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للمستشارين احملرتمني     ، حامية الفالحني منتجي الزيتون واملسـهتلكني من تالعبات بعض السامرسةحامية الفالحني منتجي الزيتون واملسـهتلكني من تالعبات بعض السامرسةحامية الفالحني منتجي الزيتون واملسـهتلكني من تالعبات بعض السامرسةحامية الفالحني منتجي الزيتون واملسـهتلكني من تالعبات بعض السامرسة    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .التجمع الوطين لٔالحرارالسادة ٔاعضاء فريق 

 .Fسـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الفالC احلايلالفالC احلايلالفالC احلايلالفالC احلايلاملومس املومس املومس املومس     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،إالجراءات احلكومية املواكبة النطالق املومس الفالCإالجراءات احلكومية املواكبة النطالق املومس الفالCإالجراءات احلكومية املواكبة النطالق املومس الفالCإالجراءات احلكومية املواكبة النطالق املومس الفالC    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .اOسـتوري
  .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،اسـتعدادات املومس الفالC احلايلاسـتعدادات املومس الفالC احلايلاسـتعدادات املومس الفالC احلايلاسـتعدادات املومس الفالC احلايل    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .Fسـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،المتدرس Sلعامل القرويالمتدرس Sلعامل القرويالمتدرس Sلعامل القرويالمتدرس Sلعامل القروي    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .التحالف Fشرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،نقص أالطر يف املناطق القرويةنقص أالطر يف املناطق القرويةنقص أالطر يف املناطق القرويةنقص أالطر يف املناطق القروية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .أالصاa واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،نساء التعلمي Sلعامل القروينساء التعلمي Sلعامل القروينساء التعلمي Sلعامل القروينساء التعلمي Sلعامل القرويمعا[ة معا[ة معا[ة معا[ة     شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ظاهرة Fكتظاظ Sملؤسسات التعلمييةظاهرة Fكتظاظ Sملؤسسات التعلمييةظاهرة Fكتظاظ Sملؤسسات التعلمييةظاهرة Fكتظاظ Sملؤسسات التعلميية    تدابري مواcةتدابري مواcةتدابري مواcةتدابري مواcة    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 .أالصاa واملعارصة
 :ا
&#�وزارة 

 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،النفسـيةالنفسـيةالنفسـيةالنفسـية    اخلصاص اqي يعرفه قطاع الصحةاخلصاص اqي يعرفه قطاع الصحةاخلصاص اqي يعرفه قطاع الصحةاخلصاص اqي يعرفه قطاع الصحة    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،قرار تعممي نظام املساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة املهجرقرار تعممي نظام املساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة املهجرقرار تعممي نظام املساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة املهجرقرار تعممي نظام املساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة املهجر    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 .أالصاa واملعارصةفريق 
 .أالصاa واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،تقريب املؤسسات الصحية من املواطننيتقريب املؤسسات الصحية من املواطننيتقريب املؤسسات الصحية من املواطننيتقريب املؤسسات الصحية من املواطنني    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 :ا/.&�لوزارة 
 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،وضعية إالذاعات اجلهوية وضعية إالذاعات اجلهوية وضعية إالذاعات اجلهوية وضعية إالذاعات اجلهوية     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 :ا
%ا0��وزارة 
 .Fشرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،انتشار مقايه الشيشةانتشار مقايه الشيشةانتشار مقايه الشيشةانتشار مقايه الشيشة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .Fسـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،رضورة احلد من اجلرمية يف ا�متعرضورة احلد من اجلرمية يف ا�متعرضورة احلد من اجلرمية يف ا�متعرضورة احلد من اجلرمية يف ا�متع    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

�����1وزارة 
 :ا
����4 وا
*23 وا
التجمع للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،إالجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواكa الوطنية للموا�إالجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواكa الوطنية للموا�إالجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواكa الوطنية للموا�إالجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواكa الوطنية للموا�    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .الوطين لٔالحرار
 .Fشرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،فعالية مدونة السري يف احلد من احلوادثفعالية مدونة السري يف احلد من احلوادثفعالية مدونة السري يف احلد من احلوادثفعالية مدونة السري يف احلد من احلوادث    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة     ،رضورة سن قانون لنقل املسافرين ي�ىش مع التطورات Fقتصادية لبالد[رضورة سن قانون لنقل املسافرين ي�ىش مع التطورات Fقتصادية لبالد[رضورة سن قانون لنقل املسافرين ي�ىش مع التطورات Fقتصادية لبالد[رضورة سن قانون لنقل املسافرين ي�ىش مع التطورات Fقتصادية لبالد[    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .Fسـتقاليلفريق الٔاعضاء 
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 .احلريك فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،احلكومة إاللكرتونيةاحلكومة إاللكرتونيةاحلكومة إاللكرتونيةاحلكومة إاللكرتونية    ::::شفويشفويشفويشفوي � 
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 .أالصاa واملعارصة فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،اتفاقية التبادل احلر املزمع توقيعها مع كندااتفاقية التبادل احلر املزمع توقيعها مع كندااتفاقية التبادل احلر املزمع توقيعها مع كندااتفاقية التبادل احلر املزمع توقيعها مع كندا    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،Fلزتام برشوط حامية البيئة من قبل الوحدات الصناعيةFلزتام برشوط حامية البيئة من قبل الوحدات الصناعيةFلزتام برشوط حامية البيئة من قبل الوحدات الصناعيةFلزتام برشوط حامية البيئة من قبل الوحدات الصناعية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 التجمع الوطين لٔالحرار.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

    من النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساa ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساa ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساa ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساa ساعة عىل 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 اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيل    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 Sالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Sالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Sيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Sالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Sالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Sيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Sالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Sالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Sيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Sالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Sالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Sيق
        ملسطرة التالية :ملسطرة التالية :ملسطرة التالية :ملسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوa عهنا، وذµ وفق اعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوa عهنا، وذµ وفق اعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوa عهنا، وذµ وفق اعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوa عهنا، وذµ وفق ا

        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاº يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاº يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاº يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاº يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛
        ¿نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¿نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¿نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¿نيا : 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 ؛
        التعقيب دقيقتني اثنتني ؛التعقيب دقيقتني اثنتني ؛التعقيب دقيقتني اثنتني ؛التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¿لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ¿لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ¿لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ¿لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا 

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

          Fتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  Fتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  Fتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  F14تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زوh3014h3014h3014h30::::        


