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 :الصحة ةراوز

ü لمس?شار=ن احملرتمني السادة  ،الوضع الصحي املزري ٕ.قلمي فك'ك واملناطق املتامخة *ل)دود :&ٓين شفويAعضاء فریقGٔ 
 .التجمع الوطين لIٔحرار

االجتماعي الصناعة التقلیدیة واالقتصاد وزارة 
 :والتضامني

ü :ٓينG ة شفويSة التقلیدیة مبدینة طنXادة بناء و\رممي وٕاصالح مجمع الصناXل االتفاق الرايم ٕالa bلمس?شار=ن  ،مA
 .fسdتقاليل الفریقاحملرتمني السادة Gٔعضاء 

لدى وزیر التجھیز والنقل  ةالمنتدبوزارة ال
 :بالنقل ةواللوجستیك المكلف

ü :ٓينG یاراترضورة حتدید  شفويdالن عن الصفقات العموم'ة اخلاصة بقطر السXال لٕالlٓG،  لمس?شار=ن احملرتمنيA
 .fسdتقاليل الفریقالسادة Gٔعضاء 

ü :ٓينG یاقة شفويdىل البطاقة الرمادیة ورخص السX لمس?شار=ن احملرتمني السادة  ،ٕاشاكالت وتعق'دات احلصولA
 .احلريك الفریقGٔعضاء 

ü :الت اجلویة  شفويuٔخر الرbلخطوط امللك'ة املغربیةتA،  لمA عضاءGٔ التجمع الوطين فریق س?شار=ن احملرتمني السادة
 لIٔحرار

ü :س شفويyعضاء الفریق  ،ٕالغاء اخلط اجلوي الرابط بني الصو=رة و.رGٔ لمس?شار=ن احملرتمني السادةAالف'درايل.  

ü :الت شفويSات الناریة الثالثیة العlلم  ،تنظمي و\رقمي ا{راA عضاء الس?شار=نGٔ تقاليلفریق احملرتمني السادةdسf.  

وزیر الطاقة والمعادن والماء لدى  ةالمنتدبوزارة ال
 :والبیئة المكلفة بالبیئة

ü :ٓينG لرمال البحریة شفويA لجرف العشوايئA عضاء  ،وقف الرتخ'صGٔ لمس?شار=ن احملرتمني السادةAأ�صا�  فریق
 .واملعارصة

ü :ٓينG تحضار  شفويdعضاء  ،البعد الب�يئ يف الرب�مج احلكويمرضورة اسGٔ لمس?شار=ن احملرتمني السادةAأ�صا�  فریق
 .واملعارصة

 :وزارة الفالحة والصید البحري
ü :لم  ،التدابري املت�ذة محلایة الرثوات السمك'ة شفويA عضاءGٔ أ�صا� واملعارصةفریق س?شار=ن احملرتمني السادة.  

ü :عضاء الفریق ، املدجمة يف املدار احلرضيأ�رايض الفالح'ة  شفويGٔ لمس?شار=ن احملرتمني السادةAتوريdا{س.  

þ :لمس;شار9ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء فریق أ(صا& واملعارصة. حامیة الفالح الصغري من تقلبات السوق، شفوي>  

þ :شفوي Cسویق املنتوج الفالG Hشرتايك<لمس;شار9ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء فریق ، ٕاصالح سلسL الفNالت.  

ü :لیوت 1ٔ اسرتاتیجیة " شفويT"تقاليل<لمس;شار9ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء الفریق  ،سXسL.  

ü :اجلدید شفوي Cاحلريك<لمس;شار9ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء الفریق ، املومس الفال.  

 :التجھیز والنقل واللوجستیكوزارة 

ü :ش  شفويG مراق[ة Tشرتايك<لمس;شار9ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء الفریق  ،_د الطرق العموم_ةL.  
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 :الشباب والریاضةوزارة  
ü :ن احملرتمني السادة ٔ=عضاء 7لم  ،س/بل ت1ش/یط البطو* املغربیة شفويDشارEصا* واملعارصةفریق سLٔا.  

 :االتصالوزارة 
ü :ن احملرتمني السادة ٔ=عضاء الفریق  ،التلفزیةظاهرة إالجرام يف الربامج  شفويDشارEشرتايك7لمسY.  

 :الثقافةوزارة 
ü :لیني شفويZشكEلمس;شار9ن احملرتمني السادة ٔ"عضاء الفریق احلريك. ،اس'تغالل "ٔسامء بعض الف[انني ال>  

المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع وزارة ال
 :المدني

ü :حرارفریق س;شار9ن احملرتمني السادة ٔ"عضاء <لم  ،حماربة ظاهرة التصحر شفويKٔالتجمع الوطين ل.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

þ دة املوضوعSجيمعها و Wس'ئ"ٔ*. 

____________________ 

 :من النظام ا`ا^يل 249املادة 
 موافقة واضعي اsٔس'ئW.ميكن مض سؤالني ٔ"و "ٔكرث جتمعهام وSدة املوضوع بطلب من الوز9ر(ة) املعين (ة)، "ٔو iقرتاح من مكfب اdلس بعد 

 :من النظام ا`ا^يل 254املادة 
 اsٔس'ئW املدر�ة يف �دول اsٔعامل yىل �س'متر �لسة اsٔس'ئW الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق siٔس'ئW اsٓنیة واجلزء املتعلق siٔس'ئW اليت تلهيا مzاقشة yامة مبتابعة iيق

 سؤو� عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة :ٔ"ساس جتمیعها تبعا <لقطاyات ٔ"و الوزارات امل 
 تعطى اللكمة لعضو اdلس لعرض السؤال و<لوز9ر <لجواب كام یيل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق�ب yىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال�ابة عن السؤال والرد yىل التعق�ب، -

 تبقى من احلزي الزمين احملدد 6، 5لتعق2ب 0ٔو الرد +لیه.حيتفظ املتد ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ"و اجلواب yلیه، حبقه ف� 
 :h3061و النصف زوJ   الرابعةتنطلق اجللسة +ىل السا+ة  


