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 :زارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماءو

  .الس%ید!ن عبد اIلطیف ٔ�معو وNدي جشريياحملرتمني  نIلمس شار! ،املیاه ندرة وٕاشاكلیة املائیة املوارد تدبري :�ٓين شفوي �

�  :شفوي �   .�عيXج قراطيا�مي ا�س%توريفریق ال احملرتمني السادة ٔ�عضاء نIلمس شار! الطرق،لیة مراق�ة جودة �

  .لٔ�حرارالتجمع الوطين  احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق نIلمس شار! ،�5ٓر التغريات املناخ�ة Nىل املوارد املائیة :ويشف �

احملرتمني السادة  نIلمس شار! ،XنقطاNات املتكررة Iلامء الرشوب ا¡ي یعاين م ه ساكن Nدد من املناطق :ويشف �
 . £دة والتعادلیةXس%تقاليل Iلو  یقفر الء ٔ�عضا

 . احلريك فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ا�ا�#،تنظمي الولوج اىل م�ناء  :ويشف �

�ل Xلزتامات ب  ف�ذ االتفاق�ات املوقعة لتطو!ر الب»�ة التحتیة الطرق�ة :ويفش � احملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،م®
   .ملعارصة¯ واأ�صا فریق

 نIلمس شار! ،يف ذمة املك³ب الوطين Iلكهر{ء واملاء الصاحل Iلرشب لفائدة املقاوالت اليت تااملت®ٔخر  :ويفش �
  .Xشرتايك فریقالٔ�عضاء  احملرتمني السادة

  .عدا¯ والتمنیةلا فریقاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،ا¸طط الوطين لضامن أ�من املايئ Iلبالد :ويفش �
  .أ�صا¯ واملعارصة فریقاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،طبیعیةموا«ة الكوارث ال  :ويفش �
اوالت قXحتاد العام مل فریقاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،رصیف احلاو½ت {ملیناء الت¼اري �ٓسفي :ويفش �

  .املغرب
 
  

 :شغل واإلدماج المهنيلاوزارة 

   .العدا¯ والتمنیة فریقلسادة ٔ�عضاء مني ااحملرت  نIلمس شار! ،تق�مي �رامج ال شغیل :ويفش �
  .رارحل�ٔ التجمع الوطين  احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق نIلمس شار! ،Xسرتاتیجیة الوطنیة Iل شغیل :ويفش �

احملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،ورايمبقالع الرمال واملعامل بداÄرة ٔ�ÃFرسحي العدید من العامل العاملني  :ويشف �
 .یةيل Iلو£دة والتعادل تقالXس%  قفریال

  .مجموNة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة Iلشغلاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،ا�خول Xج�عي :ويفش �
  .Xحتاد املغريب Iلشغل فریقاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،ببالدÇ Èراجع احلقوق واحلر½ت النقابیة :ويفش �

  

 :باب والرياضةلشالثقافة وازارة و

 . Xس%تقاليل Iلو£دة والتعادلیة فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! العریقة،Ëر(ان املوس%یقى  :ويشف �

  .یةالعدا¯ والتمن  فریقاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،لثقاف�ة لبالدÈالعنایة {�5ٓر التارخيیة وا :ويفش �
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اعية والمساواة ة االجتمالتضامن والتنميوزارة 

 :واألسرة

Xس%تقاليل Iلو£دة  فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،رضورة تقلیص الفوارق Xج�عیة واÍالیة :ويشف �
 . والتعادلیة

 

 المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الوزارة

بة المقيمين بالخارج، والتعاون اإلفريقي والمغار
 :ن بالخارجبة المقيميفة بالمغارالمكل

 . احلريك فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نIلمس شار! ،2019معلیة العبور لس%نة  :ويشف �

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ئ# جتمعها و£دة املوضوعس% �ٔ  �
____________________  

 :ا�يلمن النظام ا� 249ادة امل
  .رتاح من مك³ب اÍلس بعد موافقة واضعي ا�ٔس%ئ#، �ٔو {ق)ة(املعين ) ة(و£دة املوضوع بطلب من الوز!ر ٔ�و �ٔكرث جتمعهامميكن مض سؤالني 

 :من النظام ا�ا�يل 254املادة 
Nىل س%ئ# املدر(ة يف (دول ا�ٔعامل ا م اقشة Nامة مبتابعة {يق ا�ٔ  تلهيس%ئ# ا�ٓنیة واجلزء املتعلق {�ٔس%ئ# اليتلق {�ٔ یة بعد ٕاهناء اجلزء املتعÃس%متر (لسة ا�ٔس%ئ# الشفه 

  :التالیة ٔ�ساس جتمیعها تبعا IلقطاNات ٔ�و الوزارات املسؤو¯ عهنا، وذÞ وفق املسطرة
  :Iلوز!ر Iلجواب كام یيلعضو اÍلس لعرض السؤال و تعطى اللكمة ل

 ائق لعرض السؤال والتعق�ب Nىل اجلواب،ثالثة دق -
  ائق لٕال(ابة عن السؤال والرد Nىل التعق�ب،ثة دقثال -

  .Iلتعق�ب ٔ�و الرد Nلیهٕاطار عرض السؤال ٔ�و اجلواب Nلیه، حبقه فç تبقى من احلزي الزمين احملدد å، حيتفظ املتد�ل، يف 

   Xة الثالثة زوNىل الساN 15تنطلق اجللسةh00:  


