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: انعذل وانحريبثوزارة 
 نلمستشارين احملرتمني  ،مبدأ اس تلالمية امسلعة املضائية ودوره يف بناء دوةل املاهون واملؤسسات :آين شفوي

 .األضاةل واملؼارصة أغضاء فريقامسادة 

 الاس تلاليل أغضاء امفريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،احملامك يف بؼظ املناظقامتدىور اذلي ثؼرفو  :آين شفوي. 

 أغضاء امفريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،يداع وامتدبريمراكبة امودائع املودػة دلى األبناك وضندوق اإل :شفوي 

 .الاشرتايك

: انشببة وانريبضتوزارة 
 احلريك امفريق أغضاءامسادة نلمستشارين احملرتمني  ،اإلكالع امراييض ابملغرب :آين شفوي. 

: انتجهيس وانىقموزارة 
 احلريك امفريق أغضاءامسادة نلمستشارين احملرتمني  ، إجناز هفق ثزيي هتيشاك :آين شفوي .

 الاس تلاليل أغضاء امفريقامسادة نلمستشارين احملرتمني  ،حرب امعرق :آين شفوي. 

 أغضاء فريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،دخول مدوهة امسري حزي امتعبيقاس مترار حرب امعرق رمغ : شفوي 

 .األضاةل واملؼارصة

 أغضاء امفريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،رمثاامامتظل يف امرتخيص مبؼظ امرشاكت امراؾبة يف الاست :شفوي 

 .الاشرتايك

 األضاةل واملؼارصة أغضاء فريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،امطؼوابت اميت يواهجيا املؼمترون يف املعارات: شفوي. 

 احلريك أغضاء امفريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  وضؼية امعرق ابجلية امرشكية، :شفوي. 

 األضاةل واملؼارصة أغضاء فريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،امنلل امعريق خالل امؼعل واملناس بات: شفوي. 

 امسادة نلمستشارين احملرتمني  ،امتبليؽ ابذلػرية غن خمامفات امسري بؼد اهرصام اآلجال املاهوهيةمشلك  :شفوي

 .الاس تلاليل أغضاء امفريق

 أغضاء امسادة نلمستشارين احملرتمني  ،حطة املناظق اجلنوبية امرشكية من امربانمج اموظين نلعرق املروية :شفوي

 .الاس تلاليل امفريق

: ببنعالقبث مع انبرنمبن وانمجتمع انمذويانمكهفت وزارة ال
 ادلس توري أغضاء امفريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،ثزنيل ملتضيات ادلس تور :شفوي. 

 أغضاء نلمستشارين احملرتمني امسادة  ،ملنع امتدخني ابألماكن امؼمومية 15.91ثفؼيل ملتضيات املاهون رمق  :شفوي

 .امتجمع اموظين مألحرار فريق

: انشؤون انخبرجيت وانتعبونوزارة 
 األضاةل واملؼارصة أغضاء فريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،س بل ثؼزيز دور ادلبلوماس ية املوازية :شفوي. 
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: انسكىى وانتعمير وسيبست انمذيىتوزارة 
 فريق امتجمع اموظين نلمستشارين احملرتمني امسادة أغضاء  ثبس يط مسعرة امرتخيص نلبناء ابمؼامل املروي، :شفوي

. مألحرار

: انتشغيم وانتكىيه انمهىيوزارة 
 نلمستشارين احملرتمني امسادة  ،مسعرة منح امتؼويضات امؼائلية اخلاضة ابألبناء ذوي الاحتياجات اخلاضة :شفوي

 .امتجمع اموظين مألحرار أغضاء فريق

: انسيبحتوزارة 
 امفيدرايل أغضاء امفريقنلمستشارين احملرتمني امسادة  ،امس ياحة ادلاخلية : شفوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أس ئةل جيمؼيا وحدة املوضوع. 

____________________ 

 من امنظام ادلاخًل 128املادة 

هبذا امعلب برساةل ساػة ػىل وجيب إخبار امرئيس .دكائق( 3)مرؤساء امفرق احلق غند بداية لك جلسة إحاظة اجمللس ػلٌل بلضية ظارئة يف مدة الثتجاوز ثالث 

 .األكل كبل افتتاح اجللسة

 من امنظام ادلاخًل 298املادة 

 األس ئةل املدرجة يف جدول األغٌلل جس متر جلسة األس ئةل امشفيية بؼد إهناء اجلزء املتؼلق ابألس ئةل اآلهية واجلزء املتؼلق ابألس ئةل اميت ثلهيا مناكشة ػامة مبتابؼة ابيق

: ثبؼا نللعاػات أو اموزارات املسؤوةل غهنا، وذكل وفق املسعرة امتامية  ػىل أساس جتميؼيا

ثؼعى املكمة مواضع امسؤال ميلدم ملخطا مسؤاهل يف ظرف ال يتجاوز ثالث دكائق ؛ : أوال 

ثؼعى املكمة نلوزير املؼين نلجواب غن امسؤال يف مدة ال ثتجاوز ثالث دكائق ؛ : اثهيا 

هناية مطاحب امسؤال نلتؼليب ػىل أساس أال يتؼدى ىذا امتؼليب دكيلتني اثنتني ؛ ثؼعى املكمة يف ال: اثمثا 

. ميكن نلوزير امرد ػىل ثؼليب املستشار إذا رأى من شأن ذكل ثلدمي امتوضيحات امرضورية يف ظرف ال يتجاوز دكيلتني اثنتني: رابؼا 

 

 :14h30ثنعلق اجللسة ػىل امساػة امثاهية و امنطف زوالا  


