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 :ا
���!�وزارة 

 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،السـياحة ا�اخليةالسـياحة ا�اخليةالسـياحة ا�اخليةالسـياحة ا�اخلية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تطور السـياحة 0ملغربتطور السـياحة 0ملغربتطور السـياحة 0ملغربتطور السـياحة 0ملغرب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
�%��� وا
	�أة وا���ة وا
�$	�� ا#��	�"��وزارة 
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حامية الطفو= من ا>اطر و9سـتغاللحامية الطفو= من ا>اطر و9سـتغاللحامية الطفو= من ا>اطر و9سـتغاللحامية الطفو= من ا>اطر و9سـتغالل    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .9سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕايواء أالطفال املترشدينٕايواء أالطفال املترشدينٕايواء أالطفال املترشدينٕايواء أالطفال املترشدين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
*(ل وا
'���توزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة     ،الوقاية من املنازعات املفضية ٕاىل مقاضاة ا�و= وأثرها عىل مالية ا�و=الوقاية من املنازعات املفضية ٕاىل مقاضاة ا�و= وأثرها عىل مالية ا�و=الوقاية من املنازعات املفضية ٕاىل مقاضاة ا�و= وأثرها عىل مالية ا�و=الوقاية من املنازعات املفضية ٕاىل مقاضاة ا�و= وأثرها عىل مالية ا�و=    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصا= واملعارصةٔاعضاء فريق 
 .9سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تزنيل توصيات الهئية العليا ٕالصالح القضاءتزنيل توصيات الهئية العليا ٕالصالح القضاءتزنيل توصيات الهئية العليا ٕالصالح القضاءتزنيل توصيات الهئية العليا ٕالصالح القضاء    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

���+'
 ���*
 :ا���,� ا
 .9شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،عدم نرش القوانني الصادرة عن الربملانعدم نرش القوانني الصادرة عن الربملانعدم نرش القوانني الصادرة عن الربملانعدم نرش القوانني الصادرة عن الربملان    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،دمع املصاحل القانونية 0لوزارات و9رتقاء جبودة العمل الترشيعيدمع املصاحل القانونية 0لوزارات و9رتقاء جبودة العمل الترشيعيدمع املصاحل القانونية 0لوزارات و9رتقاء جبودة العمل الترشيعيدمع املصاحل القانونية 0لوزارات و9رتقاء جبودة العمل الترشيعي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصا= واملعارصةفريق 
    :ا
�/�ب وا
���-�وزارة 

 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،البطو= الوطنية لكرة القدم املغربيةالبطو= الوطنية لكرة القدم املغربيةالبطو= الوطنية لكرة القدم املغربيةالبطو= الوطنية لكرة القدم املغربية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 :ا#�01لوزارة 

 .أالصا= واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،مسامهة إالعالم العمويم يف ا�فاع  الوطينمسامهة إالعالم العمويم يف ا�فاع  الوطينمسامهة إالعالم العمويم يف ا�فاع  الوطينمسامهة إالعالم العمويم يف ا�فاع  الوطين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،مازيغيةمازيغيةمازيغيةمازيغيةاالٔ االٔ االٔ االٔ غياب دمع إالنتاجات السيoئية غياب دمع إالنتاجات السيoئية غياب دمع إالنتاجات السيoئية غياب دمع إالنتاجات السيoئية     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
�2�34وزارة 
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،التنوع الثقايف املغريبالتنوع الثقايف املغريبالتنوع الثقايف املغريبالتنوع الثقايف املغريب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �


�زارة ا�+	

	�ن وا
	��	5  �ا�/

*�78ت �5 ا��
9,)	
 :ا

 .أالصا= واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،داخل السجونداخل السجونداخل السجونداخل السجونظاهرة التجارة يف ا>درات ظاهرة التجارة يف ا>درات ظاهرة التجارة يف ا>درات ظاهرة التجارة يف ا>درات     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    :وا
�>ون ا#��	�"��ا
��;�: وزارة 

 .9شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،مآل احملارض املنجزة من قبل مفتيش الشغلمآل احملارض املنجزة من قبل مفتيش الشغلمآل احملارض املنجزة من قبل مفتيش الشغلمآل احملارض املنجزة من قبل مفتيش الشغل    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،مع الصندوق الوطين للضامن 9ج~عيمع الصندوق الوطين للضامن 9ج~عيمع الصندوق الوطين للضامن 9ج~عيمع الصندوق الوطين للضامن 9ج~عي    أالجراءأالجراءأالجراءأالجراءمعا|ة معا|ة معا|ة معا|ة     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .9سـتقاليل
 .9سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،وضعية شغي� ميناء طنجة املتوسطيوضعية شغي� ميناء طنجة املتوسطيوضعية شغي� ميناء طنجة املتوسطيوضعية شغي� ميناء طنجة املتوسطي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
�  

��+	
��� ا+'

(ى ر=�� ا ��)�$	
�زارة ا
 ا
 ���+'

�>ون ا
*��� وا�� : 

 .9حتاد ا�سـتوريفريق  مستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاءلل     ،نظام املقاصةنظام املقاصةنظام املقاصةنظام املقاصة    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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 .التحالف 9شرتايكفريق  مستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاءلل     ،ا�قيق املدمعا�قيق املدمعا�قيق املدمعا�قيق املدمع    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � 
�ز

(ى وز�� ا
@��7 وا
	*�دن وا
	�ء اا ��)�$	
 رة ا


	�ء�� ��+	
 :وا
/��� ا
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،السـياسة املائية الوطنيةالسـياسة املائية الوطنيةالسـياسة املائية الوطنيةالسـياسة املائية الوطنية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    ،عدم متكني امجلاعات الرتابية من دفاتر التحمالت املتعلقة بزتويد العامل القروي 0ملاء الصاحل للرشبعدم متكني امجلاعات الرتابية من دفاتر التحمالت املتعلقة بزتويد العامل القروي 0ملاء الصاحل للرشبعدم متكني امجلاعات الرتابية من دفاتر التحمالت املتعلقة بزتويد العامل القروي 0ملاء الصاحل للرشبعدم متكني امجلاعات الرتابية من دفاتر التحمالت املتعلقة بزتويد العامل القروي 0ملاء الصاحل للرشب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصا= واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

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

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    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.
    النظام ا�اخيلالنظام ا�اخيلالنظام ا�اخيلالنظام ا�اخيلمن من من من     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 0الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق 0الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 0يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 0الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق 0الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 0يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 0الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق 0الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 0يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 0الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق 0الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة 0يق
        ::::    عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو= عهنا، وذª وفق املسطرة التاليةعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو= عهنا، وذª وفق املسطرة التاليةعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو= عهنا، وذª وفق املسطرة التاليةعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو= عهنا، وذª وفق املسطرة التالية

        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² 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 ؛
        اثنتني ؛اثنتني ؛اثنتني ؛اثنتني ؛    ¶لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني¶لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني¶لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني¶لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني

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

        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9          


