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 وزارة الصحة:

ü :ن احملرتمني السادة ٔ"عضاء الفریق  ،ٕاشاكلیة املامرسات 8ري املرشو5ة لطب ا0ٔس-نان *ملغرب شفوي "ٓينHشارJلمسM
  احلريك.

ü :شار و*ء املیناجنیت شفوي "ٓينJن  ،شائعة انHشارJلمسM.س-تقاليلZ احملرتمني السادة ٔ"عضاء الفریق 

ü رشیة بقطاع الص`ة و"ٔ_ره 5ىل حصة املواطنني :"ٓين شفويcن احملرتمني السادة ٔ"عضاء  ،تدبري املوارد الHشارJلمسM
 .ا0ٔصاh واملعارصةفریق 

ü :شفوي "ٓين jاض الرسي ببالدmن احملرتمني السادة ٔ"عضاء فریق  ،تفامق ظاهرة إالHشارJلمسMواملعارصة hا0ٔصا. 

 :االتصالوزارة 

ü :عاقدي القطب إال5اليم العمويم شفوي "ٓينtسویة وضعیة مv،  ن احملرتمني السادة ٔ"عضاء الفریقHشارJلمسMدرايلwالف. 

 :وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
ü :ن مبدینة فاس شفويyح مقلع الطني الاكtن احملرتمني السادة ٔ"عضاء  ،رضورة فHشارJلمسM.س-تقاليلZ الفریق 

ü :ة شفويwن احملرتمني السادة ٔ"عضاء فریق  ،"ٔداء ا�یون املس-تحقة 5ىل وزارة ا0ٔوقاف والشؤون إالسالمHشارJلمسM
 .التجمع الوطين لٔ�حرار

 :عداد التراب الوطنيإوزارة التعمير و
þ :لمس=شار>ن احملرتمني  ،مشلك تطبیق قانون التعمري .شلك (ام دون مرا(اة خصوصیات العامل القروي شفوي@

 السادة Mٔعضاء الفریق GسEتقاليل.

þ :عضاء الفریق احلريك. ،املنظومة القانونیة @لتعمري يف الوسط القروي شفويMٔ لمس=شار>ن احملرتمني السادة@  

 :وزارة السكنى وسياسة المدينة

ü :ت وال=ساقطات االبن شفويXضاYرية_ت ا^ٓی\ @لسقوط يف القصور والقصبات بعد الف`ٔ̂ @لمس=شار>ن  ،املطریة ا
 احملرتمني السادة Mٔعضاء الفریق GسEتقاليل.

ü :مج احلكويم @لتقلیص من العجز السكين شفويXعضاء فریق  ،حصی\ الربMٔ لمس=شار>ن احملرتمني السادة@ k̂ٔصا ا
 .واملعارصة

 :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

ü :شفوي Xعضاء الفریق  ،وضعیة الطرق ببالدMٔ شرتايك@لمس=شار>ن احملرتمني السادةG.  
ü :ٔقالمي اجلنوب الرشيق شفويMعن مدن و kعضاء الفریق احلريك. ،فك العزMٔ لمس=شار>ن احملرتمني السادة@  

ü :ٓسفي شفويM ناءYعضاء الفریق  ،مMٔ شرتايك@لمس=شار>ن احملرتمني السادةG.  

 :وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

ü :̂ٔمد شفوي   .التuالف Gشرتايك @لمس=شار>ن احملرتمني السادة Mٔعضاء فریق ،البطاk الطوی\ ا
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ü :فریقال?لمس>شار:ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء  ،تق,مي معل الواك' الوطنیة ٕالنعاش ال+شغیل والكفاءات شفوي 

  .اGسEتوري

 المكلفة بالنقل:النقل واللوجستيك الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز و

ü :ضیات مدونة السري شفويNصا' واملعارصة?لمس>شار:ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،رضورة حتیني مقVٔا. 

ü :رب القطارات شفويY التجمع الوطين لٔ[حرار?لمس>شار:ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،الوضعیة املزریة ?لنقل. 

ü :تعميل الطریق  شفويEاطر اليت هتدد مسdیاراEالتجمع الوطين ?لمس>شار:ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،الس
 .لٔ[حرار

ü :شفوي eصا' واملعارصة?لمس>شار:ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،حوادث السري ببالدVٔا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ .دة املوضوعiجيمعها و lئE3ٔس 
____________________ 

 من النظام اGاrيل: 254املادة 

 ا0ٔس-ئ+ املدر3ة يف 3دول ا0ٔعامل 8ىل 6س-متر 3لسة ا0ٔس-ئ+ الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق VuٔسEئl اVٓنیة واجلزء املتعلق VuٔسEئl اليت تلهيا مxاقشة Yامة مبتابعة uيق
 Hٔساس جتمیعها تبعا Jلقطا8ات Hٔو الوزارات املسؤوE عهنا، وذC وفق املسطرة التالیة :

 تعطى اللكمة لعضو اUلس لعرض السؤال وJلوزSر Jلجواب كام یيل:
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق\ب 8ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال3ابة عن السؤال والرد 8ىل التعق\ب، -

 الرد 8لیه. حيتفظ املتدnل، يف ٕاطار عرض السؤال Hٔو اجلواب 8لیه، حبقه فi تبقى من احلزي الزمين احملدد J ،bلتعق\ب Hٔو

 
   r16تنطلق اجللسة 8ىل السا8ة الرابعة و النصف زوh30: 


