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 وزیر الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان:
لها✔ یتعرض التي االنتهاكات من والحمایة الوقایة سبل آني:           شفوي

 األطفال،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
للمستشارین✔ رواجا، األكثر واإلقلیمیة الجهویة الطرق صیانة آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین الزراعیین، العمال نقل ظروف آني:          شفوي

  أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
القرویة✔ الطرق وضعیات وتتبع لصیانة الوزارة إستراتیجیة آني:          شفوي

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، المصنفة غیر وخاصة           والجبلیة
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

االستقاللي❖ الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الماء، ندرة آني:           شفوي
 للوحدة والتعادلیة.

السادة❖ المحترمین للمستشارین ببالدنا، والسقي الشرب میاه ندرة          شفوي:
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة❖ المحترمین للمستشارین المیاه، ندرة لمعالجة المتخذة التدابیر          شفوي:
  أعضاء الفریق االشتراكي.

الفریق❖ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین للشرب، الصالح الماء          شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

الوطنیة✔ الوكالة لدى المواعید حجز في الحاصل التأخر آني:           شفوي
  للسالمة الطرقیة ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین تشكا، نفق مشروع مآل           شفوي:
  التجمع الوطني لألحرار.

المحترمین✔ للمستشارین للفیضانات، المعرضة المناطق سكان حمایة         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، السدود بناء تعزیز           شفوي:
 التجمع الوطني لألحرار.
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بالعالم✔ والمجالیة االجتماعیة الفوارق تقلیص برنامج حصیلة         شفوي:
  القروي ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم العطش أزمة          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

 

 وزارة الطاقة والمعادن والبیئة:
السادة✔ المحترمین للمستشارین والكهرباء، الماء فواتیر أسعار ارتفاع          شفوي:

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
السادة✔ المحترمین للمستشارین الوطنیة، الطاقیة اإلستراتیجیة حصیلة         شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ المملكة، تراب عبر العادمة المیاه معالجة تعمیم          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 
 
للمستشارین✔ السقي، مجال في الشمسیة الطاقة استعمال تشجیع          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✔ كورونا، تفشي ظل في والكهرباء الماء فواتیر ارتفاع           شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
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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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