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 :السكنى وسياسة المدينةوزارة 
ü احلريك7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،ا ور ا+ٓی) 'لسقوط :شفوي. 
ü ج?عي :شفويA واملعارصة7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء فریق  ،السكن GصاIٔا. 

  العمومية المكلف بالوظيفة الحكومة رئيس لدىالوزارة المنتدبة 

 :اإلدارة وتحديث
ü لقطاع العام :شفويL جراء العاملنيIٔات من اMج?عیة لبعض الفAوضاع القانونیة وIٔ7لمس4شار2ن احملرتمني  ،ا

 .Aشرتايكالسادة ٔ+عضاء الفریق 

 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 
ü شرتايك7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،وضعیة التعلمي اخلاص :+ٓين شفويA. 

ü ٓين شفوي+: Yك̀رس التعلمي اخلصويص لالمساواة يف احلق يف التعلمي ببالدa،  7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء
 .اIٔصاG واملعارصةفریق 

 :العدل والحرياتوزارة 
ü تقاليل7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،اخلریطة القضائیة :شفوي +ٓينdسA. 

ü حرار7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء فریق  ،قانون التوثیق العرصي :+ٓين شفويjٔالتجمع الوطين ل. 

ü بزتاز عن طریق  :شفويAتqاحلريك7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،إالنرتن. 

 :الصحةوزارة 

ü لسامرة :شفوي +ٓينL الالت اليت بعرفها املس4شفى إالقلمييyخA،  7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق
 .الف|درايل

ü 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء  ،اسرتاتیجیة احلكومة يف حامیة املواطنني من ال4سمامت الغذائیة :شفوي +ٓين
 .Aسdتقاليلالفریق 

ü تعرث مشاریع بناء  :+ٓين شفويY7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء فریق  ،وهتیئة وتوسعة املؤسسات الصحیة ببالد
 .اIٔصاG واملعارصة

ü احلريك 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق ،توزیع املوارد ال�رشیة :شفوي +ٓين. 

ü یاز م�ار�ت ولوج  :+ٓين شفويyجL لمس8شار6ن  ،الوظیفة العموم.ةتداعیات السامح #لتق�یني اخلواص يف ا�متریض#
 .اGٔصاE واملعارصةاحملرتمني السادة ٔ?عضاء فریق 

ü ىل مجیع اجلهات واملناطق احلرضیة والقرویة :شفوي ?ٓينV لمس8شار6ن احملرتمني السادة  ،توزیع اخلدمات الصحیة#
 .^س\تقاليلٔ?عضاء الفریق 

ü جلنوب الرشيق #لملكة :شفويb امعيd لمس8شار6ن احملرتمني السادة ٔ?عضاء الفریق  ،رضورة بناء مس8شفى#
 .^س\تقاليل
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 :الشباب والرياضةوزارة 
ü شار@ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء الفریق  ،مشلكة املر/ب الر+يض موالي عبد هللا :شفويAلمسDتوريFسHا. 

 ةلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف ةالمنتدب ةراوزال

 :بالتجارة الخارجية

ü لمس@شار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق  ،.شجیع املنتوج الوطين :شفويCحرارEٔالتجمع الوطين ل. 

ü بیة، :شفويIجKٔلمس@شار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق حامیة املنتوج الصناعي الوطين من املنافسة اC  الفPالت
 .Rشرتايك

  ةلدى رئيس الحكومة المكلف ةة المنتدبوزارال

 :بالشؤون العامة والحكامة

ü ت :شفويSلحساC ىلVKٔلس اXل توصیات ا[  .اKٔصا_ واملعارصةCلمس@شار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق  ،م\

ü مي نظام املقا`سة :شفويeلمس@شار?ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق  ،تقCحرارEٔالتجمع الوطين ل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ fئhدة املوضوع 7ٔسlجيمعها و. 
____________________ 

 :من النظام اuاtيل 254املادة 

 اKٔسhئf املدر�ة يف �دول اKٔعامل Vىل .سhمتر �لسة اKٔسhئf الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق KSٔسhئf اKٓنیة واجلزء املتعلق KSٔسhئf اليت تلهيا مIاقشة Vامة مبتابعة Sيق
 :7ٔساس جتمیعها تبعا CلقطاVات 7ٔو الوزارات املسؤو_ عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة 

 :لعضو ا,لس لعرض السؤال و$لوز&ر $لجواب كام یيلتعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق3ب 1ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالAابة عن السؤال والرد 1ىل التعق3ب، -

 .حيتفظ املتدXل، يف ٕاطار عرض السؤال Fٔو اجلواب 1لیه، حبقه فR تبقى من احلزي الزمين احملدد G، $لتعق3ب Fٔو الرد 1لیه

 
 :16h30تنطلق اجللسة 1ىل السا1ة الرابعة و النصف زو^   


