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 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،غياب �ه�م مبرض الزهامير �ملغربغياب �ه�م مبرض الزهامير �ملغربغياب �ه�م مبرض الزهامير �ملغربغياب �ه�م مبرض الزهامير �ملغرب    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
    اBسـتوري.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ارتفاع ٔاسعار العالج �ملصحات اخلصوصيةارتفاع ٔاسعار العالج �ملصحات اخلصوصيةارتفاع ٔاسعار العالج �ملصحات اخلصوصيةارتفاع ٔاسعار العالج �ملصحات اخلصوصية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .�سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،رضورة اسـتكامل التغطية الرتابية بوEئق التعمريرضورة اسـتكامل التغطية الرتابية بوEئق التعمريرضورة اسـتكامل التغطية الرتابية بوEئق التعمريرضورة اسـتكامل التغطية الرتابية بوEئق التعمري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،قانون التعمريقانون التعمريقانون التعمريقانون التعمري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .�شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،مآل ا`طط أالخرض �ٔالقالمي اجلنوبيةمآل ا`طط أالخرض �ٔالقالمي اجلنوبيةمآل ا`طط أالخرض �ٔالقالمي اجلنوبيةمآل ا`طط أالخرض �ٔالقالمي اجلنوبية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التحالف �شرتايك.    ،انطالق املومس الفالbانطالق املومس الفالbانطالق املومس الفالbانطالق املومس الفالb    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق �سـتقاليل.    ،املومس الفالbاملومس الفالbاملومس الفالbاملومس الفالb    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،اتفاقية الصيد البحرياتفاقية الصيد البحرياتفاقية الصيد البحرياتفاقية الصيد البحري    ::::آين آين آين آين     شفويشفويشفويشفوي �
 احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تقيمي اتفاقية الصيد البحريتقيمي اتفاقية الصيد البحريتقيمي اتفاقية الصيد البحريتقيمي اتفاقية الصيد البحري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،املعايري املعمتدة لتقومي املباين أثناء معلية التحفيظاملعايري املعمتدة لتقومي املباين أثناء معلية التحفيظاملعايري املعمتدة لتقومي املباين أثناء معلية التحفيظاملعايري املعمتدة لتقومي املباين أثناء معلية التحفيظ    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .واملعارصةأالصاv للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ٕاشاكلية اجلودة يف جتربة املدارس امجلاعاتيةٕاشاكلية اجلودة يف جتربة املدارس امجلاعاتيةٕاشاكلية اجلودة يف جتربة املدارس امجلاعاتيةٕاشاكلية اجلودة يف جتربة املدارس امجلاعاتية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
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 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تشجيع السـياحة اBاخليةتشجيع السـياحة اBاخليةتشجيع السـياحة اBاخليةتشجيع السـياحة اBاخلية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
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 .�سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تسوية وضعية املهاجرين غري القانونينيتسوية وضعية املهاجرين غري القانونينيتسوية وضعية املهاجرين غري القانونينيتسوية وضعية املهاجرين غري القانونيني    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
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 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕالغاء عقوبة إالعدامٕالغاء عقوبة إالعدامٕالغاء عقوبة إالعدامٕالغاء عقوبة إالعدام    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .�سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،رضورة حامية املسـهت� وخاصة حصة أالطفالرضورة حامية املسـهت� وخاصة حصة أالطفالرضورة حامية املسـهت� وخاصة حصة أالطفالرضورة حامية املسـهت� وخاصة حصة أالطفال    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاv واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،تصنيع البالدتصنيع البالدتصنيع البالدتصنيع البالد    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاv واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،سوء التوطني ا�ايل لالست�راتسوء التوطني ا�ايل لالست�راتسوء التوطني ا�ايل لالست�راتسوء التوطني ا�ايل لالست�رات    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا;>$�لوزارة 
 .�شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،القناة الربملانيةالقناة الربملانيةالقناة الربملانيةالقناة الربملانية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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أالصاv للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،وضعية اBور االٓي� للسقوط والنسـيج العتيق �ملدنوضعية اBور االٓي� للسقوط والنسـيج العتيق �ملدنوضعية اBور االٓي� للسقوط والنسـيج العتيق �ملدنوضعية اBور االٓي� للسقوط والنسـيج العتيق �ملدن    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 .واملعارصة
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 .أالصاv واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،نظام امللكية املشرتكةنظام امللكية املشرتكةنظام امللكية املشرتكةنظام امللكية املشرتكة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � 
 
 

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اBاخيلمن النظام اBاخيلمن النظام اBاخيلمن النظام اBاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل ) دقائق.وجيب ) دقائق.وجيب ) دقائق.وجيب ) دقائق.وجيب 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام اBاخيلمن النظام اBاخيلمن النظام اBاخيلمن النظام اBاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق
        ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوv عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوv عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوv عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوv عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :    عىلعىلعىلعىل

        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛
        Eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 

        عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛
        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Eلثا : Eلثا : Eلثا : Eلثا : 

        رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.
        

        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�          


