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        ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 

  .احلريك ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،ظاهرة العنف �جلامعات املغربیةظاهرة العنف �جلامعات املغربیةظاهرة العنف �جلامعات املغربیةظاهرة العنف �جلامعات املغربیة ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Aس?تقاليل ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،رضورة حماربة العنف دا7ل احلرم اجلامعيرضورة حماربة العنف دا7ل احلرم اجلامعيرضورة حماربة العنف دا7ل احلرم اجلامعيرضورة حماربة العنف دا7ل احلرم اجلامعي ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
 .التGالف Aشرتايك ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،حامیة الطلبة دا7ل احلرم اجلامعيحامیة الطلبة دا7ل احلرم اجلامعيحامیة الطلبة دا7ل احلرم اجلامعيحامیة الطلبة دا7ل احلرم اجلامعي ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
 .الفMدرايل ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،ان'شار العنف يف اIٔماHن العامةان'شار العنف يف اIٔماHن العامةان'شار العنف يف اIٔماHن العامةان'شار العنف يف اIٔماHن العامة ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
التجمع الوطين  ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،�جلامعات املغربیة�جلامعات املغربیة�جلامعات املغربیة�جلامعات املغربیةان'شار ظاهرة العنف ان'شار ظاهرة العنف ان'شار ظاهرة العنف ان'شار ظاهرة العنف  ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �

 .لRٔحرار
 .اIٔصاV واملعارصة ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،تنايم ظاهرة العنف دا7ل اجلامعة املغربیةتنايم ظاهرة العنف دا7ل اجلامعة املغربیةتنايم ظاهرة العنف دا7ل اجلامعة املغربیةتنايم ظاهرة العنف دا7ل اجلامعة املغربیة ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �

 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 
 ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،تعاطي الش?باب *لش[شا والقرقويب واحلبوب املهلوسةتعاطي الش?باب *لش[شا والقرقويب واحلبوب املهلوسةتعاطي الش?باب *لش[شا والقرقويب واحلبوب املهلوسةتعاطي الش?باب *لش[شا والقرقويب واحلبوب املهلوسة ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Aس?تقاليل
 .احلريك ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،حماربة القرقويبحماربة القرقويبحماربة القرقويبحماربة القرقويب ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،تفيش ظاهرة القرقويب والش[شة يف �ٔوساط الش?باب املغريبتفيش ظاهرة القرقويب والش[شة يف �ٔوساط الش?باب املغريبتفيش ظاهرة القرقويب والش[شة يف �ٔوساط الش?باب املغريبتفيش ظاهرة القرقويب والش[شة يف �ٔوساط الش?باب املغريب ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لRٔحرار
 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 

 .اgس?توري ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،املواطننياملواطننياملواطننياملواطننيارتفاع وثرية اجلنح واجلرامئ اليت هتدد �ٔمن ارتفاع وثرية اجلنح واجلرامئ اليت هتدد �ٔمن ارتفاع وثرية اجلنح واجلرامئ اليت هتدد �ٔمن ارتفاع وثرية اجلنح واجلرامئ اليت هتدد �ٔمن  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .Aشرتايك ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،تنظمي املعارض واiIٔم التhاریةتنظمي املعارض واiIٔم التhاریةتنظمي املعارض واiIٔم التhاریةتنظمي املعارض واiIٔم التhاریة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .اIٔصاV واملعارصة ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،غیاب ت'mع مراقmة التدبري املفوضغیاب ت'mع مراقmة التدبري املفوضغیاب ت'mع مراقmة التدبري املفوضغیاب ت'mع مراقmة التدبري املفوض شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .اIٔصاV واملعارصة ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،وضعیة الصGة النفس?یة *لش?بابوضعیة الصGة النفس?یة *لش?بابوضعیة الصGة النفس?یة *لش?بابوضعیة الصGة النفس?یة *لش?باب ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Aشرتايك ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،النقل وإالسعاف الصحيالنقل وإالسعاف الصحيالنقل وإالسعاف الصحيالنقل وإالسعاف الصحي ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،ٕاyداث وyدات طبیة مxطورة مxنقw ٕالسعاف حضاi حوادث السريٕاyداث وyدات طبیة مxطورة مxنقw ٕالسعاف حضاi حوادث السريٕاyداث وyدات طبیة مxطورة مxنقw ٕالسعاف حضاi حوادث السريٕاyداث وyدات طبیة مxطورة مxنقw ٕالسعاف حضاi حوادث السري ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �

 .اIٔصاV واملعارصة ٔ�عضاء فریق

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .اIٔصاV واملعارصة ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،تzٔهیل القطاع املعدينتzٔهیل القطاع املعدينتzٔهیل القطاع املعدينتzٔهیل القطاع املعدين ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .Aس?تقاليل ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،مومس احلجمومس احلجمومس احلجمومس احلج شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريك ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،Aه�م �ملسا~د �لعامل القرويAه�م �ملسا~د �لعامل القرويAه�م �ملسا~د �لعامل القرويAه�م �ملسا~د �لعامل القروي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة  
 .Aس?تقاليل ٔ�عضاء الفریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،مؤسسة العمرانمؤسسة العمرانمؤسسة العمرانمؤسسة العمران شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع الوطين  ٔ�عضاء فریق*لمس'شار$ن احملرتمني السادة     ،،،،الوضعیة املالیة ملوظفي السفارات اIٔج�بیة �ملغربالوضعیة املالیة ملوظفي السفارات اIٔج�بیة �ملغربالوضعیة املالیة ملوظفي السفارات اIٔج�بیة �ملغربالوضعیة املالیة ملوظفي السفارات اIٔج�بیة �ملغرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .لRٔحرار
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
    ٔ�س?ئw جيمعها وyدة املوضوع.ٔ�س?ئw جيمعها وyدة املوضوع.ٔ�س?ئw جيمعها وyدة املوضوع.ٔ�س?ئw جيمعها وyدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اgا7يلمن النظام اgا7يلمن النظام اgا7يلمن النظام اgا7يل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

) دقائق.وجيب ٕاخmار الرئ[س هبذا الطلب �رساV سا�ة �ىل ) دقائق.وجيب ٕاخmار الرئ[س هبذا الطلب �رساV سا�ة �ىل ) دقائق.وجيب ٕاخmار الرئ[س هبذا الطلب �رساV سا�ة �ىل ) دقائق.وجيب ٕاخmار الرئ[س هبذا الطلب �رساV سا�ة �ىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بدایة لك ~لسة ٕاyاطة ا�لس �لام بقضیة طارئة يف مدة التتhاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بدایة لك ~لسة ٕاyاطة ا�لس �لام بقضیة طارئة يف مدة التتhاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بدایة لك ~لسة ٕاyاطة ا�لس �لام بقضیة طارئة يف مدة التتhاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بدایة لك ~لسة ٕاyاطة ا�لس �لام بقضیة طارئة يف مدة التتhاوز ثالث (
    اIٔقل قmل افxتاح اجللسة.اIٔقل قmل افxتاح اجللسة.اIٔقل قmل افxتاح اجللسة.اIٔقل قmل افxتاح اجللسة.

    من النظام اgا7يلمن النظام اgا7يلمن النظام اgا7يلمن النظام اgا7يل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
 اIٔس?ئw املدر~ة يف ~دول اIٔعامل �ىل  اIٔس?ئw املدر~ة يف ~دول اIٔعامل �ىل  اIٔس?ئw املدر~ة يف ~دول اIٔعامل �ىل  اIٔس?ئw املدر~ة يف ~دول اIٔعامل �ىل ¤س?متر ~لسة اIٔس?ئw الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اIٓنیة واجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اليت تلهيا م�اقشة �امة مبتابعة �يق¤س?متر ~لسة اIٔس?ئw الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اIٓنیة واجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اليت تلهيا م�اقشة �امة مبتابعة �يق¤س?متر ~لسة اIٔس?ئw الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اIٓنیة واجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اليت تلهيا م�اقشة �امة مبتابعة �يق¤س?متر ~لسة اIٔس?ئw الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اIٓنیة واجلزء املتعلق �Iٔس?ئw اليت تلهيا م�اقشة �امة مبتابعة �يق

        ٔ�ساس جتمیعها تبعا *لقطا�ات ٔ�و الوزارات املسؤوV عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالیة :ٔ�ساس جتمیعها تبعا *لقطا�ات ٔ�و الوزارات املسؤوV عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالیة :ٔ�ساس جتمیعها تبعا *لقطا�ات ٔ�و الوزارات املسؤوV عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالیة :ٔ�ساس جتمیعها تبعا *لقطا�ات ٔ�و الوزارات املسؤوV عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالیة :
                اللكمة لواضع السؤال لیقدم ملخصا لسؤا يف ظرف ال یتhاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال لیقدم ملخصا لسؤا يف ظرف ال یتhاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال لیقدم ملخصا لسؤا يف ظرف ال یتhاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال لیقدم ملخصا لسؤا يف ظرف ال یتhاوز ثالث دقائق ؛ٔ�وال : تعطى ٔ�وال : تعطى ٔ�وال : تعطى ٔ�وال : تعطى 

        °نیا : تعطى اللكمة *لوز$ر املعين *لجواب عن السؤال يف مدة ال تتhاوز ثالث دقائق ؛°نیا : تعطى اللكمة *لوز$ر املعين *لجواب عن السؤال يف مدة ال تتhاوز ثالث دقائق ؛°نیا : تعطى اللكمة *لوز$ر املعين *لجواب عن السؤال يف مدة ال تتhاوز ثالث دقائق ؛°نیا : تعطى اللكمة *لوز$ر املعين *لجواب عن السؤال يف مدة ال تتhاوز ثالث دقائق ؛
ى هذا التعقMب دقMقxني اثن'ني ؛ ى هذا التعقMب دقMقxني اثن'ني ؛°لثا : تعطى اللكمة يف ا²هنایة لصاحب السؤال *لتعقMب �ىل ٔ�ساس ٔ�ال یتعد ى هذا التعقMب دقMقxني اثن'ني ؛°لثا : تعطى اللكمة يف ا²هنایة لصاحب السؤال *لتعقMب �ىل ٔ�ساس ٔ�ال یتعد ى هذا التعقMب دقMقxني اثن'ني ؛°لثا : تعطى اللكمة يف ا²هنایة لصاحب السؤال *لتعقMب �ىل ٔ�ساس ٔ�ال یتعد         °لثا : تعطى اللكمة يف ا²هنایة لصاحب السؤال *لتعقMب �ىل ٔ�ساس ٔ�ال یتعد

ى من شzٔن ذ¦ تقدمي التوضیGات الرضوریة يف ظرف ال یتhاوز دقMقxني اثن'ني.    رابعارابعارابعارابعا ى من شzٔن ذ¦ تقدمي التوضیGات الرضوریة يف ظرف ال یتhاوز دقMقxني اثن'ني.: ميكن *لوز$ر الرد �ىل تعقMب املس'شار ٕاذا رٔ� ى من شzٔن ذ¦ تقدمي التوضیGات الرضوریة يف ظرف ال یتhاوز دقMقxني اثن'ني.: ميكن *لوز$ر الرد �ىل تعقMب املس'شار ٕاذا رٔ� ى من شzٔن ذ¦ تقدمي التوضیGات الرضوریة يف ظرف ال یتhاوز دقMقxني اثن'ني.: ميكن *لوز$ر الرد �ىل تعقMب املس'شار ٕاذا رٔ�         : ميكن *لوز$ر الرد �ىل تعقMب املس'شار ٕاذا رٔ�
        

          Aتنطلق اجللسة �ىل السا�ة الثانیة و النصف زو  Aتنطلق اجللسة �ىل السا�ة الثانیة و النصف زو  Aتنطلق اجللسة �ىل السا�ة الثانیة و النصف زو  A14تنطلق اجللسة �ىل السا�ة الثانیة و النصف زوh3014h3014h3014h30::::        


