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 :الصحةوزارة 
ü ن احملرتمني السادة ٔ#عضاء الفریق  ،عرفها املس7شفى إالقلميي .لسامرةی*خ)الالت اليت  :#ٓين شفويHلمس7شارJ

 .الفMدرايل

ü ت *س7شفائیة :#ٓين شفويTن احملرتمني السادة ٔ#عضاء فریق  ،وضعیة البناHلمس7شارJواملعارصة Yأ]صا. 

ü ن احملرتمني السادة ٔ#عضاء الفریق  ،توزیع املوارد ال[رشیة :#ٓين شفويHلمس7شارJاحلريك.  

ü ة :#ٓين شفويMت ولوج الوظیفة العمومTارcمتریض .ج)یاز مgیني اخلواص يف اjلتقJ ن  ،تداعیات السامحHلمس7شارJ
 .أ]صاY واملعارصةاحملرتمني السادة ٔ#عضاء فریق 

ü ىل مجیع اجلهات واملناطق احلرضیة والقرویة :#ٓين شفويr ن احملرتمني السادة  ،توزیع اخلدمات الصحیةHلمس7شارJ
 .*سuتقاليلٔ#عضاء الفریق 

ü نان .ملغرب يف ظل مرشوع قانون رمق  :#ٓين شفويu25.14وضعیة مرممي وصانعي ومر}يب أ]س  Yاملتعلق مبزاو
 .التجمع الوطين لٔ�حرارJلمس7شارHن احملرتمني السادة ٔ#عضاء فریق  ،�ن حمرضي ومjاويل املنت�ات الطبیة

ü ن احملرتمني السادة ٔ#عضاء الفریق  ،وضعیة الطلبة يف مدارس املمرضني :#ٓين شفويHلمس7شارJتقاليلuس*. 

ü رة املس7شفى إالقلميي السقاط بعني الشق :#ٓين شفويHن احملرتمني السادة ٔ#عضاء  ،معا�ة الساكنة مع مدHلمس7شارJ
 .التجمع الوطين لٔ�حرارفریق 

ü ن احملرتمني السادة ٔ#عضاء الفریق  ،وضعیة أ]مراض العقلیة ببالد� :شفويHلمس7شارJشرتايك*. 

 :السياحةوزارة 

þ ني :#ٓين شفويMیاحuن السHدد املرشدr ن احملرتمني السادة ٔ#عضاء الفریق  ،رضورة الرفع منHلمس7شارJتقاليلuس*. 

þ یا� :#ٓين شفويuن احملرتمني السادة ٔ#عضاء الفریق  ،دور املرشد السHلمس7شارJشرتايك*. 

ü ة :#ٓين شفويMیاحuأ>صا: واملعارصة6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ(عضاء فریق  ،�راجع أ]�شطة الس. 

ü توري6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ(عضاء الفریق  ،مشالك مومس احلج السابق :(ٓين شفويJسLا. 

ü ة :(ٓين شفويNیاJب الوطين 6لسSالالت املكSاحلريك6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ(عضاء الفریق  ،اخ. 

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

 :بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

ü تعانة  :شفويJرشاكت خصوص  إالدارةت\ٔثري اسbة یةcىل قطاع الوظیفة العمومh رشیةiيف جمال املوارد ال، 
 .التnالف lشرتايك6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ(عضاء فریق 

ü ت :شفويoاpانت qrملغرب6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ(عضاء  ،امل\ٔجور1ن املقo حتاد الوطين 6لشغلl ةhمجمو. 
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 :بالنقل ةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفرة المنتدبة االوز
ü لمس;شار9ن احملرتمني السادة 2ٔعضاء فریق أ+صا) واملعارصة ،واقع النقل السكيك :شفوي>. 

 المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماءرة االوز

 :والبيئة المكلفة بالماء 

ü تقاليل<لمس;شار9ن احملرتمني السادة 2ٔعضاء الفریق  ،تدبري جمال املاء :شفويMسO. 
ü ل يف جمال املاء :شفويRد من العجز املسUلمس;شار9ن  ،التدابري املت^ذة يف ٕاطار ا]طط الوطين <لامء <ل>

 .احلريك السادة 2ٔعضاء الفریقاحملرتمني 
ü لمس;شار9ن احملرتمني السادة 2ٔعضاء فریق أ+صا) واملعارصة ،اخلصاص يف املاء الرشوب ببعض املناطق :شفوي>. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
þ دة املوضوعgجيمعها و jئM2ٔس. 

____________________ 

 :من النظام اrاqيل 254املادة 

 ا+ٔسMئj املدر�ة يف �دول ا+ٔعامل xىل �سMمتر �لسة ا+ٔسMئj الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق u+ٔسMئj ا+ٓنیة واجلزء املتعلق u+ٔسMئj اليت تلهيا مyاقشة xامة مبتابعة uيق
 :2ٔساس جتمیعها تبعا <لقطاxات 2ٔو الوزارات املسؤو) عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة 

 :لعضو ا�لس لعرض السؤال و<لوز9ر <لجواب كام یيلتعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق&ب $ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال9ابة عن السؤال والرد $ىل التعق&ب، -

 .حيتفظ املتدRل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ?و اجلواب $لیه، حبقه فL تبقى من احلزي الزمين احملدد A، @لتعق&ب ٔ?و الرد $لیه

 
  X16تنطلق اجللسة $ىل السا$ة الرابعة و النصف زوh30: 


