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 التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:وزارة 

  .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،التضامن املايئ :آ ين شفوي ✓

للمستشارين احملرتمنيني السنيادة آ عضنياء فرينيق  ،مآ ل مرشوع ربط مدينيت فاس وطنجة ابلطريق الس يار :آ ين شفوي ✓

  .لل حرارالتجمع الوطين 

الفرينينيق للمستشنينيارين احملرتمنينيني السنينيادة آ عضنينياء  ،غينينياا الطرينينيق الانينييع النينيرابط بنينيني فنينياس واحلسنيني  ة :آ ين شنينيفوي ✓

  .الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

الفرينينيق ااسنيني توري ااطقراطنيني  للمستشنينيارين احملرتمنينيني السنينيادة آ عضنينياء  ،القطنينيار فنينيالق الانينيربة "النيني ا " :آ ين شنينيفوي ✓

  .الاجامتع 

  .فريق ال صاةل واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،التضامن اجملايل يف توزيع املوارد املالية شفوي: ✓

 الصحة:وزارة 

 الفرينيق الاسني تقاليل للوحنيدة للمستشارين احملرتمني السادة آ عضنياء  ،فعالية التلقيح ضد الانفلونزا املومسية :آ ين شفوي

  .والتعادلية

 الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،الانفلونزا املومسية :آ ين شفوي.  

 مجموربة الكونفدرالية ااطقراطية للشغلللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،خطر انتشار انفلونزا اخلنازير :آ ين شفوي.  

 نفلنيونزا اخلننيازير :آ ين شفوي فرينيق ال صنياةل للمستشنيارين احملرتمنيني السنيادة آ عضنياء  ،ظهنيور حنيا ا ا اصنيابة  نيرن اا

  .واملعارصة

 والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء فريق العداةل  ،تسجيل وفياا بسبب انفلونزا اخلنازير :آ ين شفوي.  

الفريق الاس تقاليل للوحدة للمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،حتسني اخلدماا الصحية ابلعامل القروي :آ ين شفوي ✓

 .والتعادلية

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

حياء ودمع الكتاتيب القرآ نية  شفوي: ✓  .والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء فريق العداةل  ،ابلعامل القروياا

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم وزارة 

 :العالي والبحث العلمي

دماج ال نشطة املندجمة واملوازية مضن الزمن املدريس شفوي: ✓ الس يدين عبد اللطيني  آ ونيو للمستشارين احملرتمني  ،اا

 .جشرييوربدي 

ىل اخلارج شفوي: ✓ السادة آ عضاء فريق الاحتاد املغريب للمستشارين احملرتمني  ،نزي  جهرة ال دمغة والكفاءاا املغربية اا

 .للشغل

 .الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادليةللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،الهدر املدريس شفوي: ✓

  .فريق ال صاةل واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء  ،للمساربدة املرشوطةتتبع تنفيذ برانمج تيسري  شفوي: ✓

فرينيق ال صنياةل للمستشنيارين احملرتمنيني السنيادة آ عضنياء  ،مراقبة وحتديد آ سعار مؤسساا التعلني  اخلصنيوي شفوي: ✓

  .واملعارصة
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األسرة والتضامن والمساواة والتنمية وزارة 

 :االجتماعية

  .لل حرارللمستشارين احملرتمني السادة آ عضاء فريق التجمع الوطين  ،من الفقر والفوار  الاجامتعيةاحلد  شفوي: ✓

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح 

 اإلدارة وبالوظيفة العمومية:

للمستشنيارين احملرتمنيني السنيادة آ عضنياء فرينيق العنيداةل  العمومينية،توفري فضاءاا اس تقبال مناس بة اب اداراا  شفوي: ✓

  .والتمنية

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

 :والماء المكلفة بالنقل

دماج النقل الطريق للبضالع غري املهيلك يف القطنياع املنين   شفوي: ✓ فرينيق للمستشنيارين احملرتمنيني السنيادة آ عضنياء  ،اا

  .الاحتاد العام ملقاو ا املغرا

الفرينيق للمستشنيارين احملرتمنيني السنيادة آ عضنياء  ،املعاير املعمتدة للرتخيص الاسني تننايئ للنقنيل ربني  الطرقنياا شفوي: ✓

  .الاشرتايك

 

 

 

 

 

 

 

 
 آ س ئةل جتمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من الن ام اااخيل: 249املادة 

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

 من الن ام اااخيل: 254املادة 

ق ابل س ئةل ال نية واجلزء املتعلق ابل س ئةل اليت تلهيا مناقشة ربامة  تابعة ابيق ال س ئةل املدرجة يف جدول ال عامل تس متر جلسة ال س ئةل الشفهية بعد ااهناء اجلزء املتعل

 ربىل آ ساس جتميعها تبعا للقطارباا آ و الوزاراا املسؤوةل عهنا، وذكل وفق املسطرة التالية:

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرن السؤال وللوزير للجواا كام ييل:

 ثة دقالق لعرن السؤال والتعقيب ربىل اجلواا،ثال -

 ثالثة دقالق لالاجابة عن السؤال والرد ربىل التعقيب، -

 حيتفظ املتدخل، يف ااطار عرن السؤال آ و اجلواا ربليه، حبقه فامي تبقى من احلزي الزمين احملدد هل، للتعقيب آ و الرد ربليه.

 :15h00تنطلق اجللسة ربىل الساربة الثالثة زوالا  


