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 :التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة 
ü :شرتايكفریق ال6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،صیانة الطرق الثانویة شفوي=. 

ü :لطرق الوطنیة شفويC مطار والتقلبات اجلویةHٔهبا اJسK ٔرضار اليتH6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق  ،ا
 .التجمع الوطين لPٔحرار

 :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

ü لول شهر رمضان :*ٓين شفويW لYسعار قHٔاحلريكفریق ال6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،ارتفاع ا. 

 :وزارة السكنى وسياسة المدينة

ü تفادة الطبقة املتوسطة من السكن :شفويaواملعارصة6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق  ،اس cصاHٔا. 

 :الشباب والرياضةوزارة 

ü :ضة اجلدید شفويfتوريفریق ال6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،تطبیق قانون الرaسgا. 

 :الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة 

ü :ء شفويCدادات املاء والكهرh واملعارصة6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق  ،حتیني cصاHٔا. 

ü :ملغرب شفويC نkاز البوl هتالكaحرار6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق  ،تدبري اسPٔالتجمع الوطين ل. 

ü :ب الرشیف 6لفوسفاط شفويtاریة والصناعیة 6لمكvیاسة التaفریق ال6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،نتاجئ الس
 .الفyدرايل

 :الثقافةوزارة 

ü :احلريك6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء الفریق  ،مصري ا|لس الوطين 6لغات والثقافة املغربیة شفوي.  

ü :الت?الف =شرتايك:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ/عضاء فریق  ،مس$ت"دات دمع العمل الثقايف شفوي. 

 :وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
ü :ة :لملكة شفويFملناطق اجلنوبیة الرشقO س$تقاليلفریق ال:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ/عضاء  ،حماربة الهشاشة=. 

ü :شرتايكفریق ال:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ/عضاء  ،حماربة الفقر املدقع شفوي=. 

 :لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل الوزارة المنتدبة
ü :س$تقاليلفریق ال:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ/عضاء  ،نقل املسافر5ن شفوي=. 

 :بالبيئةلدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة الوزارة المنتدبة 
ü :ریة شفويY7صا_ واملعارصة:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ/عضاء فریق  ،الوقع الب]يئ :لمشاریع =سaٔا. 

ü :ات الرتابیة شفويbات الرشاكة مع امجلاFاحلريكفریق ال:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ/عضاء  ،اتفاق. 
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 :لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة 

ü :ل االتفاق=ات الس;بع املوقعة بني امجلا2ات احمللیة واملك+ب الوطين &لامء  شفوي@ AءمCن احملرتمني  ،والكهرHشارJلمس&
 .Wس;تقاليلفریق الالسادة Oٔعضاء 

ü :عضاء  ،جتهزي ساف\ السدود املربجمة شفويOٔ ن احملرتمني السادةHشارJس;تقاليلفریق ال&لمسW. 

ü :ٔمام التوسع العمراين ٕاسرتاتیجیة شفويO عضاء فریق  ،تدبري املاء الصاحل &لرشبOٔ ن احملرتمني السادةHشارJلمس&
 .اjٔصاh واملعارصة

 :التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة 
ü :ن اجلامعي ملتطلبات سوق الشغل شفويHعضاء فریق  ،مالمئة التكوOٔ ن احملرتمني السادةHشارJلمس& hصاjٔواملعارصةا. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

þ .دة املوضوعrس;ئ\ جيمعها وOٔ 
____________________ 

 من النظام ا}اzيل: 254املادة 

 ا&ٔس.ئ, املدر)ة يف )دول ا&ٔعامل "ىل �س;متر �لسة اjٔس;ئ\ الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق jCٔس;ئ\ اjٓنیة واجلزء املتعلق jCٔس;ئ\ اليت تلهيا م�اقشة 2امة مبتابعة Cيق
 ٔ?ساس جتمیعها تبعا Bلقطا"ات ٔ?و الوزارات املسؤو> عهنا، وذ9 وفق املسطرة التالیة :

 تعطى اللكمة لعضو اOلس لعرض السؤال وBلوزMر Bلجواب كام یيل:
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقVب "ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال)ابة عن السؤال والرد "ىل التعقVب، -

 الرد "لیه. حيتفظ املتدjل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ?و اجلواب "لیه، حبقه فe تبقى من احلزي الزمين احملدد ^، BلتعقVب ٔ?و

 
  o16تنطلق اجللسة "ىل السا"ة الرابعة و النصف زوh30: 


