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 :وزارة الشباب والرياضة

þ ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق الت<الف ;شرتايك. ،&ٔس4باب ما وقع مللعب موالي عبد هللا :&ٓين شفويIشارKلمسM  
þ ندیة، :&ٓين شفويPٔٔس العامل لR ن احملرتمني السادة  تداعیاتIشارKلمسMاحلريك ٔ&عضاء الفریق. 

þ يض موالي عبد هللا :&ٓين شفويWب الرXملرY ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  ،تداعیات ما حصلIشارKلمسM
  ;س4تقاليل.

þ ملغرب :&ٓين شفويY ندیةPٔٔس العامل لR aبطو،  aصاeٔن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق اIشارKلمسM.واملعارصة  

þ ط &ٓين: شفويYلرY يض موالي عبد هللاWب الرXن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق  ،وضعیة املرIشارKلمسM التجمع
  .الوطين لPٔحرار

þ يض موالي عبد هللا، :&ٓين شفويWب الرXن احملرتمني السادة  مشلكة املرIشارKلمسMس4توري ٔ&عضاء الفریقlا. 

ü لفرق :&ٓين فويشM صصnمع اlضیة لكرة القدم اWن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق ;س4تقاليل. ،الرIشارKلمسM  

 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني الصناعة وزارة
ü  ة ي:شفوqلمس@شار<ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء  ،النقص امللحوظ يف مادة الطني اجلید لصنع الف'ار والقطع اخلزفB

  الفریق IسGتقاليل.

 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 
ü ولیة 9ٓين: شفويRا Sلمس@شار<ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق  ،9ٓفاق البااكلورBحرارXٔالتجمع الوطين ل.  

ü :ح^یا[ات اخلاصة شفويI طفال ذويXٔلمس  ،إالدماج املدريس لB فریق @شار<ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء bصاcٔا
  .واملعارصة

 :بالنقل ةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف ةالمنتدب الوزارة
ü املیة 9ٓين: شفويf لمس@شار<ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق  ،اق^ناء قطارات [دیدة مبواصفاتB التجمع الوطين

  .لXٔحرار

ü :من يف جمال النقل السكيك شفويcٔلمس@شار<ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء الفریق  ،واقع السالمة واBاحلريك.  

ü :عضاء  ،تقلیص 9ر8مج الر3الت اجلویة بني طن,ة وبعض ا(ول أ)روبیة شفويBٔ ن احملرتمني السادةGشارIلمسK
  .Nشرتايكالفریق 

 :العدل والحرياتوزارة 
ü :دام، شفويQعضاء الفریق ٕالغاء عقوبة إالBٔ ن احملرتمني السادةGشارIلمسK .درايلVالف  

 :التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة 
ü :لمدن شفويK یج احلرضيYسZلمس  ،تعرث مسلسل 9ر8مج ت[ٔهیل الK عضاءBٔ ن احملرتمني السادةGشارI أ)صا` فریق

  .واملعارصة
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 :السكنى وسياسة المدينةوزارة 
ü :عضاء الفریق <س>تقاليل.6لمس2شار0ن احملرتمني  ،*الهنیار ة&ت املهددات+ٔهیل البن شفويGٔ السادة  

ü :ل معاجلة السكن املهدد *الهنیار شفويO   .اTٔصاR واملعارصةفریق 2شار0ن احملرتمني السادة Gٔعضاء 6لمس  ،م�

ü :ري الالئق شفويW عضاء الفریق  ،\ر]مج حماربة السكنGٔ شرتايك6لمس2شار0ن احملرتمني السادة>.  

ü :عضاء الفریق  ،دور الصف_ح شفويGٔ احلريك6لمس2شار0ن احملرتمني السادة.  

 :الثقافةوزارة 

ü :ة شفوي_bیcي یطال بعض املزارات اgعضاء 6لمس  ،إالهامل اGٔ واملعارصةفریق 2شار0ن احملرتمني السادة RصاTٔا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ دة املوضوعlجيمعها و nس>ئGٔ*. 

____________________ 

 :من النظام اcاvيل 249املادة 
.nٔس>ئTٔو *قرتاح من مك{ب ا}لس بعد موافقة واضعي اG ،(ة) ميكن مض سؤالني 5ٔو 5ٔكرث جتمعهام و,دة املوضوع بطلب من الوز0ر(ة) املعين 

 :من النظام اBاAيل 254املادة 
ق MQٔسPئN اليت تلهيا مcاقشة [امة مبتابعة Qيق اMٔسPئN املدرXة يف Xدول اMٔعامل [ىل ]سPمتر Xلسة اMٔسPئN الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق MQٔسPئN اMٓنیة واجلزء املتعل

 5ٔساس جتمیعها تبعا lلقطا[ات 5ٔو الوزارات املسؤوj عهنا، وذh وفق املسطرة التالیة :
 تعطى اللكمة لعضو اrلس لعرض السؤال وlلوزpر lلجواب كام یيل:

 [ىل اجلواب، ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقwب -
 ثالثة دقائق لٕالXابة عن السؤال والرد [ىل التعقwب، -

 حيتفظ املتدAل، يف ٕاطار عرض السؤال 5ٔو اجلواب [لیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد {، lلتعقwب 5ٔو الرد [لیه.
 :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة [ىل السا[ة  


