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 الوزارة   المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بالعالقات   مع   البرلمان   والمجتمع   المدني:

بالسجون، للمستشارین✓ الریف حراك لمعتقلي الصحیة آني: الوضعیة        شفوي
 المحترمین   السادة   أعضاء   مجموعة   الكونفدرالیة   الدیمقراطیة   للشغل.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین بالسجون، االكتظاظ        شفوي: ظاهرة
 فریقالعدالة   والتنمیة.

 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   التجهیز   والنقل   واللوجستیك   والماء   الملكفة   بالماء:
أعضاء✓ السادة المحترمین المائیة، للمستشارین الفرشة آني: استنزاف        شفوي

 الفریق   االستقاللي.
الفریق☑ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، الماء آني: أزمة          شفوي

 الحركي.
مناطق☑ بعض في الشرب میاه في الخصاص         شفوي: مواجهة

 البالد، للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   مجموعة   العمل   التقدمي.
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المائیة، الفرشة         شفوي: حمایة

 االشتراكي.
 وزارة   الطاقة   والمعادن   والتنمیة   المستدامة:

للمستشارین✓ سامیر، لشركة القضائیة التصفیة قرار        شفوي: تداعیات
 المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

 وزارة   الشغل   واإلدماج   المهني:
الشغل،✓ حوادث عن بالتعویض المتعلق 18.12 رقم         شفوي: القانون

 للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   االتحاد   المغربي   للشغل.
للمستشارین✓ ، 2025 أفق في للتشغیل الوطنیة         شفوي: االستراتیجیة

 المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   االتحاد   العام   لمقاوالت   المغرب.
 الوزارة   المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بإصالح   اإلدارة   وبالوظیفة   العمومیة:

سنوات، للمستشارین✓ منذ ببالدنا المعتمد المستمر التوقیت        شفوي: تقییم
 المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   التجمع   الوطني   لألحرار.

 
 

 أسئلة   یجمعها   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:
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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.

:14h30      تنطلق   الجلسة   على   الساعة   الثانیة   و   النصف   زواال 
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