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        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء   السادةنين احملرتميللمستشار  ،حماربة الريع يف القطاعات اليت تدبرها وزارة التجهزي والنقلحماربة الريع يف القطاعات اليت تدبرها وزارة التجهزي والنقلحماربة الريع يف القطاعات اليت تدبرها وزارة التجهزي والنقلحماربة الريع يف القطاعات اليت تدبرها وزارة التجهزي والنقل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .الفريق ا:سـتوري
  السادةنين احملرتميللمستشار  ،مآل Cتفاقيات املربمة بني امجلاعات احمللية ووزارة التجهزي والنقلمآل Cتفاقيات املربمة بني امجلاعات احمللية ووزارة التجهزي والنقلمآل Cتفاقيات املربمة بني امجلاعات احمللية ووزارة التجهزي والنقلمآل Cتفاقيات املربمة بني امجلاعات احمللية ووزارة التجهزي والنقل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .فريق Cسـتقاليلأعضاء ال
أعضاء فريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حصيR الربامج احلكومية يف جمال فك العزJ عن العامل القرويحصيR الربامج احلكومية يف جمال فك العزJ عن العامل القرويحصيR الربامج احلكومية يف جمال فك العزJ عن العامل القرويحصيR الربامج احلكومية يف جمال فك العزJ عن العامل القروي ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .األصاJ واملعارصة

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 نين احملرتميشار للمست     ،،،،تعممي التغطية الصحية وCج\عية عىل املأجورين واملهنيني بقطاع النقلتعممي التغطية الصحية وCج\عية عىل املأجورين واملهنيني بقطاع النقلتعممي التغطية الصحية وCج\عية عىل املأجورين واملهنيني بقطاع النقلتعممي التغطية الصحية وCج\عية عىل املأجورين واملهنيني بقطاع النقل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    أعضاء الفريق الفيدرايل السادة

    ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 
ن يللمستشار     ،،،،Cنعاكسات السلبية لهتريب السمك عىل الوضعية Cج\عية للبحارة واملداخيل الرضيبيةCنعاكسات السلبية لهتريب السمك عىل الوضعية Cج\عية للبحارة واملداخيل الرضيبيةCنعاكسات السلبية لهتريب السمك عىل الوضعية Cج\عية للبحارة واملداخيل الرضيبيةCنعاكسات السلبية لهتريب السمك عىل الوضعية Cج\عية للبحارة واملداخيل الرضيبية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التحالف Cشرتايك السادة نياحملرتم
 أزاكغ، بنارص السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،اللحوم pألسواق األسـبوعيةاللحوم pألسواق األسـبوعيةاللحوم pألسواق األسـبوعيةاللحوم pألسواق األسـبوعية    تعممي الطبيب البيطري ملراقبةتعممي الطبيب البيطري ملراقبةتعممي الطبيب البيطري ملراقبةتعممي الطبيب البيطري ملراقبة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.عبد ا}يد احلناكرييل محمد، إدريس مرون، يض عبد امحليد السعداوي، ف 
        .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،دور امجلعيات املهنية الفالحيةدور امجلعيات املهنية الفالحيةدور امجلعيات املهنية الفالحيةدور امجلعيات املهنية الفالحية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .أعضاء الفريق Cشرتايك  السادةنين احملرتميللمستشار  ،تدبري السـياسة ا:وائية pملغربتدبري السـياسة ا:وائية pملغربتدبري السـياسة ا:وائية pملغربتدبري السـياسة ا:وائية pملغرب ::::شفويشفويشفويشفوي �
        
    
    

    ....أسـئR جيمعها وحدة املوضوعأسـئR جيمعها وحدة املوضوعأسـئR جيمعها وحدة املوضوعأسـئR جيمعها وحدة املوضوع �
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    من النظام ا:اخيلمن النظام ا:اخيلمن النظام ا:اخيلمن النظام ا:اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساJ ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا}لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا}لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا}لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا}لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 
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 Rألسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Rتسـمتر جلسة األسـئ Rألسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Rتسـمتر جلسة األسـئ Rألسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Rتسـمتر جلسة األسـئ Rألسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Rاملدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ Rيق األسـئp اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Rألسـئp املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Rيق األسـئp اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Rألسـئp املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Rيق األسـئp اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Rألسـئp املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Rيق األسـئp اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Rألسـئp اآلنية واجلزء املتعلق
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¤ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¤ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¤ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوJ عهنا، وذ¤ وفق املسطرة التالية 

        دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¬ يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¬ يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¬ يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¬ يف ظرف ال يتجاوز ثالث: : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ±نيا ±نيا ±نيا ±نيا 
        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛: : : : ±لثا ±لثا ±لثا ±لثا 
        ....مي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¤ تقدميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¤ تقدميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¤ تقدميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¤ تقد: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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