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 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
للمستشارین✔ المیاه، ندرة وإشكالیة المائیة الموارد تدبیر آني:          شفوي

  المحترمین السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الطرق، جودة مراقبة آلیة           شفوي:

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
المحترمین✔ للمستشارین المائیة، الموارد على المناخیة التغیرات آثار          شفوي:

  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
عدد✔ سكان منه یعاني الذي الشروب للماء المتكررة االنقطاعات           شفوي:

للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المناطق،          من
  والتعادلیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین الداخلة، میناء الى الولوج تنظیم          شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

التحتیة✔ البنیة لتطویر الموقعة االتفاقیات بتنفیذ االلتزامات مآل          شفوي:
  الطرقیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

الصالح✔ والماء للكهرباء الوطني المكتب ذمة في التي المتأخرات           شفوي:
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المقاوالت، لفائدة         للشرب

  االشتراكي.
المحترمین✔ للمستشارین للبالد، المائي األمن لضمان الوطني المخطط          شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الطبیعیة، الكوارث مواجهة          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
المحترمین✔ للمستشارین آلسفي، التجاري بالمیناء الحاویات رصیف         شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
 
 

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التشغیل، برامج تقییم          شفوي:

  العدالة والتنمیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین للتشغیل، الوطنیة االستراتیجیة         شفوي:

  فریق التجمع الوطني لألحرار.
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بدائرة✔ والمعامل الرمال بمقالع العاملین العمال من العدید تسریح           شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         أكوراي،

 والتعادلیة.
مجموعة✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االجتماعي، الدخول         شفوي:

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
المحترمین✔ للمستشارین ببالدنا، النقابیة والحریات الحقوق تراجع         شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
 

 وزارة الثقافة والشباب والریاضة:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین العریقة، الموسیقى مهرجان         شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المحترمین✔ للمستشارین لبالدنا، والثقافیة التاریخیة باآلثار العنایة         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 

 
 
 
 
 
 

 وزارة التضامن والتنمیة االجتماعیة والمساواة واألسرة:
للمستشارین✔ والمجالیة، االجتماعیة الفوارق تقلیص ضرورة        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین بالخارج،
 المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج:

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین ،2019 لسنة العبور عملیة          شفوي:
  الفریق الحركي.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________ 

 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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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