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 :ا
$#�وزارة 
 احلريك. فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حترير قطاع املصحاتحترير قطاع املصحاتحترير قطاع املصحاتحترير قطاع املصحات    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 التحالف 9شرتايك فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،دواءدواءدواءدواء    1000100010001000ختفيض أمثنة ختفيض أمثنة ختفيض أمثنة ختفيض أمثنة     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 :ا
���%�وزارة 
 التجمع الوطين لٔالحرار. فريقللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،واقع السـياحة <ملغربواقع السـياحة <ملغربواقع السـياحة <ملغربواقع السـياحة <ملغرب    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    :ا�و*�ف وا
�)ون ا!�&���وزارة 
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،حماربة ٔانواع التطرف والغلو يف خطب بعض أمئة املساجدحماربة ٔانواع التطرف والغلو يف خطب بعض أمئة املساجدحماربة ٔانواع التطرف والغلو يف خطب بعض أمئة املساجدحماربة ٔانواع التطرف والغلو يف خطب بعض أمئة املساجد    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 الفيدرايل.

    :ا
�-+  و����� ا
	,�+�وزارة 
 أالصا` واملعارصة. فريقللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،تفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القروية تفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القروية تفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القروية تفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القروية     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

�يوزارة #/
 :ا
�&%� وا
$�, ا
    اgسـتوري.9حتاد  فريقللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،اgمع احلكويم للزراعات السكريةاgمع احلكويم للزراعات السكريةاgمع احلكويم للزراعات السكريةاgمع احلكويم للزراعات السكرية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

2	1 و0-��� وزارة 
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2�4 ا�
 :ا�5�ا
 .9سـتقاليل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،حياء اجلامعيةحياء اجلامعيةحياء اجلامعيةحياء اجلامعيةالٔ الٔ الٔ الٔ اااا    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    9شرتايك. فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،الضغط اجلامعي عىل مدينة فاسالضغط اجلامعي عىل مدينة فاسالضغط اجلامعي عىل مدينة فاسالضغط اجلامعي عىل مدينة فاس    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 
 
    
    
 

    ٔاسـئr جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئr جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئr جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئr جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اgاخيلمن النظام اgاخيلمن النظام اgاخيلمن النظام اgاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا` ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا` ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا` ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا` 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 اgاخيلمن النظام اgاخيلمن النظام اgاخيلمن النظام اgاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئr الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئr االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئr ااالٔسـئr الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئr االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئr ااالٔسـئr الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئr االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئr ااالٔسـئr الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئr االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئr ا    تسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسة
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو` عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو` عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو` عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو` عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :

        ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¥ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¥ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¥ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¥ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوا
        §نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛§نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛§نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛§نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛

        §لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛§لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛§لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛§لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛
                زير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.زير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.زير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.زير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للو رابعا : ميكن للو رابعا : ميكن للو رابعا : ميكن للو 


