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        ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املومس الفال احلايلاملومس الفال احلايلاملومس الفال احلايلاملومس الفال احلايل    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،النتاجئ املتوقعة للمومس الفال احلايلالنتاجئ املتوقعة للمومس الفال احلايلالنتاجئ املتوقعة للمومس الفال احلايلالنتاجئ املتوقعة للمومس الفال احلايل    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Dسـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،رضورة إحداث أقطاب فالحيةرضورة إحداث أقطاب فالحيةرضورة إحداث أقطاب فالحيةرضورة إحداث أقطاب فالحية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     األخرض،األخرض،األخرض،األخرض،اFطط اFطط اFطط اFطط     ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ،الصحية وحتسني خدمات املستشفيات العموميةالصحية وحتسني خدمات املستشفيات العموميةالصحية وحتسني خدمات املستشفيات العموميةالصحية وحتسني خدمات املستشفيات العموميةرضورة الرفع من مسـتوى اخلدمات رضورة الرفع من مسـتوى اخلدمات رضورة الرفع من مسـتوى اخلدمات رضورة الرفع من مسـتوى اخلدمات     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Dسـتقاليل الفريق أعضاءالسادة احملرتمني 
 الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،مدى جودة األYزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحةمدى جودة األYزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحةمدى جودة األYزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحةمدى جودة األYزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Dشرتايك
السادة للمستشارين احملرتمني     مهنا،مهنا،مهنا،مهنا،تدين مسـتوى اخلدمات الصحية [ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية تدين مسـتوى اخلدمات الصحية [ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية تدين مسـتوى اخلدمات الصحية [ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية تدين مسـتوى اخلدمات الصحية [ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاء
 .Dشرتايك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تدبري مراكز تصفية اaمتدبري مراكز تصفية اaمتدبري مراكز تصفية اaمتدبري مراكز تصفية اaم    ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،املعايري املعمتدة لتوزيع الطائرات املروحية اليت اقتنهتا وزارة الصحة عىل اجلهاتاملعايري املعمتدة لتوزيع الطائرات املروحية اليت اقتنهتا وزارة الصحة عىل اجلهاتاملعايري املعمتدة لتوزيع الطائرات املروحية اليت اقتنهتا وزارة الصحة عىل اجلهاتاملعايري املعمتدة لتوزيع الطائرات املروحية اليت اقتنهتا وزارة الصحة عىل اجلهات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة 

 ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 

 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     الربملانية،الربملانية،الربملانية،الربملانية،جيايب مع املبادرة الترشيعية للمعارضة جيايب مع املبادرة الترشيعية للمعارضة جيايب مع املبادرة الترشيعية للمعارضة جيايب مع املبادرة الترشيعية للمعارضة إلإلإلإلااااغياب التفاعل غياب التفاعل غياب التفاعل غياب التفاعل     ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 .األصاt واملعارصة فريق

        ::::المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
 فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     Dسـتعامل املفرط لسـيارات اaوt وامجلاعات احمللية،Dسـتعامل املفرط لسـيارات اaوt وامجلاعات احمللية،Dسـتعامل املفرط لسـيارات اaوt وامجلاعات احمللية،Dسـتعامل املفرط لسـيارات اaوt وامجلاعات احمللية،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .األصاt واملعارصة
 .Dسـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     رضورة تعممي املتاجر التضامنية،رضورة تعممي املتاجر التضامنية،رضورة تعممي املتاجر التضامنية،رضورة تعممي املتاجر التضامنية،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
للمستشارين احملرتمني     ما راج مؤخرا عن عزم احلكومة الز~دة يف األسعار والتخفيض من األجور،ما راج مؤخرا عن عزم احلكومة الز~دة يف األسعار والتخفيض من األجور،ما راج مؤخرا عن عزم احلكومة الز~دة يف األسعار والتخفيض من األجور،ما راج مؤخرا عن عزم احلكومة الز~دة يف األسعار والتخفيض من األجور،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .Dشرتايكالتحالف  فريق أعضاءالسادة 
 .األصاt واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     غالء املعيشة وارتفاع األسعار،غالء املعيشة وارتفاع األسعار،غالء املعيشة وارتفاع األسعار،غالء املعيشة وارتفاع األسعار،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 .اaسـتوري ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اaمع اFصص لصندوق املقاصةاaمع اFصص لصندوق املقاصةاaمع اFصص لصندوق املقاصةاaمع اFصص لصندوق املقاصة    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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 ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 

 فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اإلقلميية ملراقبة السجوناإلقلميية ملراقبة السجوناإلقلميية ملراقبة السجوناإلقلميية ملراقبة السجونالتقصري احلاصل يف تفعيل اللجان التقصري احلاصل يف تفعيل اللجان التقصري احلاصل يف تفعيل اللجان التقصري احلاصل يف تفعيل اللجان     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصاt واملعارصة

األصاt  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املقاربة احلكومية يف جمال زراعة القنب الهندياملقاربة احلكومية يف جمال زراعة القنب الهندياملقاربة احلكومية يف جمال زراعة القنب الهندياملقاربة احلكومية يف جمال زراعة القنب الهندي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .واملعارصة

املكتب ورؤساء اللجان اaامئة ونواهبم [�الس املكتب ورؤساء اللجان اaامئة ونواهبم [�الس املكتب ورؤساء اللجان اaامئة ونواهبم [�الس املكتب ورؤساء اللجان اaامئة ونواهبم [�الس مآل املرسوم املتعلق [لتعويضات النقدية لفائدة أعضاء مآل املرسوم املتعلق [لتعويضات النقدية لفائدة أعضاء مآل املرسوم املتعلق [لتعويضات النقدية لفائدة أعضاء مآل املرسوم املتعلق [لتعويضات النقدية لفائدة أعضاء     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .Dسـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،امجلاعيةامجلاعيةامجلاعيةامجلاعية

 ::::وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

  .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تفعيل مضامني القانون اجلديد للرتبية البدنيةتفعيل مضامني القانون اجلديد للرتبية البدنيةتفعيل مضامني القانون اجلديد للرتبية البدنيةتفعيل مضامني القانون اجلديد للرتبية البدنية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::المهنيالمهنيالمهنيالمهنيوزارة التشغيل والتكوين وزارة التشغيل والتكوين وزارة التشغيل والتكوين وزارة التشغيل والتكوين 

للمستشارين     التقاعد،التقاعد،التقاعد،التقاعد،عدم اسـتفادة بعض األجراء املسجلني [لصندوق الوطين للضامن Dج�عي من عدم اسـتفادة بعض األجراء املسجلني [لصندوق الوطين للضامن Dج�عي من عدم اسـتفادة بعض األجراء املسجلني [لصندوق الوطين للضامن Dج�عي من عدم اسـتفادة بعض األجراء املسجلني [لصندوق الوطين للضامن Dج�عي من     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايل فريقال أعضاءالسادة احملرتمني 

 
  

  

        
        
        

    ....أسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اaاخيلمن النظام اaاخيلمن النظام اaاخيلمن النظام اaاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساt ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساt ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساt ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساt ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لرؤساء الفرق احلق عند بداية لرؤساء الفرق احلق عند بداية لرؤساء الفرق احلق عند بداية 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام اaاخيلمن النظام اaاخيلمن النظام اaاخيلمن النظام اaاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة [يق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل � اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة [يق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل � اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة [يق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل � اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة [يق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق [ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق [ألسـئتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق [ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق [ألسـئتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق [ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق [ألسـئتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق [ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق [ألسـئ
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوt عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوt عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوt عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوt عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية 

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¹ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¹ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¹ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¹ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب : : : : ¼نيا ¼نيا ¼نيا ¼نيا 

        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 ؛
        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 ؛: : : : ¼لثا ¼لثا ¼لثا ¼لثا 
        ....يحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنييحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنييحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنييحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوض ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوض ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوض ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوض : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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