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 :الشباب والرياضةوزارة 
  .8س6تقاليل2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  لٔ�مم،ت�ٔج�ل بطو� �ٔس ٕافریق�ا  :�ٓين شفوي �
  .اFٔصا� واملعارصة2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق  ،ت�ٔج�ل هنائیات ٔ�س ٕافریق�ا لكرة القدم :�ٓين شفوي �
  .اFٔصا� واملعارصة2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق  ،عودة �ٓفة الشغب ٕاىل املالعب الرIضیة :�ٓين شفوي �

 :السكنى وسياسة المدينةوزارة 
التSالف 2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق  ،الس6یاسة اجلدیدة 2لمدینة وحتدید فضاءات 2لحرف :شفوي �

  .8شرتايك
 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 

  .الفریق احلريك2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،اXخول املدريس شفوي: �

  .الف�درايلفریق س/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء ال2لم  ،2016و 2010نتاجئ خمطط التمنیة 2لفرتة  شفوي: �
  .اFٔصا� واملعارصةفریق س/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء 2لم  ،ٕالزام�ة دمع فرتة ما قgل اfمتدرس cdال القروي شفوي: �

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
 :الرقمي

rل القانون املنظم لغرف التnارة والصناlة واخلدمات شفوي: � 2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ، م�
  .8س6تقاليل

التجمع الوطين  ٔ�عضاء فریق2لمس/شار,ن احملرتمني السادة  ،الس6بل الكف�w ملواvة الرuود التnاري الوطين شفوي: �
 .لٔ�حرار

 :الصحةوزارة 
التجمع  ٔ�عضاء فریق2لمس/شار,ن احملرتمني السادة  ،تعممي بناء املس/شف�ات العموم�ة lىل املدن الشاطئیة شفوي: �

 .الوطين لٔ�حرار
  .اXس6توري2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،انتقاالت اFٔطباء ومغادرهتم 2لصSة العموم�ة شفوي: �

  .اFٔصا� واملعارصةفریق س/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء 2لم  ،داء السل شفوي: �
 :االتصالوزارة 

  .8شرتايك2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،ظاهرة إالجرام يف الربامج التلفزیة شفوي: �

 :الثقافةوزارة 
   .اFٔصا� واملعارصةفریق س/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء 2لم  ،حامیة امل�ٓ�ر التارخيیة من إالهامل شفوي: �
  .احلريك2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،اس6تغالل �ٔسامء بعض الف�انني ال/شك�لیني شفوي: �

 
 
 
 

الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع 
 :المدني
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   .احلريك2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،تق�مي معلیة إالحصاء العام 2لساكن والسكىن شفوي: � 
 :التشغيل والتكوين المهنيوزارة 

   .8س6تقاليل2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،�شغیل الش6باب العاطل شفوي: �

2لمس/شار,ن احملرتمني السادة  ،النت�اdت اFٔجراء املقwg ة ال/شغیل والشؤون 8ج�عیةاس6تعدادات وزار  شفوي: �
  .8حتاد الوطين 2لشغل dملغرب مجموlة ٔ�عضاء

  .8شرتايك2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،رضورة ٕاصالح مدونة الشغل شفوي: �

النقل الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز و
 :واللوجستيك المكلفة بالنقل

 .التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�عضاء فریق2لمس/شار,ن احملرتمني السادة  ،وضعیة النقل البحري شفوي: �
  .8س6تقاليل2لمس/شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،حتر,ر النقل اجلوي شفوي: �

 
 
 
 
 
 
 
 

 .*ٔ�س6ئw جيمعها و�دة املوضوع �
____________________ 

  :من النظام اXا يل 249املادة 
 �ٔو dقرتاح من مكªب اcلس بعد موافقة واضعي اFٔس6ئw. ميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام و�دة املوضوع بطلب من الوز,ر(ة) املعين (ة)،

  :من النظام اXا يل 254املادة 
 اFٔس6ئw املدر°ة يف °دول اFٔعامل lىل �س6متر °لسة اFٔس6ئw الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Fdٔس6ئw اFٓنیة واجلزء املتعلق Fdٔس6ئw اليت تلهيا م�اقشة lامة مبتابعة dيق

  ٔ�ساس جتمیعها تبعا 2لقطاlات ٔ�و الوزارات املسؤو� عهنا، وذ± وفق املسطرة التالیة :
  لعضو اcلس لعرض السؤال و2لوز,ر 2لجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

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

  حيتفظ املتد ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ�و اجلواب lلیه، حبقه ف¼ تبقى من احلزي الزمين احملدد º، 2لتعق�ب ٔ�و الرد lلیه.
  :h3061و النصف زو8   الرابعةتنطلق اجللسة lىل الساlة   


