓

  .احملرتمني السادة أ عضاء الفريق احلريك

  .ال صاةل واملعارصةاحملرتمني السادة أ عضاء فريق  نللمستشاري ،جمانية التعلمي :شفوي ✓

 :الشباب والرياضةوزارة 

  .الاحتاد العام ملقاوالت املغرباحملرتمني السادة أ عضاء فريق  نللمستشاري ،الاستامثر الراييض ابملغرب :شفوي ✓

احملرتمني السادة أ عضاء الفريق  نللمستشاري ،2026الاس تعدادات دلمع ترش يح املغرب الحتضان ك س العامل  :شفوي ✓

  .الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 :الثقافة واالتصالوزارة 

 العداةل والتمنية. للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء فريق  ،تشكيل اجمللس الوطين للصحافة شفوي: ✓

الاحتاد للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء فريق  االإصالح،وضعية املكتب املغريب حلقوق املؤلفني وأ فاق  شفوي: ✓

 املغريب للشغل. 

  الاشرتايك.احملرتمني السادة أ عضاء الفريق  نللمستشاري والقراءة،الكتاب  :شفوي ✓

  .احملرتمني السادة أ عضاء الفريق احلريك نللمستشاري احلسانية،الهنوض ابلثقافة  :شفوي ✓

 :بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني ةلدى رئيس الحكومة المكلف ةالمنتدب الوزارة  
  .ال صاةل واملعارصةاحملرتمني السادة أ عضاء فريق  نللمستشاري ،حماربة ال مية :شفوي ✓

الاس تقاليل للوحدة احملرتمني السادة أ عضاء الفريق  نللمستشاري ،ضعف ش بكة االتصاالت ببعض اجلهات :شفوي ✓

  .والتعادلية
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 :كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل
ال صاةل احملرتمني السادة أ عضاء فريق  نللمستشاري ،اختالالت جمال تعلمي الس ياقة وامتحان رخصة الس ياقة :شفوي ✓

 .واملعارصة

 العداةل والتمنية. للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء فريق  ،جتديد س يارات تعلمي الس ياقة ابملغرب شفوي: ✓

الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  كتابة

 :المكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 .التجمع الوطين لل حراراحملرتمني السادة أ عضاء فريق  نللمستشاري ،مواكبة القطاع التعاوين :شفوي ✓

  .ال صاةل واملعارصةاحملرتمني السادة أ عضاء فريق  نللمستشاري ،اسرتاتيجية تمنية الصناعة التقليدية :شفوي ✓

 :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للمستشارين احملرتمني السادة أ عضاء  ،ملاكحفة الفساد الاسرتاتيجية الوطنية شفوي: ✓

  .للشغل

 

 

 

 

 
 

 .أ س ئةل جيمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من النظام ادلاخيل: 249املادة 

 ابقرتاح من مكتب اجمللس بعد موافقة واضعي ال س ئةل.ميكن مض سؤالني أ و أ كرث جتمعهام وحدة املوضوع بطلب من الوزير)ة( املعين )ة(، أ و 

 من النظام ادلاخيل: 254املادة 

 ال س ئةل املدرجة يف جدول ال عامل تس متر جلسة ال س ئةل الشفهية بعد اإهناء اجلزء املتعلق ابل س ئةل ال نية واجلزء املتعلق ابل س ئةل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ابيق

 التالية:بعا للقطاعات أ و الوزارات املسؤوةل عهنا، وذكل وفق املسطرة عىل أ ساس جتميعها ت 

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، -

 ثالثة دقائق لالإجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، -

 اجلواب عليه، حبقه فامي تبقى من احلزي الزمين احملدد هل، للتعقيب أ و الرد عليه. حيتفظ املتدخل، يف اإطار عرض السؤال أ و

 :14h30  والنصف زوالا الثانيةتنطلق اجللسة عىل الساعة  


