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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة :
 

فتح- إعادة عند الوزارة قبل من المتخذة اإلحترازیة التدابیر : آني             شفوي
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         المساجد،

  والتعادلیة.
 

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء :
 

الشروب،❖ الماء مع المملكة مناطق من العدید معاناة : آني            شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

للمستشارین❖ المغربیة، المناطق بعض في المیاه ندرة إشكالیة آني:           شفوي
 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین❖  ببالدنا، المناطق ببعض الماء في الخصاص : آني           شفوي
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین❖ المیاه، ندرة مشكلة لمعالجة المتخذة التدابیر : آني           شفوي
  المحترمین السیدین عبد اللطیف اعمو وعدي شجیري.

السادة❖ المحترمین للمستشارین المائیة، الموارد وندرة الجفاف تدبیر :           شفوي
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین❖  المغربیة، المناطق ببعض للشرب الصالح الماء ندرة :            شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین❖ ببالدنا، الماء الى الولوج ومشكل المائي العرض :           شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 
-،19 كوفید جائحة ظل في النقل قطاع مشاكل تفاقم آني:             شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة .
الجدید- السفن إصالح ورش بمشروع یتعلق دولي عروض طلب           شفوي:

العام االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الدارالبیضاء،          بمیناء
  لمقاوالت المغرب.
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السادة- المحترمین للمستشارین بالمسافرین، الخاص العمومي النقل :          شفوي
  أعضاء الفریق االشتراكي.

المحترمین- للمستشارین القروي، بالعالم للطرق الوطني البرنامج :          شفوي
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

المهنیین،- بأوضاع والنهوض الطرقي النقل قطاع تأهیل :           شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 
 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة :

للمستشارین- والكهرباء، الماء استهالك تسعیرة احتساب معاییر :          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

للمستشارین-  بجرادة، المنجمي العمل مجال في التعاوني االقتصاد          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 
 

 وزارة الثقافة والشباب والریاضة :
 

البنیة- بتعزیز المتعلقة والریاضة والشباب الثقافة وزارة تعهدات          شفوي:
  التحتیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

السادة- المحترمین للمستشارین للشباب، تفضیلیة امتیازات توفیر         شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة- المحترمین للمستشارین  للشباب، المندمجة االستراتیجیة مآل         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء- السادة المحترمین للمستشارین الریاضیة، الجامعات تمویل :          شفوي
  فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین-  بالداخلة، الریاضیة والمالعب التحتیة البنیات دعم :          شفوي
 المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

النائیة،- بالمناطق للشباب وترفیهیة ریاضیة منشآت إحداث         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
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 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.

 یحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فیما تبقى من الحّیز الزمني المحّدد له، للتعقیب أو الّرد علیه.
 
 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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