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        ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .الفيدرايل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    وضعية شغي� امجلاعات احملليةوضعية شغي� امجلاعات احملليةوضعية شغي� امجلاعات احملليةوضعية شغي� امجلاعات احمللية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق =سـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،اإلرضا6ت املتكررة ملوظفي امجلاعات احملليةاإلرضا6ت املتكررة ملوظفي امجلاعات احملليةاإلرضا6ت املتكررة ملوظفي امجلاعات احملليةاإلرضا6ت املتكررة ملوظفي امجلاعات احمللية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصاJ و املعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،ائشائشائشائشاألحداث اليت عرفها إقلمي العر األحداث اليت عرفها إقلمي العر األحداث اليت عرفها إقلمي العر األحداث اليت عرفها إقلمي العر  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق احلريك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    أحداث منطقة الشليحات بإقلمي العرائشأحداث منطقة الشليحات بإقلمي العرائشأحداث منطقة الشليحات بإقلمي العرائشأحداث منطقة الشليحات بإقلمي العرائش ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 لفأعضاء فريق التحا السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،احلفاظ عىل األمن مع احرتام حق =حتجاجاحلفاظ عىل األمن مع احرتام حق =حتجاجاحلفاظ عىل األمن مع احرتام حق =حتجاجاحلفاظ عىل األمن مع احرتام حق =حتجاج ::::آين آين آين آين     شفويشفويشفويشفوي �

    .=شرتايك
    .أعضاء الفريق =سـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،األحداث األخرية اليت عرفهتا مدينة العرائشاألحداث األخرية اليت عرفهتا مدينة العرائشاألحداث األخرية اليت عرفهتا مدينة العرائشاألحداث األخرية اليت عرفهتا مدينة العرائش    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
التجمع الوطين  أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،ها إقلمي العرائشها إقلمي العرائشها إقلمي العرائشها إقلمي العرائشخرية اليت عرف خرية اليت عرف خرية اليت عرف خرية اليت عرف األحداث األاألحداث األاألحداث األاألحداث األ ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .لألحرار
        .=شرتايك أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،للمبادرة الوطنية للتمنية البرشيةللمبادرة الوطنية للتمنية البرشيةللمبادرة الوطنية للتمنية البرشيةللمبادرة الوطنية للتمنية البرشية    الربeمج األفقيالربeمج األفقيالربeمج األفقيالربeمج األفقي ::::    شفويشفويشفويشفوي �
    .=شرتايك أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،النقل احلرضيالنقل احلرضيالنقل احلرضيالنقل احلرضي ::::    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصاJ و املعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،احتالل املn العمويماحتالل املn العمويماحتالل املn العمويماحتالل املn العمويم ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::جهيز والنقلجهيز والنقلجهيز والنقلجهيز والنقلالتالتالتالتوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،الربeمج الوطين للطرق القرويةالربeمج الوطين للطرق القرويةالربeمج الوطين للطرق القرويةالربeمج الوطين للطرق القروية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
بنارص أزاكغ، الهامشي عبد امحليد السعداوي،  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،فك العزJ عىل املناطق اجلبليةفك العزJ عىل املناطق اجلبليةفك العزJ عىل املناطق اجلبليةفك العزJ عىل املناطق اجلبلية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.د الطييبالسموين، عبد اzيد احلناكري، عيا
    .أعضاء فريق األصاJ و املعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،الربeمج الوطين الثاين للطرقالربeمج الوطين الثاين للطرقالربeمج الوطين الثاين للطرقالربeمج الوطين الثاين للطرق ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
، عبد الرحمي العاليف، يعبد امحليد السعداو  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،اسـتفحال التسمامت الغذائيةاسـتفحال التسمامت الغذائيةاسـتفحال التسمامت الغذائيةاسـتفحال التسمامت الغذائية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.در، حلسن بلبرصيعبد هللا أبوزيد، معر مك
    .أعضاء الفريق =سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التوحدالتوحدالتوحدالتوحد    مرضمرضمرضمرض    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    أعضاء فريق األصاJ ادةـ السنين احملرتميللمستشار  ،تنايم إصا6ت املرىض بعدوى املستشفياتتنايم إصا6ت املرىض بعدوى املستشفياتتنايم إصا6ت املرىض بعدوى املستشفياتتنايم إصا6ت املرىض بعدوى املستشفيات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .و املعارصة 

    .::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء فريق =حتاد ا�سـتوري  السادةنين احملرتميللمستشار  ،تعطيل احملراكت الكهر6ئيةتعطيل احملراكت الكهر6ئيةتعطيل احملراكت الكهر6ئيةتعطيل احملراكت الكهر6ئية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق =سـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،خمطط احلكومة يف اzال الطايقخمطط احلكومة يف اzال الطايقخمطط احلكومة يف اzال الطايقخمطط احلكومة يف اzال الطايق ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع  أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعباتما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعباتما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعباتما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعبات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .الوطين لألحرار

        ::::وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
    .أعضاء فريق األصاJ و املعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،تنايم ظاهرة اغتصاب األطفالتنايم ظاهرة اغتصاب األطفالتنايم ظاهرة اغتصاب األطفالتنايم ظاهرة اغتصاب األطفال ::::شفويشفويشفويشفوي �

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    ....أسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    298298298298ادة ادة ادة ادة املاملاملامل

        
        

 األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 6ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق 6ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 6يقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 6ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق 6ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 6يقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 6ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق 6ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 6يقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 6ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق 6ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 6يق
        ::::سطرة التالية سطرة التالية سطرة التالية سطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¶ وفق امل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¶ وفق امل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¶ وفق امل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¶ وفق امل 

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¾ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¾ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¾ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¾ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : 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 ؛: : : : Âنيا Âنيا Âنيا Âنيا 
        عقيب دقيقتني اثنتني ؛عقيب دقيقتني اثنتني ؛عقيب دقيقتني اثنتني ؛عقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا الت تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا الت تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا الت تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا الت : : : : Âلثا Âلثا Âلثا Âلثا 
        ....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 

        ::::14h3014h3014h3014h30    و النصف زو= و النصف زو= و النصف زو= و النصف زو=     الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


