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 : الصحةوزارة 

ü لمس1شار@ن احملرتمني السادة  &ٔقسام املس8تع6الت 4ملس1شف+ات العموم+ة،وضعیة  :&ٓين شفويBالتجمع  ٔ&عضاء فریق
 .الوطين لLٔحرار

ü :ساء احلوامل 4ملغرب، شفويSلB لمس1شار@ن احملرتمني السادة  الوضع الصحيBشرتايك ٔ&عضاء الفریقX. 

 :الداخليةوزارة 

ü :لمس1شار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق  ،مشالك عامل إالنعاش الوطين شفويBا_س8توري.  

ü س1`ر :شفويX لمس1شار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،تفعیل دور مراكزBس8تقاليلفریق الX.  

ü :ات احمللیةاملعایري  شفويgىل امجلاg توج الرضیبة من القمية املضافةmلمس  ،املعمتدة يف توزیع مB 1شار@ن احملرتمني
  .اtٔصاr واملعارصةفریق السادة ٔ&عضاء 

ü ة التحتیة :شفوي+Sلمس1شار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،مشالك البBس8تقاليلفریق الX.  

ü :فراد العاملني بقطاع إالنعاش  شفويtٔلمس1شار@ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،الوطينوضعیة اB حتاد الوطينX ةgمجمو
  .Bلشغل 4ملغرب

ü :شفوي  ٓ   .احلريكفریق ال2لمس/شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء  ،|ر الكوارث الطبیعیةماكحفة &

ü :درايل2لمس/شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء الفریق  ،التدبري املفوض شفويCالف.  

ü :ت،خطر  شفويFضاCواملعارصةفریق /شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء 2لمس  الف JصاLٔا.  

ü :ات احمللیة شفويOت عن امجلاQالس اجلهویة 2لحساVش واXYل تقار-ر جلان التف\ 2لمس/شار-ن احملرتمني السادة  ،م[
 .التجمع الوطين لٔ_حرار ٔ%عضاء فریق

ü :مج الت[ٔهیل الرتايب يف بعض  شفويFرj قالمي،تعرثLٔواملعارصةفریق /شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء 2لمس  ا JصاLٔا.  

ü :رية شفويnجرة الكLٔیارات اqشرتايك2لمس/شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء فریق  ،جتدید %ٔسطول سt الفvالت.  
ü :د شفويwواملسا xة والزواzیايس لٔ_رضqفریق /شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء 2لمس  ،التوظیف الس JصاLٔا

  .واملعارصة

ü :م�یة املت�ذة يف حمطات القطار، شفويLٔاحلريكفریق ال2لمس/شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء  التدابري ا.  

 :السياحةوزارة 

ü ملنتوج التقلیدي الوطين :شفويQ ني يف التعریفCیاحq2لمس/شار-ن احملرتمني السادة ٔ%عضاء  ،دور املرشد-ن الس
  .tسqتقاليلفریق ال

 لوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةا

 :بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

ü :شار?ن احملرتمني  ،ا0ٔوضاع القانونیة و9ج8عیة لبعض الف2ات من ا0ٔجراء العاملني (لقطاع العام شفويAلمسD
  .9شرتايكفریق الالسادة Fٔعضاء 
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 : التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 

ü حرار ٔ&عضاء فریق>لمس8شار6ن احملرتمني السادة  &ٓفاق البااكلور+ ا*ولیة، :&ٓين شفويDٔالتجمع الوطين ل. 

ü تقاليلفریق ال>لمس8شار6ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،النقل املدريس :شفويSسU.  

ü :ات اخلاصة شفويXیاYحU طفال ذويDٔأ[صا\ فریق 8شار6ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء >لمس  ،إالدماج املدريس ل
  .واملعارصة

ü :هتم اجلامعیة شفويSابعة دراسYال التعلمي من مXع رeاحلريكفریق ال>لمس8شار6ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،قرار م.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
þ دة املوضوعjجيمعها و mئSس&ٔ*. 

____________________ 

 :من النظام ا*اuيل 249املادة 
.mئSلس بعد موافقة واضعي ا[ٔسyب اYدة املوضوع بطلب من الوز6ر(ة) املعين (ة)، &ٔو |قرتاح من مكjميكن مض سؤالني ٔ&و &ٔكرث جتمعهام و 

 :من النظام ا*اuيل 254املادة 
تلهيا م>اقشة %امة مبتابعة 3يق ا(ٔس ئ/ املدر+ة يف +دول ا(ٔعامل %ىل "س متر Xلسة ا[ٔسSئm الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق |[ٔسSئm ا[ٓنیة واجلزء املتعلق |[ٔسSئm اليت 

 Lٔساس جتمیعها تبعا Nلقطا%ات Lٔو الوزارات املسؤوI عهنا، وذG وفق املسطرة التالیة :
 تعطى اللكمة لعضو اYلس لعرض السؤال وNلوزWر Nلجواب كام یيل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق`ب %ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال+ابة عن السؤال والرد %ىل التعق`ب، -

 حيتفظ املتدrل، يف ٕاطار عرض السؤال Lٔو اجلواب %لیه، حبقه فn تبقى من احلزي الزمين احملدد N ،hلتعق`ب Lٔو الرد %لیه.
 :h3061و النصف زوw   الرابعةتنطلق اجللسة %ىل السا%ة  


