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 :العدل والحریاتوزارة 
ü ن  ،رضورة ت<س/یط املساطر إالداریة لتوس/یع 1س/تفادة من صندوق التاكفل العائيل :&ٓين شفويAشارCلمسF

  .1س/تقاليلفریق الاحملرتمني السادة Jٔعضاء 

 :الصحةوزارة 

ü ٓين شفويJ: عضاء  ،`سهیل الولوج ٕاىل اخلدمات الطبیة لساكنة اجلنوب الرشيقJٔ ن احملرتمني السادةAشارCلمسF
  .1س/تقاليلفریق ال

ü :ملغرب شفويb ن احملرتمني السادة  ،الس/یاسة الصحیةAشارCلمسFعضاء فریقJٔ حرارfٔالتجمع الوطين ل. 

ü :ملغرب شفويb اتiشفCٔوضاع املسJ،  عضاء الفریقJٔ ن احملرتمني السادةAشارCلمسFدرايلiالف.  

 :االتصالوزارة 

ü ٓين شفويJ:  ٕئیةاملعایري املعمتدة يف دمع االopات السqعضاء  ،نتاJٔ ن احملرتمني السادةAشارCلمسFاحلريكفریق ال.  

 :الثقافةوزارة 
ü شار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،رضورة دمع ا4بلوماس/یة الثقاف)ة :&ٓين شفويBلمسDس/تقاليلفریق الK.  

ü :شار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  ،حامیة الرتاث التحت مايئ شفويBلمسDشرتايكK.  

 :التعمیر وإعداد التراب الوطنيوزارة 
ü :قالمي اجلنوبیة شفويWٔX شار@ن احملرتمني السادة  ،س/یاسة التعمريBلمسDصا[ واملعارصة ٔ&عضاء فریقWٔا. 

 :التربیة الوطنیة والتكوین المھنيوزارة 
ü :الالت البااكلور_ ا4ولیة شفويcشار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،اخBلمسDاحلريكفریق ال.  

 :النقل واللوجستیكوزارة التجھیز و
ü :لطریق الس/یار ا4ار البیضاء شفويX دة-ربط ٕاقلميي الناظور وا4ریوشnشار@ن احملرتمني السادة  ،وBلمسD عضاء&ٔ

 .التpالف Kشرتايك فریق

ü :شار@ن احملرتمني السادة  ،الطریق الس/یار شفويBلمسDحرار ٔ&عضاء فریقqٔالتجمع الوطين ل. 

ü :اطر شفويvة اجلودة يف بناء القxشار@ن احملرتمني السادة  ،مراقBلمسDصا[ واملعارصة ٔ&عضاء فریقWٔا. 

 :والریاضةالشباب وزارة 
ü :شفوي yالتجمع الوطين لٔ?حرار ٔ=عضاء فریق6لمس3شار1ن احملرتمني السادة  ،ت)ٔهیل قطاع الر_ضة ببالد. 

ü :ٔس العامل لٔ?ندیة شفويOتعداد املغرب لRاحلريكفریق ال6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ=عضاء  ،اس.  

 :السیاحةوزارة 
ü :ة 2020رؤیة  شفويXیاRتقاليلفریق ال6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ=عضاء  ،6لسRس\.  

ü :ة املعارض واملؤمترات شفويXیاRصا` واملعارصة ٔ=عضاء فریق6لمس3شار1ن احملرتمني السادة  ،سbٔا. 

 

التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة وزارة 
 :االجتماعیة

ü :ساء شفويcل مرشوع قانون حماربة العنف ضد الj  .اbٔصا` واملعارصة ٔ=عضاء فریق6لمس3شار1ن احملرتمني السادة  ،م)

 :التشغیل والتكوین المھنيوزارة 
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 ü :زیف  1963من ظهري التعاضد لس3نة  626ٔس3باب 1دم التد/ل احلكويم لتطبیق الفصل  شفويJ رمغ اس3مترار
  .]لشغل cملغرب6ٔعضاء مجمو1ة ^حتاد الوطين ]لمسXشارVن احملرتمني السادة  ،سوء التدبري وتبدید 6ٔموال املنخرطني

المكلفة بالشؤون الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة 
 :العامة والحكامة

ü :شار?ن احملرتمني السادة  ،نتاجئ تطبیق نظام املقا-سة يف سعر احملروقات شفويAلمسD عضاءHٔتوري فریقالJسKا. 

لدى وزیر التجھیز والنقل  ةوزارة المنتدبال
 بالنقل: ةواللوجستیك المكلف

ü :دمات القطارات شفويN شار?ن احملرتمني السادة  ،تدينAلمسDعضاء فریقHٔ واملعارصة RصاTٔا. 

لدى وزیر الصناعة والتجارة  ةالمنتدبوزارة ال
بالمقاوالت  ةواالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف

 :الصغرى وإدماج القطاع غیر المنظم
ü :عضاء الفریق  ،دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة شفويHٔ شار?ن احملرتمني السادةAلمسDشرتايكZ.  

 
 
 
 
 
 

þ ئ_ جيمعها و\دة املوضوعJسHٔ*. 

____________________ 

 :من النظام اKاNيل 249املادة 
 مض سؤالني 5ٔو 5ٔكرث جتمعهام و,دة املوضوع بطلب من الوز?ر(ة) املعين (ة)، Hٔو pقرتاح من مكoب اmلس بعد موافقة واضعي اTٔسJئ_. ميكن

 :من النظام ا@ا?يل 254املادة 
ة يف ^دول اSٔعامل Iىل aسRمتر ^لسة اSٔسRئP الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق SEٔسRئP اSٓنیة واجلزء املتعلق SEٔسRئP اليت تلهيا مLاقشة Iامة مبتابعة Eيق  اSٔسRئP املد̂ر

 5ٔساس جتمیعها تبعا jلقطاIات 5ٔو الوزارات املسؤوh عهنا، وذf وفق املسطرة التالیة :
 لعضو اrلس لعرض السؤال وjلوزpر jلجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقuب Iىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال^ابة عن السؤال والرد Iىل التعقuب، -

 حيتفظ املتد?ل، يف ٕاطار عرض السؤال 5ٔو اجلواب Iلیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد }، jلتعقuب 5ٔو الرد Iلیه.
 :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة Iىل الساIة  


