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 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
للمستشارین✔  التقلیدي، الصید بموانئ االستثمار تعزیز آني:         شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
للمستشارین✔ االستثنائیة، الشساعة عمال وتشجیع تحفیز آني:         شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
-الناظور،✔ وجدة-فاس السككي الخط وكهربة تثنیة آني:         شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
المحترمین للمستشارین  المزدوج، النقل رخص تدبیر في النظر إعادة           شفوي:

  السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المزدوج، النقل قطاع          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین سبو، واد تلوث          شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✔  الحدیدیة، السكك بخط الجنوبیة األقالیم ربط         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
والماء،✔ واللوجستیك والنقل التجهیز بوزارة االجتماعي الحوار         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
الذي✔ البرد آثار من للتخفیف المتخذة االستباقیة اإلجراءات          شفوي:

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین موسمیا، المناطق بعض          تعرفه
  الحركي.

المحترمین✔ للمستشارین القروي، بالعالم الطرقیة المسالك تأهیل         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

الطرق✔ إلنجاز الترابیة الجماعات مع الشراكة اتفاقیات مآل          شفوي:
  القرویة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

المحترمین✔ للمستشارین القروي، العالم عن العزلة فك برنامج          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

المحترمین✔ للمستشارین األقالیم، من بالعدید الماء فواتیر غالء          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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للمستشارین✔ بالماء، المملكة تزوید لتأمین السدود أهمیة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 

 وزارة العدل:
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین البدیلة، العقوبات         شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة:
 

المملكة، أقالیم من بعدد والكهرباء الماء فواتیر مبالغ ارتفاع           شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین القروي، العالم في الكهرباء استهالك فواتیر غالء          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

تفرزه✔ الذي التلوث عن الناجمة والبیئیة الصحیة األضرار          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصناعیة،         المناطق

  والمعاصرة.
للمستشارین✔  البدیلة، الطاقات مجال في الدولة استراتیجیة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
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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.

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

 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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