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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    واقع املستشفيات ملغربواقع املستشفيات ملغربواقع املستشفيات ملغربواقع املستشفيات ملغرب: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التجاوزات اليت يعرفها مسـتوصف بوح1 بشفشاونالتجاوزات اليت يعرفها مسـتوصف بوح1 بشفشاونالتجاوزات اليت يعرفها مسـتوصف بوح1 بشفشاونالتجاوزات اليت يعرفها مسـتوصف بوح1 بشفشاون    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .ا?سـتوري

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصاK واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بناء سدود تلية ببعض مناطق اململكةبناء سدود تلية ببعض مناطق اململكةبناء سدود تلية ببعض مناطق اململكةبناء سدود تلية ببعض مناطق اململكة: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     إجنازات اOمع الرشيف للفوسفاط،إجنازات اOمع الرشيف للفوسفاط،إجنازات اOمع الرشيف للفوسفاط،إجنازات اOمع الرشيف للفوسفاط، ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .التحالف Uشرتايك أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معطيات األرصاد اجلويةمعطيات األرصاد اجلويةمعطيات األرصاد اجلويةمعطيات األرصاد اجلويةدقة دقة دقة دقة  ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
 .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل احلي الصناعي عني الشاككمآل احلي الصناعي عني الشاككمآل احلي الصناعي عني الشاككمآل احلي الصناعي عني الشاكك: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 الفريقأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ندرة املواد األولية املعمتدة يف قطاع الصناعة التقليديةندرة املواد األولية املعمتدة يف قطاع الصناعة التقليديةندرة املواد األولية املعمتدة يف قطاع الصناعة التقليديةندرة املواد األولية املعمتدة يف قطاع الصناعة التقليدية: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Uسـتقاليل

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .Uشرتايك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إشاكلية متويل الثقافةإشاكلية متويل الثقافةإشاكلية متويل الثقافةإشاكلية متويل الثقافة ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 
مجموعة Uحتاد الوطين أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،انتشار الفقر واشـتداد الفوارق Uجkعيةانتشار الفقر واشـتداد الفوارق Uجkعيةانتشار الفقر واشـتداد الفوارق Uجkعيةانتشار الفقر واشـتداد الفوارق Uجkعية ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .للشغل ملغرب
  

    ....أسـئ1 جيمعها وحدة املوضوعأسـئ1 جيمعها وحدة املوضوعأسـئ1 جيمعها وحدة املوضوعأسـئ1 جيمعها وحدة املوضوع �
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    من النظام ا?اخيلمن النظام ا?اخيلمن النظام ا?اخيلمن النظام ا?اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساK ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساK ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساK ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساK ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اOلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اOلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اOلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اOلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 
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 األسـئ1 املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ1 املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ1 املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ1 املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ1 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ألسـئ1 اآلنية واجلزء املتعلق ألسـئ1 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة يقتسـمتر جلسة األسـئ1 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ألسـئ1 اآلنية واجلزء املتعلق ألسـئ1 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة يقتسـمتر جلسة األسـئ1 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ألسـئ1 اآلنية واجلزء املتعلق ألسـئ1 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة يقتسـمتر جلسة األسـئ1 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ألسـئ1 اآلنية واجلزء املتعلق ألسـئ1 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة يق
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوK عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوK عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوK عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوK عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية 

        اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا£ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا£ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا£ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا£ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى تعطى تعطى تعطى : : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ¦نيا ¦نيا ¦نيا ¦نيا 
        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛: : : : ¦لثا ¦لثا ¦لثا ¦لثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

  Uتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  Uتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  Uتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  U14تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زوh3014h3014h3014h30::::        


