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 :االقتصاد والماليةوزارة 
ü شار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء 6لمس  ،تفيش ظاهرة م,+ٔخرات أ)داء :&ٓين شفويAواملعارصة. فریق Iأ)صا 
ü ىل  :&ٓين شفويLىل املزيانیة العامة وL رائیةRشار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء 6لمس  ،\ق,صاد الوطينت+ٔثري املسامهة إالA

 .\شرتايك الت^الف فریق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
ü ىل طلبة املناطق ا)ٔكرث هشاشة :&ٓين شفويL یة اجلامعیةfراسhشار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،تعممي املنح اA6لمس

 \سfتقاليل.الفریق 

 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة 
ü ة :&ٓين شفويLلصناn هنوضpر واqAشار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء 6لمس  ،دمع \سAواملعارصة. فریق Iأ)صا 

ü :شفوي sر ببالدqAالسn شار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  ،رضورة وضع ٕاطار قانون شامل 6لهنوضA6لمس
 \سfتقاليل.

 :الصحةوزارة 
ü ال القروي :&ٓين شفويyn توصفاتfشار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  ،وضعیة املسAاحلريك.6لمس 

ü :ملغرب شفويn شف|ات أ)مراض العقلیةAشار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق ،وضعیة مسAواملعارصة. 6لمس Iأ)صا 

 :العدل والحريات وزارة
ü :ىل &ٔحصاب المكبیاالتتطبیق  شفويL شار?ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء 6لمس  ،مسطرة إال�راه البدينA التجمع فریق

 الوطين لٔ�حرار.

ü :شار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق ،اس/مترار ,االت (زوجي الطفالت شفويAلمسD .واملعارصة IصاKٔا 

 :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

ü :رسة التعلميیةمصري النظام  شفويKٔU سايس اخلاصKٔشار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء  ،اAلمسD مجمو\ة ]حتاد الوطين
  .Dلشغل Uملغرب

ü :سايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبیة  شفويKٔلنظام اD لموظفني اخلاضعنيD س/بةfلU قرار متدید سن التقا\د
 اKٔصاI واملعارصة. DلمسAشار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق ،الوطنیة

ü :حماربة ا شفوي ٔKةlري النظامm ة والرتبیةlشار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،مAلمسD.احلريك 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:

ü :ر يف الطرق الس/یارة شفويqAح جمال ]سtلمس  ،فD شار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاءA حرار.فریقvٔالتجمع الوطين ل 
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 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:
ü :شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،العنایة بذوي ,ح*یا)ات اخلاصة شفويBلمسE.احلريك 

ü :التعاون الوطين شفوي Lشار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،وضعیة شغیBلمسE.تقاليلRس, 

 لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ةالمنتدب الوزارة

 بالتجارة الخارجية: ةالمكلف 
ü :لمس  ،وضعیة املصدر@ن شفويE شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاءB حرار.فریقXٔالتجمع الوطين ل 

 :بالنقل ةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف ةالمنتدب الوزارة
ü :شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،الفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات الطرق]ة شفويBلمسE.تقاليلRس, 

ü :شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،ظاهرة حوادث السري شفويBلمسE.توريRسeا 

ü :لسكك احلدیدیة شفويE راجع اخلدمات املقدمة من طرف املك*ب الوطينj،  شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاءBلمسE
 .,شرتايكالفریق 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة 

 بالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم:
ü :ري املهیلك شفويl شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،هیلكة القطاعBلمسE.الف]درايل 

ü :شار@ن احملرتمني السادة 8ٔعضاء الفریق  ،دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة شفويBلمسEشرتايك,. 

 

 

 
 

 

þ دة املوضوعpجيمعها و LئR8ٔس*. 

____________________ 

 :من النظام اeاyيل 249املادة 
 )، <ٔو Sقرتاح من مكPب اOلس بعد موافقة واضعي اIٔسHئF.ميكن مض سؤالني ٔ<و <ٔكرث جتمعهام و5دة املوضوع بطلب من الوز-ر(ة) املعين (ة

 :من النظام اYاXيل 254املادة 
 اIٔسHئF املدرmة يف mدول اIٔعامل [ىل oسHمتر mلسة اIٔسHئF الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ISٔسHئF اIٓنیة واجلزء املتعلق ISٔسHئF اليت تلهيا م_اقشة [امة مبتابعة Sيق

 یعها تبعا vلقطا[ات ٔ<و الوزارات املسؤوu عهنا، وذs وفق املسطرة التالیة :ٔ<ساس جتم 
 تعطى اللكمة لعضو اOلس لعرض السؤال وvلوز-ر vلجواب كام یيل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق~ب [ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالmابة عن السؤال والرد [ىل التعق~ب، -

 يف ٕاطار عرض السؤال ٔ<و اجلواب [لیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، vلتعق~ب ٔ<و الرد [لیه. حيتفظ املتدXل،
 :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة [ىل السا[ة  


