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   ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئة وزارةوزارةوزارةوزارة

عبد الحميد للمستشارين المحترمين السادة محمد األنصاري، فؤاد القادري، ، ، ، ، الطاقات المتجددةالطاقات المتجددةالطاقات المتجددةالطاقات المتجددة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

     ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .مصطفى القاسمي، اسماعيل قيوح، بلفيل

عبد المجيد المهاشي،  للمستشارين المحترمين السادة، ، ، ، برامج التنقيب عن مواد للطاقة بالمغرببرامج التنقيب عن مواد للطاقة بالمغرببرامج التنقيب عن مواد للطاقة بالمغرببرامج التنقيب عن مواد للطاقة بالمغرب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

            ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف((((    .محمد القندوسي، نبيه لحسن، محمد برطني، لحسن عباد
  ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 

ق كميل، حسن توفيللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،     اإلسراع في إخراج قانون مهنة النظارتييناإلسراع في إخراج قانون مهنة النظارتييناإلسراع في إخراج قانون مهنة النظارتييناإلسراع في إخراج قانون مهنة النظارتيين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف((((    .، عبد القادر سالمةأحمد بنيسعكاشة، محمد المفيد،

للمستشارين ، ، ، ، RAMED    لللل    مدى تحقيق التغطية الصحية للمعوزين وأسباب تعثر اإلنجاز الفعليمدى تحقيق التغطية الصحية للمعوزين وأسباب تعثر اإلنجاز الفعليمدى تحقيق التغطية الصحية للمعوزين وأسباب تعثر اإلنجاز الفعليمدى تحقيق التغطية الصحية للمعوزين وأسباب تعثر اإلنجاز الفعلي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

عبد العزيز جناح، الحسن أكوجكال، عبد المولى  عبد الرحيم الزمزامي، عبد اللطيف أوعمو،المحترمين السادة 

 ).).).).االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكيالتحالف التحالف التحالف التحالف . . . . فففف((((    .حمري

للمستشارين المحترمين ، ، ، ، مزرية التي تعرفها مجموعة من مصحات القطاع الخاصمزرية التي تعرفها مجموعة من مصحات القطاع الخاصمزرية التي تعرفها مجموعة من مصحات القطاع الخاصمزرية التي تعرفها مجموعة من مصحات القطاع الخاصاألوضاع الاألوضاع الاألوضاع الاألوضاع ال    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .السادة أعضاء الفريق الفيدرالي

للمستشارين المحترمين ، ، ، ، تنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفيات العمومية والخصوصيةتنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفيات العمومية والخصوصيةتنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفيات العمومية والخصوصيةتنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفيات العمومية والخصوصية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةالسادة 

 .ن المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشاري، ، ، ، التوعية الصحيةالتوعية الصحيةالتوعية الصحيةالتوعية الصحية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

ادريس للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، الخصاص في المرافق والخدمات الصحية باألقاليم الجنوبيةالخصاص في المرافق والخدمات الصحية باألقاليم الجنوبيةالخصاص في المرافق والخدمات الصحية باألقاليم الجنوبيةالخصاص في المرافق والخدمات الصحية باألقاليم الجنوبية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .ر أهل حماد، محمد تاضومانت، الحسين أشنكلي الراضي، المهدي زركو، البشي

للمستشارين المحترمين السادة ناجي فخاري، محمد زاز، عبد اللطيف أبدوح، ، ، ، ، عار األدويةعار األدويةعار األدويةعار األدويةارتفاع أسارتفاع أسارتفاع أسارتفاع أس    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .، مصطفى أبو الفراجمحمد يرعاه السباعي

مي إدريس مرون، محمد فضيلي، الهاشللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، غالء أثمنة الدواء بالمغربغالء أثمنة الدواء بالمغربغالء أثمنة الدواء بالمغربغالء أثمنة الدواء بالمغرب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

     ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف((((    .، سعيد أرزيقيالسموني، عبد الحميد السعداوي

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
سعيد سرار،  مولود السقوقع، علي  زبيدة بوعياد،للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، أوضاع دور الشبابأوضاع دور الشبابأوضاع دور الشبابأوضاع دور الشباب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي. . . . فففف(((( .سالم الشكاف، الجياللي الصبحي

        ::::التجارة الخارجيةالتجارة الخارجيةالتجارة الخارجيةالتجارة الخارجيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .ين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشار، ، ، ، الدبلوماسية االقتصاديةالدبلوماسية االقتصاديةالدبلوماسية االقتصاديةالدبلوماسية االقتصادية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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، محمد نصيريللمستشارين المحترمين السادة عزيز الفياللي، ، ، ، ، ضرورة تنويع المنافذ التجارية المغربيةضرورة تنويع المنافذ التجارية المغربيةضرورة تنويع المنافذ التجارية المغربيةضرورة تنويع المنافذ التجارية المغربية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .، رفيق بناصر، جمال بنربيعةأحمد إبراهيم المامي
        ::::فة بتحديث القطاعات العامةفة بتحديث القطاعات العامةفة بتحديث القطاعات العامةفة بتحديث القطاعات العامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلالمنتدبة لدى الوزير األول المكلالمنتدبة لدى الوزير األول المكلالمنتدبة لدى الوزير األول المكلوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

أحماد  ادريس الراضي، حسن سليغوة، خيري بلخير،للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، معضلة الرشوةمعضلة الرشوةمعضلة الرشوةمعضلة الرشوة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

            ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف((((    .عبد العزيز بوهدودأبرجي، 
للمستشارين ، ، ، ، تقييم نتائج العمل بالتوقيت المستمر باإلدارات العمومية والجماعات المحليةتقييم نتائج العمل بالتوقيت المستمر باإلدارات العمومية والجماعات المحليةتقييم نتائج العمل بالتوقيت المستمر باإلدارات العمومية والجماعات المحليةتقييم نتائج العمل بالتوقيت المستمر باإلدارات العمومية والجماعات المحلية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرة

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة    ةةةةوزيروزيروزيروزيرلدولة لدى لدولة لدى لدولة لدى لدولة لدى ااااكتابة كتابة كتابة كتابة 
للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، النظام األساسي الخاص بموظفي وكاالت األحواض المائيةالنظام األساسي الخاص بموظفي وكاالت األحواض المائيةالنظام األساسي الخاص بموظفي وكاالت األحواض المائيةالنظام األساسي الخاص بموظفي وكاالت األحواض المائية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .الم اللبار، كافي الشراط، عبد العزيز العزابيخديجة الزومي، النعم ميارة، عبد الس

سعيد التدالوي، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تأثيرات التقلبات المناخية على القطاع الفالحيتأثيرات التقلبات المناخية على القطاع الفالحيتأثيرات التقلبات المناخية على القطاع الفالحيتأثيرات التقلبات المناخية على القطاع الفالحي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

            ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف((((    .عبد الحميد السعداوي، عياد الطيبي، حميد كوسكوس، أولعيد الرداد
للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة     ،،،،اجمة عن وحدات التصنيعاجمة عن وحدات التصنيعاجمة عن وحدات التصنيعاجمة عن وحدات التصنيعاألضرار البيئية الناألضرار البيئية الناألضرار البيئية الناألضرار البيئية الن    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .والمعاصرة

بناصر عبد القادر قوضاض، عبد الحميد السعداوي، أحمد الجوهري، للمستشارين المحترمين السادة     ،،،،بناء السدودبناء السدودبناء السدودبناء السدود    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .إبراهيم فضلي، أزوكاغ

        ::::بالصناعة التقليديةبالصناعة التقليديةبالصناعة التقليديةبالصناعة التقليدية    ةةةةناعة التقليدية المكلفناعة التقليدية المكلفناعة التقليدية المكلفناعة التقليدية المكلفلدولة لدى وزير السياحة والصلدولة لدى وزير السياحة والصلدولة لدى وزير السياحة والصلدولة لدى وزير السياحة والصااااكتابة كتابة كتابة كتابة 
، أبوبكر أعبيد ،زبيدة بوعياد ، لطيفة الزيوانيللمستشارين المحترمين السادة     ،،،،دعم ومواكبة الحرفييندعم ومواكبة الحرفييندعم ومواكبة الحرفييندعم ومواكبة الحرفيين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  ).).).).االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي. . . . فففف(((( .محمد علميامبارك النفاوي، 

 ....أسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوع �

________________________________________________________________________________ 

 الداخليالداخليالداخليالداخليمن النظام من النظام من النظام من النظام     128المادة المادة المادة المادة 

ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3((((لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث 

 ....برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةبرسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةبرسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةبرسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسة

 من النظام الداخليمن النظام الداخليمن النظام الداخليمن النظام الداخلي    298المادة المادة المادة المادة 

األسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة األسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة األسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة األسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق ب

        ::::في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية 

        اوز ثالث دقائق ؛اوز ثالث دقائق ؛اوز ثالث دقائق ؛اوز ثالث دقائق ؛يتجيتجيتجيتج    الالالال    تعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف: : : : أوال أوال أوال أوال 

        تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛    ىىىىتعطتعطتعطتعط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

        ....ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتين    يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأنيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأنيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأنيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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