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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .ا-سـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معا�ة مرىض القصور اللكويمعا�ة مرىض القصور اللكويمعا�ة مرىض القصور اللكويمعا�ة مرىض القصور اللكوي ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مضاعفات تأخري ٕاسعاف املصابني يف حوادث السريمضاعفات تأخري ٕاسعاف املصابني يف حوادث السريمضاعفات تأخري ٕاسعاف املصابني يف حوادث السريمضاعفات تأخري ٕاسعاف املصابني يف حوادث السري ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .=سـتقاليل

    ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،التدابري املتخذة حملاربة الرشوةالتدابري املتخذة حملاربة الرشوةالتدابري املتخذة حملاربة الرشوةالتدابري املتخذة حملاربة الرشوة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 

 احلريك.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     ،،،،تقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيورFضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيورFضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيورFضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيورFضية للقرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
  للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التحالف =شرتايك.    ٕاصالح املشهد إالعاليم يف املغرب،ٕاصالح املشهد إالعاليم يف املغرب،ٕاصالح املشهد إالعاليم يف املغرب،ٕاصالح املشهد إالعاليم يف املغرب، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق =شرتايك. طلب حق الرد عىل مغالطات بثهتا ميدي آن تيفي،طلب حق الرد عىل مغالطات بثهتا ميدي آن تيفي،طلب حق الرد عىل مغالطات بثهتا ميدي آن تيفي،طلب حق الرد عىل مغالطات بثهتا ميدي آن تيفي، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أالصاd واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الثقايف الوطينالثقايف الوطينالثقايف الوطينالثقايف الوطينتأهيل الرتاث تأهيل الرتاث تأهيل الرتاث تأهيل الرتاث  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة

        ::::بالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجية    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف    
التجمع الوطين  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تشييد معارض للمنتوجات الوطنية fملدن املغربيةتشييد معارض للمنتوجات الوطنية fملدن املغربيةتشييد معارض للمنتوجات الوطنية fملدن املغربيةتشييد معارض للمنتوجات الوطنية fملدن املغربية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .لٔالحرار

        

        

        
    ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع. �
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 االٔسـئq املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئq املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئq املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئq املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئq الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق fالٔسـئq االٓنية واجلزء املتعلق fالٔسـئq اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة fيقتسـمتر جلسة االٔسـئq الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق fالٔسـئq االٓنية واجلزء املتعلق fالٔسـئq اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة fيقتسـمتر جلسة االٔسـئq الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق fالٔسـئq االٓنية واجلزء املتعلق fالٔسـئq اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة fيقتسـمتر جلسة االٔسـئq الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق fالٔسـئq االٓنية واجلزء املتعلق fالٔسـئq اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة fيق
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوd عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوd عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوd عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوd عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :

        لعضو ا�لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:لعضو ا�لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:لعضو ا�لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:لعضو ا�لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة تعطى اللكمة تعطى اللكمة تعطى اللكمة 
        ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، - - - - 
    ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، - - - - 

        حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، للتعقيب ٔاو الرد عليه.
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