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        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .6شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل ٕاصالح املنظومة التعلميية ببالد
مآل ٕاصالح املنظومة التعلميية ببالد
مآل ٕاصالح املنظومة التعلميية ببالد
مآل ٕاصالح املنظومة التعلميية ببالد
 ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصاA واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية أالقسام ا9اخلية التعلمييةوضعية أالقسام ا9اخلية التعلمييةوضعية أالقسام ا9اخلية التعلمييةوضعية أالقسام ا9اخلية التعلميية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،خماطر بث بعض إالذاعات لوصفات عالجية Cٔالعشابخماطر بث بعض إالذاعات لوصفات عالجية Cٔالعشابخماطر بث بعض إالذاعات لوصفات عالجية Cٔالعشابخماطر بث بعض إالذاعات لوصفات عالجية Cٔالعشاب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الفيدرايل
 .6سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التمنية إالعالميةالتمنية إالعالميةالتمنية إالعالميةالتمنية إالعالمية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التحالف  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نتاجئ ا9ورة أالوىل 9مع املشاريع الثقافية والفنيةنتاجئ ا9ورة أالوىل 9مع املشاريع الثقافية والفنيةنتاجئ ا9ورة أالوىل 9مع املشاريع الثقافية والفنيةنتاجئ ا9ورة أالوىل 9مع املشاريع الثقافية والفنية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .6شرتايك
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،،،،دمع امجلعياتدمع امجلعياتدمع امجلعياتدمع امجلعيات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلفوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 .أالصاA واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية املهاجرينوضعية املهاجرينوضعية املهاجرينوضعية املهاجرين ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .6سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بر
مج املساكن اeصصة للطبقة املتوسطةبر
مج املساكن اeصصة للطبقة املتوسطةبر
مج املساكن اeصصة للطبقة املتوسطةبر
مج املساكن اeصصة للطبقة املتوسطة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاغراء أالطر وأالدمغة املغربية وتشجيعها عىل الهجرةٕاغراء أالطر وأالدمغة املغربية وتشجيعها عىل الهجرةٕاغراء أالطر وأالدمغة املغربية وتشجيعها عىل الهجرةٕاغراء أالطر وأالدمغة املغربية وتشجيعها عىل الهجرة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .6سـتقاليل
أالصاA  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل 6لزتامات املعلنة خبصوص تمنية البحث العلميمآل 6لزتامات املعلنة خبصوص تمنية البحث العلميمآل 6لزتامات املعلنة خبصوص تمنية البحث العلميمآل 6لزتامات املعلنة خبصوص تمنية البحث العلمي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة

        وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،حتول دراجات ثالثية العجالت من نقل البضائع ٕاىل نقل الراكبحتول دراجات ثالثية العجالت من نقل البضائع ٕاىل نقل الراكبحتول دراجات ثالثية العجالت من نقل البضائع ٕاىل نقل الراكبحتول دراجات ثالثية العجالت من نقل البضائع ٕاىل نقل الراكب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 فريق التجمع الوطين لٔالحرار.
ٔاعضاء فريق التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة     جتديد حظرية سـيارات النقل العمويم للمسافرين،جتديد حظرية سـيارات النقل العمويم للمسافرين،جتديد حظرية سـيارات النقل العمويم للمسافرين،جتديد حظرية سـيارات النقل العمويم للمسافرين، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 لٔالحرار.
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،جتديد رخص السـياقةجتديد رخص السـياقةجتديد رخص السـياقةجتديد رخص السـياقة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .6سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الرب
مج الوطين الثاين للطرق القرويةالرب
مج الوطين الثاين للطرق القرويةالرب
مج الوطين الثاين للطرق القرويةالرب
مج الوطين الثاين للطرق القروية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
�ت الصيفيةبرجمة مسار القطارات لنقل أالطفال يف مراحل برجمة مسار القطارات لنقل أالطفال يف مراحل برجمة مسار القطارات لنقل أالطفال يف مراحل برجمة مسار القطارات لنقل أالطفال يف مراحل  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �eت الصيفيةا�eت الصيفيةا�eت الصيفيةا�eٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ا

 .أالصاA واملعارصة فريق
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        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق احلريك.، ، ، ، تقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور�ضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور�ضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور�ضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور�ضية للقرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .6حتاد ا9سـتوري ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاحداث حمطة سـياحية Cٕفرانٕاحداث حمطة سـياحية Cٕفرانٕاحداث حمطة سـياحية Cٕفرانٕاحداث حمطة سـياحية Cٕفران شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية    وزارةوزارةوزارةوزارة
  .6شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاجراءات دمع املرأة املغربيةٕاجراءات دمع املرأة املغربيةٕاجراءات دمع املرأة املغربيةٕاجراءات دمع املرأة املغربية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني    المكلفة المكلفة المكلفة المكلفة     الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة
  .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إالجراءات املتخذة لضامن جناح معلية إالحصاءإالجراءات املتخذة لضامن جناح معلية إالحصاءإالجراءات املتخذة لضامن جناح معلية إالحصاءإالجراءات املتخذة لضامن جناح معلية إالحصاء شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        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:
أالصاA  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الوضعية الصعبة للموظفني العاملني Cملناطق النائيةالوضعية الصعبة للموظفني العاملني Cملناطق النائيةالوضعية الصعبة للموظفني العاملني Cملناطق النائيةالوضعية الصعبة للموظفني العاملني Cملناطق النائية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة
  
  
  
    

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

________________________________________________________________________________    
    من النظام ا9اخيلمن النظام ا9اخيلمن النظام ا9اخيلمن النظام ا9اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساA ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساA ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساA ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساA ساعة عىل 3333ثالث (ثالث (ثالث (ثالث (    لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز
    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.

    من النظام ا9اخيلمن النظام ا9اخيلمن النظام ا9اخيلمن النظام ا9اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
ة يف جدول االٔعامل ة يف جدول االٔعامل ة يف جدول االٔعامل ة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرج االٔسـئ� املدرج االٔسـئ� املدرج االٔسـئ� املدرجتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيق

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوA عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوA عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوA عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوA عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :
                ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛

        ث دقائق ؛ث دقائق ؛ث دقائق ؛ث دقائق ؛«نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثال«نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثال«نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثال«نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثال
        «لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛«لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛«لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛«لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛

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