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بطلب من الفريق احلركي يعوض السؤال املوجه للسيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة  -1

Eلسؤال املوجه للسيد والتنمية االجتماعية حول:" العناية بذوي االحتياجات اخلاصة"، 

  وزير التجارة اخلارجية حول: " البحث عن أسواق جديدة".

 

املنتدبة لدى وزير بطلب من الفريق االستقاليل يعوض السؤال املوجه للسيدة الوزيرة  -2

Eلسؤال "، جتهيز سافلة السدود املربجمة حول: " الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة Qملاء

 املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة Eلبيئة للسيدة الوزيرةاملوجه 

مج جودة اهلواء"  .حول: "ب̂ر

 

عمال السؤال  للشغل Qملغرب يضاف إىل جدول األبطلب من جمموعة االحتاد الوطين -3

 الوطنية واجلامعة الداخلية وزارة بني احلوار Eب إغالق : "املوجه للسيد وزير الداخلية حول

 ".Eملغرب للشغل الوطين لالحتاد التابعة احمللية اجلماعات ملوظفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 وبناء على ما سبق يصبح ترتيب القطاعات احلكومية يف جدول األعمال كاآليت:
 

 وزارة الداخلية -1

 وزارة االقتصاد واملالية -2

 وزارة السكىن وسياسة املدينة -3

 وزارة السياحة -4

 التجارة اخلارجيةوزارة  -5

 الوزارة املكلفة ?لبيئة -6
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 :الداخليةوزارة 
ü ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء الفریق  ،8ر7مج جتدید حظرية س-یارات أ*جرة :%ٓين شفويCشارEلمسHس-تقاليلM.  

ü :ن احملرتمني السادة  ،املشالك اليت تعرفها %ٔرايض امجلوع شفويCشارEلمسH.س-تقاليلM عضاء الفریق%ٔ  

ü ة احلدود :شفويZسرتاتیجیة الوطنیة يف جمال ماكحفة هتریب أ*ش\اص ومراقM،  ن احملرتمني السادةCشارEلمسH
  .أ*صاg واملعارصةٔ%عضاء فریق 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء الفریق  ،س-یاسة احلكومة يف تدبري %ٔرايض امجلوع شفويCشارEلمسHس-توريkا.  

ü ة :شفويlن احملرتمني السادة ٔ%عضاء الفریق  ،مراكز حفظ الصCشارEلمسHشرتايكM.  

ü ٔهیل املراكز القرویة :شفويtادة تuن احملرتمني السادة ٔ%عضاء فریق  ،ٕاCشارEلمسHواملعارصة gأ*صا.  

ü :ة املتجولني، شفويuن احملرتمني السادة ٔ%عضاء الفریق  ظاهرة الباCشارEلمسHشرتايكM. 

ü د :شفويyواملسا zن احملرتمني السادة ٔ%عضاء فریق  ،التوظیف الس-یايس لٔ{رض}ة والزواCشارEلمسH gأ*صا
  .واملعارصة

ü :ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء الفریق احلريك.، �ردي �دمات التدبري املفوض شفويCشارEلمسH 

ü :ات  شفويuلحسا�ت عن امجلاH ل تقار$ر جلان التف��ش وا�الس اجلهویة' 6لمس4شار$ن احملرتمني السادة  احمللیة،م)
  Fٔعضاء فریق التجمع الوطين لٔ:حرار.

ü :ة  تٕاشاكلیا شفويLٔقالمي اجلهة الرشقFر املتامخةSدود مع اجلزاVعضاء الفریق  ،6لFٔ 6لمس4شار$ن احملرتمني السادة
  احلريك.

ü :̂ٔجرة الصغرية يف حق  شفوي 6لمس4شار$ن احملرتمني  الزبناء،بعض املامرسات اليت یقوم هبا Fٔحصاب س_یارات ا
  السادة Fٔعضاء فریق التجمع الوطين لٔ:حرار.

ü :ت  شفويiضاLٔرضار الفF ربl،ريةmٔ̂   6لمس4شار$ن احملرتمني السادة Fٔعضاء فریق التVالف nشرتايك. ا

 :الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

ü لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،جتهزي ساف. السدود املربجمة &ٓين: شفويCتقاليلفریق الKسL.  

 :وزارة االقتصاد والمالية

ü عي :شفويOجL لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق  ،اخلصاصCواملعارصة UصاWٔا.  

ü شغلها  :شفويY ملن UوZC لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،بیع العقارات اململوكةCالف_درايلفریق ال.  

 :وزارة السكنى وسياسة المدينة

ü :ات الوسطى شفويbلفC ل اتفاق_ة السكن املعدf gلمس@شار<ن احملرتمني السادة  ،مC واملعارصةٔ&عضاء فریق UصاWٔا.  

 :وزارة السياحة

ü ملنتوج :شفويi یاح_ني يف التعریفKلمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،التقلیدي الوطين دور املرشد<ن السC
  .LسKتقاليلفریق ال
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 :وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
ü :ن احملرتمني السادة ٔ>عضاء الفریق احلريك. ،العنایة بذوي ,ح*یا)ات اخلاصة شفويCشارEلمسH  

 :والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن 

ü ت الطبیة :شفويKن احملرتمني السادة ٔ>عضاء فریق  ،مجع وحرق النفاCشارEلمسHحرارOٔالتجمع الوطين ل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

þ دة املوضوعWجيمعها و Zس\ئ<ٔ*. 

____________________ 

 :من النظام اeاdيل 249املادة 
 مض سؤالني ٔ>و >ٔكرث جتمعهام وWدة املوضوع بطلب من الوزCر(ة) املعين (ة)، >ٔو pقرتاح من مك*ب اmلس بعد موافقة واضعي اiٔس\ئZ. ميكن

 :من النظام اeاdيل 254املادة 
 ا ٔس$ئ" املدر;ة يف ;دول ا ٔعامل @ىل <س$متر ;لسة ا ٔس$ئ" الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ' ٔس$ئ" ا ٓنیة واجلزء املتعلق ipٔس\ئZ اليت تلهيا م{اقشة |امة مبتابعة pيق

 Lٔساس جتمیعها تبعا Nلقطا@ات Lٔو الوزارات املسؤوI عهنا، وذG وفق املسطرة التالیة :
 لعضو ا]لس لعرض السؤال وNلوزYر Nلجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق_ب @ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال;ابة عن السؤال والرد @ىل التعق_ب، -

 حيتفظ املتدqل، يف ٕاطار عرض السؤال Lٔو اجلواب @لیه، حبقه فm تبقى من احلزي الزمين احملدد N ،gلتعق_ب Lٔو الرد @لیه.
 :h3061و النصف زوu   الرابعةتنطلق اجللسة @ىل السا@ة  


