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 :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

ü ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،إالجراءات املت>ذة محلایة 6الی34ا بدو/ ا.مين الشق)ق :&ٓين شفويKلمس4شارNفریق ال
 .SسQتقاليل

 :السكنى وسياسة المدينةوزارة 

þ :ات الوسطى شفويVلفN مج السكن املو6هZن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق  ،التق)مي أ\ويل لربKلمس4شارN الت`الف
 .Sشرتايك

þ :ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  ،ضعف م3توج السكن املتوسطي وارتفاع &ٔسعاره شفويKلمس4شارNاحلريك.  

ü :ة شفوي(iلعقارات املبN ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق أ\صا/ واملعارصة. ،نظام امللك)ة املشرتكةKلمس4شارN 

ü :لزالزل شفويN ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق أ\صا/ واملعارصة. ،ضابط البناء املضادKلمس4شارN 

ü :ٔهیل  شفويuن احملرتمني السادة  ،احلرضيرضورة ٕا{ادة هیلكة أ\ح)اء السك3یة الناقصة التجهزي والتKلمس4شارN
 .SسQتقاليلفریق الٔ&عضاء 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق أ\صا/ واملعارصة. ،املدن اجلدیدة شفويKلمس4شارN 

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

ü :ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء  ،مراجعة طریقة ولوج املعاهد العلیا *لطلبة اجلدد شفويAشارCتقاليلفریق ال*لمسIسK. 

ü :یدیة إ  شفويIلراشM امعةN داثO،  ن احملرتمني السادة ٔ;عضاءAشارCتقاليلفریق ال*لمسIسK. 

 :الشباب والرياضةوزارة 
ü :ملغرب شفويM ضةRن احملرتمني السادة ٔ;عضاء فریق  ،واقع قطاع الرAشارCحرار*لمسWٔالتجمع الوطين ل. 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء الفریق  ،ا^[ت الصیف]ة شفويAشارCاحلريك*لمس.  

 :وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
ü :ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء  التمنیة، مسامهة املر;ٔة املغربیة يف شفويAشارCشرتايكفریق ال*لمسK. 

 :الثقافةوزارة 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء الفریق  ،حامیة الرتاث الثقايف *لبوادي املغربیة  شفويAشارCتوري*لمسIسgا.  

ü :یة الثقاف]ة شفويIبلوماسgواملعارصة. ،تفعیل ا kصاmٔن احملرتمني السادة ٔ;عضاء فریق اAشارCلمس* 

ü :لعامل القروي شفويM ل وزارة الثقافةoن احملرتمني السادة ٔ;عضاء الفریق  ،جمال تدAشارCاحلريك*لمس.  

 :الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
ü :ادة ٕادماج السجناء شفويrبة ٕاIسs ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء  ،ضعفAشارCشرتايكفریق ال*لمسK. 
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 :وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

ü :شار#ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق أ!صا1 واملعارصة. ،+لمتقا%د#نأ!وضاع (ج'عیة  شفويAلمس+ 

 :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

ü :شار#ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء  ،امللف املطليب لهیئة املترصفني شفويAدرايلفریق ال+لمسOالف. 

 :المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

ü :ة أ!سعار حبلول شهر رمضان شفويRیة ومراقTهتالWسX شار#ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق  ،توفري املوادAلمس+
 .التجمع الوطين لٔ\حرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
þ .دة املوضوعaجيمعها و cئW9ٔس 

____________________ 

 من النظام اjاiيل: 254املادة 

 ا!ٔسWئc املدرzة يف zدول ا!ٔعامل %ىل |سWمتر zلسة ا!ٔسWئc الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق n!ٔسWئc ا!ٓنیة واجلزء املتعلق n!ٔسWئc اليت تلهيا مqاقشة %امة مبتابعة nيق
 املسطرة التالیة :ٔ#ساس جتمیعها تبعا +لقطا%ات 9ٔو الوزارات املسؤو1 عهنا، وذ� وفق 

 تعطى اللكمة لعضو ا9لس لعرض السؤال و4لوز5ر 4لجواب كام یيل:
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقEب Cىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالOابة عن السؤال والرد Cىل التعقEب، -

 دد e، 4لتعقEب ٔ#و الرد Cلیه.حيتفظ املتد_ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ#و اجلواب Cلیه، حبقه فX تبقى من احلزي الزمين احمل

 
  fة الرابعة و النصف زوCىل الساC 16تنطلق اجللسةh30: 


