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        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ،،،،ظاهرة حتول دور املدارس اخلصوصية من ا�ال الرتبوي ٕاىل �جتار يف الكتبظاهرة حتول دور املدارس اخلصوصية من ا�ال الرتبوي ٕاىل �جتار يف الكتبظاهرة حتول دور املدارس اخلصوصية من ا�ال الرتبوي ٕاىل �جتار يف الكتبظاهرة حتول دور املدارس اخلصوصية من ا�ال الرتبوي ٕاىل �جتار يف الكتب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقاحملرتمني السادة 
 .أالصاP واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ارتفاع رسوم تسجيل التالميذ اجلددارتفاع رسوم تسجيل التالميذ اجلددارتفاع رسوم تسجيل التالميذ اجلددارتفاع رسوم تسجيل التالميذ اجلدد ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،2014201420142014نتاجئ البااكلورT لسـنة نتاجئ البااكلورT لسـنة نتاجئ البااكلورT لسـنة نتاجئ البااكلورT لسـنة  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التخيمي لهذه السـنةالتخيمي لهذه السـنةالتخيمي لهذه السـنةالتخيمي لهذه السـنةترسيع وثرية تأهيل فضاءات ترسيع وثرية تأهيل فضاءات ترسيع وثرية تأهيل فضاءات ترسيع وثرية تأهيل فضاءات  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .�سـتقاليل
 .اlسـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التجهزيات الرTضية iلعامل القرويالتجهزيات الرTضية iلعامل القرويالتجهزيات الرTضية iلعامل القرويالتجهزيات الرTضية iلعامل القروي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصاP واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اسـمترار وفيات أالnات أثناء الوالدةاسـمترار وفيات أالnات أثناء الوالدةاسـمترار وفيات أالnات أثناء الوالدةاسـمترار وفيات أالnات أثناء الوالدة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،دمع السـياحة اlاخليةدمع السـياحة اlاخليةدمع السـياحة اlاخليةدمع السـياحة اlاخلية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
التجمع الوطين  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل اwطط أالزرق يف املناطق اجلنوبية للمملكةمآل اwطط أالزرق يف املناطق اجلنوبية للمملكةمآل اwطط أالزرق يف املناطق اجلنوبية للمملكةمآل اwطط أالزرق يف املناطق اجلنوبية للمملكة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .لٔالحرار
للمستشارين احملرتمني     الرتوجي للمنتوج السـيا� يف ظل الظروف إالقلميية واlولية احلالية،الرتوجي للمنتوج السـيا� يف ظل الظروف إالقلميية واlولية احلالية،الرتوجي للمنتوج السـيا� يف ظل الظروف إالقلميية واlولية احلالية،الرتوجي للمنتوج السـيا� يف ظل الظروف إالقلميية واlولية احلالية،تكثيف تكثيف تكثيف تكثيف  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصاP واملعارصةالسادة ٔاعضاء فريق 

        ::::بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة    ةةةةوزارة المكلفوزارة المكلفوزارة المكلفوزارة المكلفالالالال
 .أالصاP واملعارصة فريقٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،دمع است�رات أفراد اجلاليةدمع است�رات أفراد اجلاليةدمع است�رات أفراد اجلاليةدمع است�رات أفراد اجلالية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بناء سد قدوسة عىل واد كريبناء سد قدوسة عىل واد كريبناء سد قدوسة عىل واد كريبناء سد قدوسة عىل واد كري ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بر�مج تزويد العامل القروي iملاءبر�مج تزويد العامل القروي iملاءبر�مج تزويد العامل القروي iملاءبر�مج تزويد العامل القروي iملاء: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .�شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل التعديل ا�ي مشل مدونة احلقوق العينيةمآل التعديل ا�ي مشل مدونة احلقوق العينيةمآل التعديل ا�ي مشل مدونة احلقوق العينيةمآل التعديل ا�ي مشل مدونة احلقوق العينية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مجموعة رشكة العمرانمجموعة رشكة العمرانمجموعة رشكة العمرانمجموعة رشكة العمران شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::وزارة التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اسـتغالل مقالع الرمال iلبحراسـتغالل مقالع الرمال iلبحراسـتغالل مقالع الرمال iلبحراسـتغالل مقالع الرمال iلبحر شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .�شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تفعيل االتفاقية اlولية ملناهضة المتيزي ضد النساءتفعيل االتفاقية اlولية ملناهضة المتيزي ضد النساءتفعيل االتفاقية اlولية ملناهضة المتيزي ضد النساءتفعيل االتفاقية اlولية ملناهضة المتيزي ضد النساء 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
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية قطاع الصناعة التقليديةوضعية قطاع الصناعة التقليديةوضعية قطاع الصناعة التقليديةوضعية قطاع الصناعة التقليدية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
مجموعة �حتاد الوطين ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تطبيق مقتضيات مدونة الشغلتطبيق مقتضيات مدونة الشغلتطبيق مقتضيات مدونة الشغلتطبيق مقتضيات مدونة الشغلاختالالت اختالالت اختالالت اختالالت  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .للشغل iملغرب

        ::::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 
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مراقبة جودة وأسعار بعض املواد أالساسـية خالل شهر رمضان املباركمراقبة جودة وأسعار بعض املواد أالساسـية خالل شهر رمضان املباركمراقبة جودة وأسعار بعض املواد أالساسـية خالل شهر رمضان املباركمراقبة جودة وأسعار بعض املواد أالساسـية خالل شهر رمضان املبارك شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريك ٔاعضاء الفريق

        الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التقيمي أالويل لتطبيق القانون التنظميي املتعلق iلتعيني يف املناصب العلياالتقيمي أالويل لتطبيق القانون التنظميي املتعلق iلتعيني يف املناصب العلياالتقيمي أالويل لتطبيق القانون التنظميي املتعلق iلتعيني يف املناصب العلياالتقيمي أالويل لتطبيق القانون التنظميي املتعلق iلتعيني يف املناصب العليا شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .�شرتايكالتحالف  ٔاعضاء فريق
 .أالصاP واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     الوطنية ملاكحفة الرشوة،الوطنية ملاكحفة الرشوة،الوطنية ملاكحفة الرشوة،الوطنية ملاكحفة الرشوة،    إالسرتاتيجيةإالسرتاتيجيةإالسرتاتيجيةإالسرتاتيجيةمآل مآل مآل مآل  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 
  
  
  
  

        
    ٔاسـئ  جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ  جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ  جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ  جيمعها وحدة املوضوع. �
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iالٔسـئ  االٓنية واجلزء املتعلق iالٔسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة iيق االٔسـئ  املدرجة يف جدول االٔعامل iالٔسـئ  االٓنية واجلزء املتعلق iالٔسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة iيق االٔسـئ  املدرجة يف جدول االٔعامل iالٔسـئ  االٓنية واجلزء املتعلق iالٔسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة iيق االٔسـئ  املدرجة يف جدول االٔعامل iالٔسـئ  االٓنية واجلزء املتعلق iالٔسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة iيق االٔسـئ  املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ  الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق تسـمتر جلسة االٔسـئ  الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق تسـمتر جلسة االٔسـئ  الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق تسـمتر جلسة االٔسـئ  الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوP عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوP عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوP عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوP عهنا، وذ وفق املسطرة التالية :

        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:
        ثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثالثالثال - - - - 
    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، - - - - 

        حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¹ تبقى من احلزي الزمين احملدد ¸، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¹ تبقى من احلزي الزمين احملدد ¸، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¹ تبقى من احلزي الزمين احملدد ¸، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¹ تبقى من احلزي الزمين احملدد ¸، للتعقيب ٔاو الرد عليه.
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