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 :التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین األطروزارة 
ü :ن احملرتمني السادة ٔ?عضاء الفریق احلريك. ،متكني الطلبة من التداریب )ملؤسسات العموم%ة شفويBشارDلمسE  

ü :تفادة شفويIاء اجلامعیة املعایري املعمتدة لالسOحQٔن احملرتمني السادة ٔ?عضاء الفریق  ،من السكن يف اBشارDلمسE
  احلريك.

 :الصحة ةراوز

þ طفال مرىض القلب )ملغرب :?ٓين شفويQٔة اYن احملرتمني السادة  ،معاBشارDلمسEصا\ واملعارصة ٔ?عضاء فریقQٔا. 

þ طفال مرىض القلب :?ٓين شفويQٔة اYن احملرتمني السادة  ،معاBشارDلمسEتقاليل ٔ?عضاء الفریقIس_. 

þ ٔمراض القلب والرشایني :?ٓين شفويaطفال املصابني بQٔة اYن احملرتمني السادة  ،معاBشارDلمسEالتجمع  ٔ?عضاء فریق
 .الوطين لfٔحرار

þ طفال )لر)ط :?ٓين شفويQٔشفى اDن احملرتمني ،وضعیة مسBشارDلمسE  احلريك ٔ?عضاء الفریقالسادة. 
ü :واخلطرية، شفوي ?ٓين klتعIدویة اخلاصة مبعاجلة بعض احلاالت املسQٔن احملرتمني  اخلصاص املهول يف اBشارDلمسE

 السادة ٔ?عضاء الفریق _سIتقاليل.

ü دود :?ٓين شفويqلE ك واملناطق املتامخةOن احملرتمني السادة  ،الوضع الصحي املزري ٕ)قلمي فكBشارDلمسEعضاء فریق?ٔ 
 .الوطين لfٔحرارالتجمع 

ü ة ا}م :?ٓين شفويOن احملرتمني السادة  ،�ردي ~دمات بعض مراكز تصفBشارDلمسEصا\ واملعارصة ٔ?عضاء فریقQٔا. 

الصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي وزارة 
 :والتضامني

ü :ا�زة "?ٔ�ر صانع" يف  شفوي ?ٓين�EلمسDشارBن  ،اجلدید"طار الربYمج التلفزي "صنعة بالدي اجلیل إ معایري م�ح 
 .اQٔصا\ واملعارصة فریقاحملرتمني السادة ٔ?عضاء 

 وزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفةال
 بالشؤون العامة والحكامة: 

þ :ا@س<توريفریق ال7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،&ح$#ا"ات �ىل ارتفاع املاء والكهر)ء شفوي ?ٓين. 

þ دات يف :*ٓين شفويGء الزIس<تقاليل.فریق ال7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،*ٔسعار املاء والكهر&  

þ ء :*ٓين شفويIرية �ىل فواتري الكهرUVٔالف 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق  ،&ح$#ا"ات اXالت
 . &شرتايك

 :التربیة الوطنیة والتكوین المھنيوزارة 
ü :مجمو�ة &حتاد الوطين 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،ر"ال و\ساء التعلمي&عتداءات املتكررة �ىل  شفوي

  .7لشغل Iملغرب
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 ü :شرتايك<لمس;شار9ن احملرتمني السادة 2ٔعضاء الفریق  ،تناول امل'شطات شفوي@.  

ü :صا% واملعارصةفریق س@شار?ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء 3لم  ،س+بل ت-ش+یط البطو% املغربیة شفويGٔا.  

المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع  الوزارة
 :المدني

ü :ال الغابوي شفويLىل اN صا% واملعارصةفریق س@شار?ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء 3لم  ،احملافظةGٔا.  

 :التشغیل والشؤون االجتماعیةوزارة 
ü :ات  شفويNزاRس+تقاليل3لمس@شار?ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،الشغل امجلاعیةX.  

ü :ني العام واخلاص شفويNلقطاZ الف[درايلفریق س@شار?ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء ال3لم  ،املفاوضة امجلاعیة.  

ü :ارة ب`ٓسفي شفويaلبZ اصb عيcجX شرتايك"لمس8شار7ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء الفریق  ،ٕا)شاء فرع "لضامن<.  

لدى وزیر الصناعة والتجارة  ةالمنتدبوزارة ال
بالمقاوالت  ةواالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف

 :الصغرى وإدماج القطاع غیر المنظم
ü :بة  شفويBالصغرية واملتوسطة20صعوبة تطبیق )س Qة لفائدة املقاوUلمس8شار7ن  ،% من الصفقات العموم"

 .التجمع الوطين لXٔحرار 0ٔعضاء فریقاحملرتمني السادة 

 
 
 
 

 
 

þ دة املوضوع  .*0ٔسBئa جيمعها ̂و

____________________ 

 :من النظام اiاhيل 249املادة 
دة املوضوع بطلب من الوز7ر(ة) املعين (ة)، 0ٔو rقرتاح من مكoب اmلس بعد  كرث جتمعهام ̂و  موافقة واضعي ا/ٔس-ئ+.ميكن مض سؤالني ٔ!و !ٔ

 :من النظام ا?ا<يل 254املادة 
 ا/ٔس-ئ+ املدر\ة يف \دول ا/ٔعامل Hىل _س-متر \لسة ا/ٔس-ئ+ الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق D/ٔس-ئ+ ا/ٓنیة واجلزء املتعلق D/ٔس-ئ+ اليت تلهيا مKاقشة Hامة مبتابعة Dيق

 سؤوk عهنا، وذi وفق املسطرة التالیة :ٔ!ساس جتمیعها تبعا eلقطاHات ٔ!و الوزارات امل 
 تعطى اللكمة لعضو اpلس لعرض السؤال وeلوزnر eلجواب كام یيل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقvب Hىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال\ابة عن السؤال والرد Hىل التعقvب، -

 zلیه، حبقه فH لیه.حيتفظ املتد<ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ!و اجلوابH ب ٔ!و الردvلتعقe ،� تبقى من احلزي الزمين احملدد 
 :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة Hىل الساHة  


