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        ::::اإلسكان والتعمير  والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير  والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير  والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير  والتنمية المجاليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ناء يف قطاع اإلساكن :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � سمى �ال ناء يف قطاع اإلساكنما سمى �ال ناء يف قطاع اإلساكنما سمى �ال ناء يف قطاع اإلساكنما سمى �ال سـسـسـسـتتتتثثثثما سادة     ،،،،يييي لشارين احملرتمني ا تقاليلفريق الأعضاء للمست  .سـ6
يص يف العامل القروي :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يص يف العامل القرويالرت يص يف العامل القرويالرت يص يف العامل القرويالرت سادة     ،،،،خخخخالرت لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  . سـأعضاء الفريق 6

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يات العمو يون � تصا باء 6 باء واأل تحاق األ يةعدم ا يات العمو يون � تصا باء 6 باء واأل تحاق األ يةعدم ا يات العمو يون � تصا باء 6 باء واأل تحاق األ يةعدم ا يات العمو يون � تصا باء 6 باء واأل تحاق األ معدم ا شف مخ شف مخ شف مخ شف ململململسسسستتتتخ ص ط ط صل ط ط صل ط ط صل ط ط سادة     ،،،،ل لشارين احملرتمني ا للمست

توري املوحد أعضاء فريق Oتجمع ا سـا  .ل
يا ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي � تا ية واإلسعافات األوية يف الطريق بني Vة واد اUهب لكويرة ومور ياعدم توفر وحدات  تا ية واإلسعافات األوية يف الطريق بني Vة واد اUهب لكويرة ومور ياعدم توفر وحدات  تا ية واإلسعافات األوية يف الطريق بني Vة واد اUهب لكويرة ومور ياعدم توفر وحدات  تا ية واإلسعافات األوية يف الطريق بني Vة واد اUهب لكويرة ومور نعدم توفر وحدات  ي ل نحص ي ل نحص ي ل نحص ي ل     ،،،،حص

سادة  لشارين احملرتمني ا توري املوحد فريقأعضاء للمست Oتجمع ا سـا  .ل
سادة  ،،،،املرىض املصابني �لروماتويداملرىض املصابني �لروماتويداملرىض املصابني �لروماتويداملرىض املصابني �لروماتويد :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا تقاليلفريق الأعضاء للمست      .سـ6
يت :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نا سحا^ أو ا شار الهتاب ا تدابري اليت اختذهتا الوزارة لوقف ا يتا نا سحا^ أو ا شار الهتاب ا تدابري اليت اختذهتا الوزارة لوقف ا يتا نا سحا^ أو ا شار الهتاب ا تدابري اليت اختذهتا الوزارة لوقف ا يتا نا سحا^ أو ا شار الهتاب ا تدابري اليت اختذهتا الوزارة لوقف ا جنا ي ل ت جنل ي ل ت جنل ي ل ت جنل ي ل ت ململململل للمستشارين احملرتمني     ،،،،نننن

سادة   .ارصةأعضاء فريق األصاj واملعلا
نني :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية من املوا سات ا ننيتقريب املؤ ية من املوا سات ا ننيتقريب املؤ ية من املوا سات ا ننيتقريب املؤ ية من املوا سات ا طتقريب املؤ لصح طس لصح طس لصح طس لصح سادة     ،،،،س لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاj واملعارصةللمست

        ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 
ي :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يمآل جتديد اتفا يمآل جتديد اتفا يمآل جتديد اتفا بحري مع 6حتاد األوريباتاتاتاتققققمآل جتديد اتفا يد ا بحري مع 6حتاد األوريب ا يد ا بحري مع 6حتاد األوريب ا يد ا بحري مع 6حتاد األوريب ا يد ا ل ا للص للص للص سادة     ،،،،لص لشارين احملرتمني ا  أعضاء فريقللمست

توري  Oتجمع ا سـا  .املوحدل
بورية    ::::شفويشفويشفويشفوي � بوريةمض وزارة الفالحة لألرايض ا بوريةمض وزارة الفالحة لألرايض ا بوريةمض وزارة الفالحة لألرايض ا سادة     ،،،،للللمض وزارة الفالحة لألرايض ا لشارين احملرتمني ا  .أعضاء الفريق 6شرتايكللمست
نوية    ::::شفويشفويشفويشفوي � ناطق ا نويةآyر اجلفاف � ناطق ا نويةآyر اجلفاف � ناطق ا نويةآyر اجلفاف � ناطق ا بآyر اجلفاف � جل بمل جل بمل جل بمل جل سادة    ،،،،مل لشارين احملرتمني ا سعداوي،حيفظ للمست يد ا بد ا بارك،  له  محل ع عبد هللا  بمن

يدي صلوح امجلاأبو زيد،  تار امجلاين،  سـيدي ا �  ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف(((( .ينسـ
ترياد بطاطس فاسدة ::::شفويشفويشفويشفوي � ترياد بطاطس فاسدةا ترياد بطاطس فاسدةا ترياد بطاطس فاسدةا سادة ،،،،سـسـسـسـا لشارين احملرتمني ا بد القادر قوضاض،للمست سعداوي،  ع  يد ا لبد ا محل حلسن ع

بوري، إبراهمي فضيل  ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف((((    .لكبوعود، محمد ا
سادة     ،،،،ببببقطاع ترية اإلبلقطاع ترية اإلبلقطاع ترية اإلبلقطاع ترية اإلبل    ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا  .أعضاء الفريق 6شرتايكللمست
تفحال اU ::::شفويشفويشفويشفوي � تفحال اUا تفحال اUا تفحال اUا رسيةسـسـسـسـا رسيةيحة ا رسيةيحة ا رسيةيحة ا ليحة ا لب لب لب سادة    ،،،،ب لشارين احملرتمني ا نارص أزاكغ،للمست سعداوي، ب  يد ا لبد ا محل تدالوي، ع ليد ا سع

ييب لطياد ا ناكريع يد ا بد ا حل،  �  ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف(((( .ع
ييل ::::شفويشفويشفويشفوي � شار املرض ا ييلا شار املرض ا ييلا شار املرض ا ييلا شار املرض ا لطفلطفلطفلطفا ية عىل الفالحني واملومس الفال¤----échaudage Piétinéchaudage Piétinéchaudage Piétinéchaudage Piétin    ----ننننتتتت ية عىل الفالحني واملومس الفال¤ وانعاكساته ا ية عىل الفالحني واملومس الفال¤ وانعاكساته ا ية عىل الفالحني واملومس الفال¤ وانعاكساته ا     ،،،،للللسلسلسلسلبببب وانعاكساته ا

سا لشارين احملرتمني ا تحالف 6شرتايكدة للمست  .لأعضاء فريق ا

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
يررررهنب املآثهنب املآثهنب املآثهنب املآث :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � تار ي ا تار ي ا تار ي ا تار خي ا خيل خيل خيل سادة     ،،،،ةةةةل لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق 6

        ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمانالمكلفة بالعالقات مع البرلمانالمكلفة بالعالقات مع البرلمانالمكلفة بالعالقات مع البرلمانوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
بالدª    ::::شفويشفويشفويشفوي � سجون  نة ا بالدªأ سجون  نة ا بالدªأ سجون  نة ا بالدªأ سجون  نة ا بأ ل بسـ ل بسـ ل بسـ ل سادة    ،،،،ننننسـ لشارين احملرتمني ا   .أعضاء فريق األصاj واملعارصة للمست
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        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
يري اجلامعات واألندية، : : : : شفويشفويشفويشفوي � يري اجلامعات واألندية، احلاكمة يف  يري اجلامعات واألندية، احلاكمة يف  يري اجلامعات واألندية، احلاكمة يف   .للمستشارين احملرتمني أعضاء فريق األصاj واملعارصةتتتتسـسـسـسـاحلاكمة يف 

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية    ::::شفويشفويشفويشفوي � سات اإلعال يةيح بعض املؤ سات اإلعال يةيح بعض املؤ سات اإلعال يةيح بعض املؤ سات اإلعال مممميح بعض املؤ س ستصح ستصح ستصح سادة    ،،،،تصح لشارين احملرتمني ا يدرايلأعضاء الفريق  للمست   .لفا

    :::: المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامةارة المنتدبة لدى الوزير األولارة المنتدبة لدى الوزير األولارة المنتدبة لدى الوزير األولارة المنتدبة لدى الوزير األولالوزالوزالوزالوز

سادة     ،،،،تتتتشغشغشغشغيل العاطلنييل العاطلنييل العاطلنييل العاطلني    ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا توري املوحد أعضاء فريقللمست Oتجمع ا سـا  .ل
 .للمستشارين احملرتمني أعضاء فريق األصاj واملعارصة، ، ، ، حامية املال العامحامية املال العامحامية املال العامحامية املال العام: : : : شفويشفويشفويشفوي �
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

ها وحدة املو � ئ³  ها وحدة املوأ ئ³  ها وحدة املوأ ئ³  ها وحدة املوأ ئ³  جيمعجيمعجيمعجيمعأ     ....ضوعضوعضوعضوعسـسـسـسـ
________________________________________________________________________________    

نظام اOاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اOاخيل من ا نظام اOاخيل من ا نظام اOاخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برساj ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برساj ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساj ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساj ساعة عىل وجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ خ

سة تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا جللاألقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق
نظام اOاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اOاخيل من ا نظام اOاخيل من ا نظام اOاخيل من ا     لللل من ا

ئ³ املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـمترمترمترمتر تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ³ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ³ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ³ ا سة األ ئ³ املدرجة يف جدول األعامل   تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ³ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ³ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ³ ا سة األ ئ³ املدرجة يف جدول األعامل   تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ³ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ³ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ³ ا سة األ ئ³ املدرجة يف جدول األعامل   تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ³ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ³ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ³ ا سة األ سـ  مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ ممممجل للللشفشفشفشف
ية  تا سطرة ا سؤوj عهنا، وذÌ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوj عهنا، وذÌ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوj عهنا، وذÌ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوj عهنا، وذÌ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  لعىل أساس  ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل ت     ::::جتمجتمجتمجتميعيعيعيع

تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمتعطى اللكمتعطى اللكمتعطى اللكم: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤاÓ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛ة لواضع ا سؤاÓ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛ة لواضع ا سؤاÓ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛ة لواضع ا سؤاÓ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  ية لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  y يا y يا y يا yتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  y ثا y ثا y ثا yتني ؛: : : : لللل تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  نتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق ثتعق ل ثلل ل ثلل ل ثلل ل قلل ي قل ي قل ي قل ي     ل
تنيميكميكميكميك: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÌ تقدمي ا يب ا تنين للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÌ تقدمي ا يب ا تنين للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÌ تقدمي ا يب ا تنين للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÌ تقدمي ا يب ا نن للوزير الرد عىل  يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثس ثس ثس قس ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل ت     ....ململململ

ساعة  سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل يةت ثا يةا ثا يةا ثا يةا ثا نا نل نل نل نصف ل نصف  وا نصف  وا نصف  وا     ::::30303030hhhh14141414لللل وا


