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 :الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

ü لمس?شار=ن احملرتمني السادة  ،سرتاتیجیة احلكومة ملوا/ة ندرة املیاهإ  :&ٓين شفويB احلريك فریقالٔ&عضاء. 

ü راب اململكة :&ٓين شفويK ربM قر لهذه املادةQوات املیاه ٕاىل املناطق اليت تفVلمس?شار=ن احملرتمني السادة  ،مد قB
  .التجمع الوطين لZٔحرارٔ&عضاء فریق 

 :الداخليةوزارة 

ü :توري. مشالك عامل إالنعاش الوطين، شفويbسcلمس?شار=ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق اB  

ü :ملغرب، شفويe مواتfٔات حفظ اMتودbر ومسhلمس?شار=ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  وضعیة املقاBشرتايكj.  

ü :ر، شفويk?سj تقاليل. تفعیل دور مراكزbسj لمس?شار=ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریقB  

ü :فراد العاملني بقطاع إالنعاش الوطين شفويfٔلمس?شار=ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،وضعیة اB حتاد الوطينj ةMمجمو
  .Bلشغل eملغرب

ü :قالمي، شفويfٔٔهیل الرتايب يف بعض اzر|مج التh صا� واملعارصة. تعرثfٔلمس?شار=ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق اB  

ü :لمس@شار<ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء جتدید 1ٔسطول س.یارات أ+جرة الك%رية، شفويC .شرتايكF الفHفریق الت  

 :العدل والحرياتوزارة 

ü :دام، شفويLدرايل. ٕالغاء عقوبة إالTلمس@شار<ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء الفریق الفC  

 

 

 

 

 
þ دة املوضوعW1ٔس.ئ] جيمعها و*. 

____________________ 

 :من النظام اdاcيل 249املادة 
 مض سؤالني 1ٔو 1ٔكرث جتمعهام وWدة املوضوع بطلب من الوز<ر(ة) املعين (ة)، 1ٔو nقرتاح من مكlب اjلس بعد موافقة واضعي ا+ٔس.ئ]. ميكن

 :من النظام ا'ا&يل 254املادة 
 اDٔسBئ@ املدرQة يف Qدول اDٔعامل 7ىل TسBمتر Qلسة اDٔسBئ@ الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق .DٔسBئ@ اDٓنیة واجلزء املتعلق .DٔسBئ@ اليت تلهيا م;اقشة 7امة مبتابعة .يق

 ٔ_ساس جتمیعها تبعا aلقطا7ات ٔ_و الوزارات املسؤو[ عهنا، وذ] وفق املسطرة التالیة :
 لعضو اlلس لعرض السؤال وaلوزjر aلجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقpب 7ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالQابة عن السؤال والرد 7ىل التعقpب، -

 حيتفظ املتد&ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ_و اجلواب 7لیه، حبقه ف} تبقى من احلزي الزمين احملدد a ،vلتعقpب ٔ_و الرد 7لیه.
 :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة 7ىل السا7ة  


