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الفريق للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،السجال ا�ي تعرفه اللغة العربية يف االٓونة أالخريةالسجال ا�ي تعرفه اللغة العربية يف االٓونة أالخريةالسجال ا�ي تعرفه اللغة العربية يف االٓونة أالخريةالسجال ا�ي تعرفه اللغة العربية يف االٓونة أالخرية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .:سـتقاليل

 .الفريق :شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،?لتدريس ?<ارجة?لتدريس ?<ارجة?لتدريس ?<ارجة?لتدريس ?<ارجةالتقرير املتعلق التقرير املتعلق التقرير املتعلق التقرير املتعلق     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
الفريق للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،أالساتذة اJازون املقصيون من حق الرتيق ?لشهادةأالساتذة اJازون املقصيون من حق الرتيق ?لشهادةأالساتذة اJازون املقصيون من حق الرتيق ?لشهادةأالساتذة اJازون املقصيون من حق الرتيق ?لشهادة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .:سـتقاليل
  .الفريق :شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،مزيانية ا<اخليات املدرسـيةمزيانية ا<اخليات املدرسـيةمزيانية ا<اخليات املدرسـيةمزيانية ا<اخليات املدرسـية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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*�(� وا
	 �دن وا
	�ء وا
&���وزارة 
 .فريق التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الطاقة النوويةالطاقة النوويةالطاقة النوويةالطاقة النووية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 :وا
�/ون ا.��	�-��ا
��,�+ وزارة 
الفريق للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،رضورة :سـمترار يف فتح ?ب احلوار :جWعيرضورة :سـمترار يف فتح ?ب احلوار :جWعيرضورة :سـمترار يف فتح ?ب احلوار :جWعيرضورة :سـمترار يف فتح ?ب احلوار :جWعي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .:سـتقاليل
مجموعة :حتاد الوطين للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العموميةالتعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العموميةالتعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العموميةالتعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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فريق أالصاo للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،عدم وجود صيغة إاللزام يف القوانني املؤطرة للبيئة عدم وجود صيغة إاللزام يف القوانني املؤطرة للبيئة عدم وجود صيغة إاللزام يف القوانني املؤطرة للبيئة عدم وجود صيغة إاللزام يف القوانني املؤطرة للبيئة     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .واملعارصة
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 1ل وا
���3توزارة 
 .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تطور وانتشار اجلرمية ?ملغربتطور وانتشار اجلرمية ?ملغربتطور وانتشار اجلرمية ?ملغربتطور وانتشار اجلرمية ?ملغرب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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فريق أالصاo للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ال البرشي ?ٕالدارة املغربيةال البرشي ?ٕالدارة املغربيةال البرشي ?ٕالدارة املغربيةال البرشي ?ٕالدارة املغربيةاملاملاملاملالتكوين املسـمتر لرأس التكوين املسـمتر لرأس التكوين املسـمتر لرأس التكوين املسـمتر لرأس     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .واملعارصة

 .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،التعيينات يف املناصب العليا التعيينات يف املناصب العليا التعيينات يف املناصب العليا التعيينات يف املناصب العليا     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    :ا
:�3وزارة 

  .فريق أالصاo واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،وضعية املؤسسات الصحيةوضعية املؤسسات الصحيةوضعية املؤسسات الصحيةوضعية املؤسسات الصحية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .فريق التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ضعف املنشآت الثقافيةضعف املنشآت الثقافيةضعف املنشآت الثقافيةضعف املنشآت الثقافية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حتسني مسـتوى ورشوط عيش الساكنة اJاورة للمجال الغابويحتسني مسـتوى ورشوط عيش الساكنة اJاورة للمجال الغابويحتسني مسـتوى ورشوط عيش الساكنة اJاورة للمجال الغابويحتسني مسـتوى ورشوط عيش الساكنة اJاورة للمجال الغابوي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � 
 .فريق أالصاo واملعارصة

�����Aوزارة 
    :ا
����B وا
#>+ وا
 .فريق أالصاo واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،التصدعات اليت تعرفها الطرق السـيارةالتصدعات اليت تعرفها الطرق السـيارةالتصدعات اليت تعرفها الطرق السـيارةالتصدعات اليت تعرفها الطرق السـيارة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الفيضا�ت وهشاشة البنية التحتيةالفيضا�ت وهشاشة البنية التحتيةالفيضا�ت وهشاشة البنية التحتيةالفيضا�ت وهشاشة البنية التحتية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،نتاجئ ٕاسرتاتيجية اللوجستيك نتاجئ ٕاسرتاتيجية اللوجستيك نتاجئ ٕاسرتاتيجية اللوجستيك نتاجئ ٕاسرتاتيجية اللوجستيك     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .لٔالحرارفريق التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،وضعية الطرق ?لعامل القرويوضعية الطرق ?لعامل القرويوضعية الطرق ?لعامل القرويوضعية الطرق ?لعامل القروي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

�زارة
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 .الفريق ا<سـتوريللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تدبري النقل بني امجلاعاتتدبري النقل بني امجلاعاتتدبري النقل بني امجلاعاتتدبري النقل بني امجلاعات    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .الفريق :سـتقاليلللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،النقل اجلهوي اجلويالنقل اجلهوي اجلويالنقل اجلهوي اجلويالنقل اجلهوي اجلوي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،مراكز تسجيل السـيارات واختبارات نيل رخص السـياقةمراكز تسجيل السـيارات واختبارات نيل رخص السـياقةمراكز تسجيل السـيارات واختبارات نيل رخص السـياقةمراكز تسجيل السـيارات واختبارات نيل رخص السـياقةوضعية وضعية وضعية وضعية     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .فريق التحالف :شرتايك
 
    
  

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

    من النظام ا<اخيلمن النظام ا<اخيلمن النظام ا<اخيلمن النظام ا<اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساo ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساo ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساo ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساo ساعة عىل 3333مدة التتجاوز ثالث (مدة التتجاوز ثالث (مدة التتجاوز ثالث (مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اJلس علام بقضية طارئة يف لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اJلس علام بقضية طارئة يف لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اJلس علام بقضية طارئة يف لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اJلس علام بقضية طارئة يف 

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام ا<اخيلمن النظام ا<اخيلمن النظام ا<اخيلمن النظام ا<اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل     تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ?الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق ?الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ?يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ?الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق ?الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ?يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ?الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق ?الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ?يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ?الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق ?الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ?يق
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوo عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوo عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوo عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوo عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :
        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا³ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا³ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا³ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا³ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛

        ·نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ·نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ·نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ·نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 
        ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛    عن السؤال يف مدةعن السؤال يف مدةعن السؤال يف مدةعن السؤال يف مدة

        ·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.

        
        ::::14h3014h3014h3014h30لسة عىل الساعة الثانية و النصف زو:  لسة عىل الساعة الثانية و النصف زو:  لسة عىل الساعة الثانية و النصف زو:  لسة عىل الساعة الثانية و النصف زو:  تنطلق اجل تنطلق اجل تنطلق اجل تنطلق اجل         


