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���"�وزارة 
 :ا
�$�ب وا
 .-شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     ،،،،تفويت مركز املهديةتفويت مركز املهديةتفويت مركز املهديةتفويت مركز املهدية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .-سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،بر7مج بناء املالعب الر1ضيةبر7مج بناء املالعب الر1ضيةبر7مج بناء املالعب الر1ضيةبر7مج بناء املالعب الر1ضية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

�%��وزارة &�
 :ا
)'��� ا
 .-شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     ،،،،تطوير الصناعة احلرفيةتطوير الصناعة احلرفيةتطوير الصناعة احلرفيةتطوير الصناعة احلرفية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 :ا
�+ون ا
 �ر��� وا
�*�ونوزارة 
 .أالصاL واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،تعممي اخلدمات القنصلية املتنقDتعممي اخلدمات القنصلية املتنقDتعممي اخلدمات القنصلية املتنقDتعممي اخلدمات القنصلية املتنقD    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

���توزارة -
 :ا
*%ل وا
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،حمامك جرامئ أالموالحمامك جرامئ أالموالحمامك جرامئ أالموالحمامك جرامئ أالموال    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �


��وزارة �	
 :ا0/�)�د وا
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،وضعية صناديق التقاعد _ملغرب وآفاق ٕاصالZاوضعية صناديق التقاعد _ملغرب وآفاق ٕاصالZاوضعية صناديق التقاعد _ملغرب وآفاق ٕاصالZاوضعية صناديق التقاعد _ملغرب وآفاق ٕاصالZا    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،الوطينالوطينالوطينالوطينوضعية -قتصاد وضعية -قتصاد وضعية -قتصاد وضعية -قتصاد     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
����1 وا
'&�وزارة 
 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،تنايم حوادث السري يف ظل مدونة السريتنايم حوادث السري يف ظل مدونة السريتنايم حوادث السري يف ظل مدونة السريتنايم حوادث السري يف ظل مدونة السري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاL واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،مرشوع الربط القاري بني املغرب وٕاسـبانيامرشوع الربط القاري بني املغرب وٕاسـبانيامرشوع الربط القاري بني املغرب وٕاسـبانيامرشوع الربط القاري بني املغرب وٕاسـبانيا    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
)-�وزارة 
 .-سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،أقسام املسـتعجالت اخلاصة _ٔالطفالأقسام املسـتعجالت اخلاصة _ٔالطفالأقسام املسـتعجالت اخلاصة _ٔالطفالأقسام املسـتعجالت اخلاصة _ٔالطفال    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،مدى جناعة جمهودات وزارة الصحة حملاربة داء السلمدى جناعة جمهودات وزارة الصحة حملاربة داء السلمدى جناعة جمهودات وزارة الصحة حملاربة داء السلمدى جناعة جمهودات وزارة الصحة حملاربة داء السل    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
�3/� وا
	*�دن وا
	�ء وا
$���وزارة 
 .-سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،إالسرتاتيجية املعمتدة لتمنية املوارد املائيةإالسرتاتيجية املعمتدة لتمنية املوارد املائيةإالسرتاتيجية املعمتدة لتمنية املوارد املائيةإالسرتاتيجية املعمتدة لتمنية املوارد املائية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاL واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،-نقطاعات املتكررة للتيار الكهر_يئ-نقطاعات املتكررة للتيار الكهر_يئ-نقطاعات املتكررة للتيار الكهر_يئ-نقطاعات املتكررة للتيار الكهر_يئ    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

6'5
���5ت ا
-%��4وزارة �
 :ا
)'��� وا
���رة وا
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،اتفاقيات التبادل احلر ووقعها عىل اختالل املزيان التجارياتفاقيات التبادل احلر ووقعها عىل اختالل املزيان التجارياتفاقيات التبادل احلر ووقعها عىل اختالل املزيان التجارياتفاقيات التبادل احلر ووقعها عىل اختالل املزيان التجاري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريك
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،تقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلر    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،))))4444الرفع من صبيب إالنرتنيت واسـتعامل تقنية اجليل الرابع (الرفع من صبيب إالنرتنيت واسـتعامل تقنية اجليل الرابع (الرفع من صبيب إالنرتنيت واسـتعامل تقنية اجليل الرابع (الرفع من صبيب إالنرتنيت واسـتعامل تقنية اجليل الرابع (    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .التحالف -شرتايك
  
  
  
  

�أة وا���ة وا
�'	�� ا��0	����وزارة 	
 :ا
����7 وا
 .-سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،رضورة حامية أالطفال ا�ين مه يف وضعية صعبةرضورة حامية أالطفال ا�ين مه يف وضعية صعبةرضورة حامية أالطفال ا�ين مه يف وضعية صعبةرضورة حامية أالطفال ا�ين مه يف وضعية صعبة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .أالصاL واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،وضعية املرأة القرويةوضعية املرأة القرويةوضعية املرأة القرويةوضعية املرأة القروية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � 
 :ا
4&��8وزارة 

 .ا�سـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،النقوش الصخريةالنقوش الصخريةالنقوش الصخريةالنقوش الصخرية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

%ى ر�9�  ��%�'	
6�� ا
-6ا
5زارة ا	
��5 ا
 ��	�&	

	;�ر�� ا�� :ا
 �رج8> 

 .أالصاL واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،مشالك المتدرس �ى ٔابناء اجلاليةمشالك المتدرس �ى ٔابناء اجلاليةمشالك المتدرس �ى ٔابناء اجلاليةمشالك المتدرس �ى ٔابناء اجلالية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساL ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساL ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساL ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساL ساعة عىل 3333بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند لرؤساء الفرق احلق عند لرؤساء الفرق احلق عند لرؤساء الفرق احلق عند 
    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
_الٔسـئD اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل _الٔسـئD اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل _الٔسـئD اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل _الٔسـئD اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق _الٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق _الٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق _الٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق _الٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق 

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوL عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوL عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوL عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوL عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :
        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا° يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا° يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا° يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا° يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛

        اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛³نيا : تعطى ³نيا : تعطى ³نيا : تعطى ³نيا : تعطى 
        ³لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛³لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛³لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛³لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛

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

        الواحدة زو-.الواحدة زو-.الواحدة زو-.الواحدة زو-.تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة         


