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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،خطر انتشار فريوس كورو
 ببالد
خطر انتشار فريوس كورو
 ببالد
خطر انتشار فريوس كورو
 ببالد
خطر انتشار فريوس كورو
 ببالد
 ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .>سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     فريوس كورو
،فريوس كورو
،فريوس كورو
،فريوس كورو
، ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .>شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     فريوس كورو
،فريوس كورو
،فريوس كورو
،فريوس كورو
، ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين     ،،،،إالجراءات املقرر ٕاختاذها محلاية املواطنني املغاربة املتوEني ٕاىل اململكة العربية السعوديةإالجراءات املقرر ٕاختاذها محلاية املواطنني املغاربة املتوEني ٕاىل اململكة العربية السعوديةإالجراءات املقرر ٕاختاذها محلاية املواطنني املغاربة املتوEني ٕاىل اململكة العربية السعوديةإالجراءات املقرر ٕاختاذها محلاية املواطنني املغاربة املتوEني ٕاىل اململكة العربية السعودية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .اOسـتوري ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التعريفة القانونية عىل رشاكت إالسعاف الطيبالتعريفة القانونية عىل رشاكت إالسعاف الطيبالتعريفة القانونية عىل رشاكت إالسعاف الطيبالتعريفة القانونية عىل رشاكت إالسعاف الطيبتطبيق تطبيق تطبيق تطبيق  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .التجمع الوطين لٔالحرار
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اخلصاص الكبري يف مادة التخديراخلصاص الكبري يف مادة التخديراخلصاص الكبري يف مادة التخديراخلصاص الكبري يف مادة التخدير ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،اخلدج gلقطاع الصحي العاماخلدج gلقطاع الصحي العاماخلدج gلقطاع الصحي العاماخلدج gلقطاع الصحي العاماخلصاص املسجل يف جتهزيات ٕاسعاف املواليد اخلصاص املسجل يف جتهزيات ٕاسعاف املواليد اخلصاص املسجل يف جتهزيات ٕاسعاف املواليد اخلصاص املسجل يف جتهزيات ٕاسعاف املواليد  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريك ٔاعضاء الفريقالسادة 
 .التحالف >شرتايك ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حصيn نظام املساعدة الطبية (راميد) حصيn نظام املساعدة الطبية (راميد) حصيn نظام املساعدة الطبية (راميد) حصيn نظام املساعدة الطبية (راميد)  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .أالصاv واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،والكهرgءوالكهرgءوالكهرgءوالكهرgءوضعية املكتب الوطين للامء وضعية املكتب الوطين للامء وضعية املكتب الوطين للامء وضعية املكتب الوطين للامء  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .>سـتقاليل
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهرgء واملاء الصاحل للرشب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .>شرتايك

        ::::األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ان،ان،ان،ان،خاصة خالل شهر رمضخاصة خالل شهر رمضخاصة خالل شهر رمضخاصة خالل شهر رمض    gخلارجgخلارجgخلارجgخلارجرضورة توفري التأطري اOيين للجالية املغربية املقمية رضورة توفري التأطري اOيين للجالية املغربية املقمية رضورة توفري التأطري اOيين للجالية املغربية املقمية رضورة توفري التأطري اOيين للجالية املغربية املقمية  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .>سـتقاليل ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 
 .أالصاv واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املقاتلون املغاربة يف سور� املقاتلون املغاربة يف سور� املقاتلون املغاربة يف سور� املقاتلون املغاربة يف سور�  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل حماربة مدن الصفيح جبهة اOار البيضاء الكربى مآل حماربة مدن الصفيح جبهة اOار البيضاء الكربى مآل حماربة مدن الصفيح جبهة اOار البيضاء الكربى مآل حماربة مدن الصفيح جبهة اOار البيضاء الكربى  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الرضيبية للتعاونيات السكنية للتالعب gلقانونالرضيبية للتعاونيات السكنية للتالعب gلقانونالرضيبية للتعاونيات السكنية للتالعب gلقانونالرضيبية للتعاونيات السكنية للتالعب gلقانوناسـتغالل بعض إالعفاءات اسـتغالل بعض إالعفاءات اسـتغالل بعض إالعفاءات اسـتغالل بعض إالعفاءات  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .>سـتقاليل ٔاعضاء الفريق
 .أالصاv واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ختفيض العجز السكينختفيض العجز السكينختفيض العجز السكينختفيض العجز السكين شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        وزارة الثقافة:وزارة الثقافة:وزارة الثقافة:وزارة الثقافة:
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حامية املآثر التارخييةحامية املآثر التارخييةحامية املآثر التارخييةحامية املآثر التارخيية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
 .أالصاv واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ضعف >ه�م مبشالك املغاربة املقميني gخلارجضعف >ه�م مبشالك املغاربة املقميني gخلارجضعف >ه�م مبشالك املغاربة املقميني gخلارجضعف >ه�م مبشالك املغاربة املقميني gخلارج شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
  .أالصاv واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،متويل الصناع التقليدينيمتويل الصناع التقليدينيمتويل الصناع التقليدينيمتويل الصناع التقليديني شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رفع احلد أالدىن للمعاشاترفع احلد أالدىن للمعاشاترفع احلد أالدىن للمعاشاترفع احلد أالدىن للمعاشات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        

        
    ٔاسـئn جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئn جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئn جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئn جيمعها وحدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيل    254254254254املادة املادة املادة املادة 

 االٔسـئn املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئn املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئn املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئn املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئn الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق gالٔسـئn االٓنية واجلزء املتعلق gالٔسـئn اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيقتسـمتر جلسة االٔسـئn الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق gالٔسـئn االٓنية واجلزء املتعلق gالٔسـئn اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيقتسـمتر جلسة االٔسـئn الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق gالٔسـئn االٓنية واجلزء املتعلق gالٔسـئn اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيقتسـمتر جلسة االٔسـئn الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق gالٔسـئn االٓنية واجلزء املتعلق gالٔسـئn اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيق
        ؤوv عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالية :ؤوv عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالية :ؤوv عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالية :ؤوv عهنا، وذ¦ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املس

        تعطى اللكمة لعضو ا¬لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا¬لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا¬لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا¬لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:
        ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، - - - - 
    ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، - - - - 
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