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 :السياحةوزارة 

þ لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاء الفریق  ،2راجع نتاجئ الس(یا&ة :$ٓين شفويC.احلريك 
þ ٓين شفوي$: Hىل بالدL دد الس(یاح الوافد<نL لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاء الفریق  ،2راجعC.س(تقاليلR 

þ ٓين شفوي$: Hة املتا&ة ببالدUر يف املؤهالت الس(یاحZ@سR لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاء فریق ،ضعفC 
 اaٔصا_ واملعارصة.

þ رية :$ٓين شفويcaٔشهر اaٔالل اc انبfaٔس(بة تدفق الس(یاح اh لمس  ،2راجعC فریق@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاء 
 التجمع الوطين لiٔحرار.

þ ٓين شفوي$: mلمس  ،$ٔس(باب 2راجع القطاع الس(یاC الف فریق@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاءoشرتايك التR. 

þ ه القطاع :$ٓين شفويfلمس  ،بعض املشالك اليت تواC شرتايك فریقال@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاءR. 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
ü :ٔخر انطالق  شفويuلطلبةتv لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاء  ،نظام التغطیة الصحیة اخلاصةC حتادR ةLمجمو

 الوطين Cلشغل vملغرب.

 :االتصالوزارة 
ü :اليم ا�ي تقوم به ق�اة $ٔفالم  شفويLا�ور إالTV لمس@شار<ن احملرتمني السادة ٔ$عضاء  ،و$ٔهدافها الرتبویةC ةLمجمو

 Rج�عیة.احلركة ا�ميقراطیة 

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:

ü :توصیات ا<لس ,ق*صادى و,ج7عي والب2يئ اخلاصة 0ٔ/ش-اص ذوي ,ح*یا)ات اخلاصة شفوي، 
 .الفRدرايل فریقالLشارJن احملرتمني السادة Dٔعضاء Bلمس 

 بالنقل: ةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف ةالمنتدب الوزارة

ü :ٔذونیات شفويUلمس  ،اسرت)اع املB عضاءDٔ ن احملرتمني السادةJشارLتوري. فریقالYسZا 
 

þ ئ` جيمعها و\دة املوضوعYسDٔ*. 

____________________ 

 :من النظام اZاhيل 249املادة 
 مض سؤالني Dٔو Dٔكرث جتمعهام و\دة املوضوع بطلب من الوزJر(ة) املعين (ة)، Dٔو 0قرتاح من مك*ب ا<لس بعد موافقة واضعي ا/ٔسYئ`. ميكن

 :من النظام اZاhيل 254املادة 
 ا0ٔس-ئ+ املدر3ة يف 3دول ا0ٔعامل 8ىل 6س-متر 3لسة ا0ٔس-ئ+ الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 0/ٔسYئ` ا/ٓنیة واجلزء املتعلق 0/ٔسYئ` اليت تلهيا م�اقشة ~امة مبتابعة 0يق

 Hٔساس جتمیعها تبعا Jلقطا8ات Hٔو الوزارات املسؤوE عهنا، وذC وفق املسطرة التالیة :
 لعضو اWلس لعرض السؤال وJلوزUر Jلجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق\ب 8ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال3ابة عن السؤال والرد 8ىل التعق\ب، -

 حيتفظ املتدoل، يف ٕاطار عرض السؤال Hٔو اجلواب 8لیه، حبقه فk تبقى من احلزي الزمين احملدد J ،dلتعق\ب Hٔو الرد 8لیه.
 :h3061و النصف زوs   الرابعةتنطلق اجللسة 8ىل السا8ة  


