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 046 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 يونيو 28(هـ  1443 القعدةذو  28 الثال
شار  :لرئاسةا ري السيداملس س جملس ل الثالثاخلليفة  ،فؤاد قد رئ

شار   .ناملس
ت ة الثالثة  عرشونو  ستساعتان و  :التوق قة، ابتداء من السا دق

قة  ق ةوا   .بعد الزوال الثام
ٔعامل اق  :دول ا ٔسئ الشفهيةشة م   .ا

------ --------------------------------------------------------------  

س اجللسة ري، رئ شار السيد فؤاد قد   :املس
﷽  

ر ٔ ىل سيد دمحم النيب ا ٔمر والصالة والسالم    .امحلد  محدا كثريا كام 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ران احملرتمان،السيدان    الوز
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، وطبقا ملق من ا

ٔسئ السيدات  لس هذه اجللسة  شارن، يعقد ا لس املس يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس

ل الرشوع يف م ٔسئ الشفهية لهذا وق لسة ا ة يف  عاجلة النقط املدر
د من  ىل ما  لس  ٔمني احملرتم، ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  اليوم، 

ت ال   .مراسالت ومن ٕا
ٔمني، تفضل لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا شار السيد مصطفى مشارك،    :املس
﷽  
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،السيدان    الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔحرار، مقرتح  ٔعضاء فريق التجمع الوطين ل ٔودع السيدات والسادة 
متمي املادة  ٔرسة،  70.03من القانون رمق  327قانون يقيض ب مبثابة مدونة ا

ذه الظهري الرشيف رمق  ف ة  12بتارخي  1.04.22الصادر ب من ذي احل
ر  3( 1424   ).2004فربا

متمي  عية مقرتح قانون ب ج ة العدا  ٔعضاء مجمو ٔودع السادة  كام 
 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008من الظهري الرشيف رمق  42الفصل 

ر  24( ة) 1958فربا لوظيفة العموم ٔسايس العام    .مبثابة النظام ا
لس مرشوع قانون رمق  ىل ا ال جملس النواب  ٔ يتعلق  25.19و

اورة ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا   .ملك
لسة  ريم ٕاىل تناول اللكمة يف هناية  ب خبمسة طلبات  وتوصل املك

ٔسئ الشفهية اكلتايل   :اليوم ل
ٔول، حول موضوع - ٔسعار العبور بواسطة : "ا رتفاع املهول 

وب ٕاسبانيا وشامل امل غرب املستعم العبارات الرابطة بني موا ج
ا لصيف "يف معلية  ة ""2022مرح سق مجمو ، تقدم به السيد م

اوب مع الطلب؛ لت احلكومة الت عية، وقد ق ج   العدا 
ٔخطبوط : "الثاين، حول موضوع - ة لصيد ا ة البيولوج متديد الرا

اية  ة "يوليوز 15بقطاع الصيد البحري ٕاىل  سق مجمو ، تقدم به م
لهيا الكونفدرالية ا ٔنه يتعذر  ابت احلكومة ب ٔ لشغل، وقد  ميقراطية 

ل مع الطلب؛   التفا
، مع : "الثالث، حول موضوع - امالت وعامل رشاكت املناو وضعية 

ة اليت  ٔحضى املبارك وكذا العط الصيف اسبة عيد ا اقرتاب م
ٔجر ودون حامية  ٔدىن ل د  ات طوال دون  شتغلون فهيا لسا

عية ابت  ، تقدم"اج ٔ لشغل، وقد  حتاد املغريب  به فريق 
الل هذه اجللسة؛ ل مع الطلب  لهيا التفا ٔنه يتعذر    احلكومة ب

دات : "مث الرابع، حول موضوع - ل الو ة دا شن ٔوضاع امل ا
ستجامم التابعة لوزارة العدل  صطياف و ة ومربات  اخلارج

متكني املنخرطني وذوهيم من قضاء ٔجواء  وسبل جتاوزها  العطل يف 
لت "هادئة ا السطي، وقد ق شار احملرتم السيد  ، تقدم به املس

اوب مع الطلب؛   احلكومة الت
ريا اخلامس، حول موضوع - ٔ ٕاصدار قطاع التمنية املستدامة التابع : "و

اه  لتقرر السنوي حول م نتقال الطايق والتمنية املستدامة  لوزارة 
لشواطئ املغرب  رمس سنة ستجامم  سق "2022ية  ، تقدم به م

لهيا  ٔنه يتعذر  ابت احلكومة ب ٔ عية، وقد  ج ة العدا  مجمو
ل مع الطلب   .التفا

س احلكومة  ى رئ ر املنتدب  كام توصلت الرئاسة مبراس من الوز
لنيابة  ٔنه سيجيب  لس  اللها ا لعالقات مع الربملان، خيرب من  امللكف 

ٔسئ ا صاد واملالية امللكف عن ا ق رة  ى وز ر املنتدب  لوز ة  ملو
  .ملزيانية

، فقد توصلت الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  ٔسئ سبة ل ل يونيو  21و
رخيه مبا ييل 2022   :ٕاىل 
ٔسئ الشفوية - ؛ 51: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 46: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 13: ا


