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        ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
  .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،انعاكسات الز�دات أالخرية عىل املواطن املغريبانعاكسات الز�دات أالخرية عىل املواطن املغريبانعاكسات الز�دات أالخرية عىل املواطن املغريبانعاكسات الز�دات أالخرية عىل املواطن املغريب    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 مجموعة <حتاد الوطين للشغل :ملغرب.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕاجراءات احلاكمة الراشدةٕاجراءات احلاكمة الراشدةٕاجراءات احلاكمة الراشدةٕاجراءات احلاكمة الراشدةتعزيز تعزيز تعزيز تعزيز     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::وزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
أالصاN للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ختصيص عقار للمقابر بتصاممي الهتيئة :ملدن املغربيةختصيص عقار للمقابر بتصاممي الهتيئة :ملدن املغربيةختصيص عقار للمقابر بتصاممي الهتيئة :ملدن املغربيةختصيص عقار للمقابر بتصاممي الهتيئة :ملدن املغربية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 واملعارصة.

        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 <سـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     تطبيق الربXمج املعلومايت "مسار"،تطبيق الربXمج املعلومايت "مسار"،تطبيق الربXمج املعلومايت "مسار"،تطبيق الربXمج املعلومايت "مسار"،    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،الربXمج <لكرتوين الرتبوي" مسار"الربXمج <لكرتوين الرتبوي" مسار"الربXمج <لكرتوين الرتبوي" مسار"الربXمج <لكرتوين الرتبوي" مسار"    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 التحالف <شرتايك.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،وتفاعالتهوتفاعالتهوتفاعالتهوتفاعالتهتطبيق منظومة "مسار" تطبيق منظومة "مسار" تطبيق منظومة "مسار" تطبيق منظومة "مسار"     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،اسـتعامل الفحم احلجري كوقود للتدفئة :ملؤسسات التعلميية :ملناطق اجلبليةاسـتعامل الفحم احلجري كوقود للتدفئة :ملؤسسات التعلميية :ملناطق اجلبليةاسـتعامل الفحم احلجري كوقود للتدفئة :ملؤسسات التعلميية :ملناطق اجلبليةاسـتعامل الفحم احلجري كوقود للتدفئة :ملؤسسات التعلميية :ملناطق اجلبلية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 أالصاN واملعارصة.السادة ٔاعضاء فريق 

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    ،،،،املقميني :ملغرب ملنع تفيش أالمراض اليت تنتقل عن طريق العدوىاملقميني :ملغرب ملنع تفيش أالمراض اليت تنتقل عن طريق العدوىاملقميني :ملغرب ملنع تفيش أالمراض اليت تنتقل عن طريق العدوىاملقميني :ملغرب ملنع تفيش أالمراض اليت تنتقل عن طريق العدوىرضورة تلقيح أالفارقة رضورة تلقيح أالفارقة رضورة تلقيح أالفارقة رضورة تلقيح أالفارقة     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 <سـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء 
 أالصاN واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،2013201320132013عطاN أالطباء خرجيي سـنة عطاN أالطباء خرجيي سـنة عطاN أالطباء خرجيي سـنة عطاN أالطباء خرجيي سـنة     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الوالدة :ملستشفيات العموميةالوالدة :ملستشفيات العموميةالوالدة :ملستشفيات العموميةالوالدة :ملستشفيات العموميةارتفاع الوفيات �ى الرضع حدييث ارتفاع الوفيات �ى الرضع حدييث ارتفاع الوفيات �ى الرضع حدييث ارتفاع الوفيات �ى الرضع حدييث     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 <سـتقاليل.فريق ال
 أالصاN واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،متابعة وتقيمي الربامج الصحيةمتابعة وتقيمي الربامج الصحيةمتابعة وتقيمي الربامج الصحيةمتابعة وتقيمي الربامج الصحية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،وضعية املراكز <ستشفائيةوضعية املراكز <ستشفائيةوضعية املراكز <ستشفائيةوضعية املراكز <ستشفائية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
التجمع للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،منع التدخني وإالشهار وا�عاية للتبغ يف أالماكن العموميةمنع التدخني وإالشهار وا�عاية للتبغ يف أالماكن العموميةمنع التدخني وإالشهار وا�عاية للتبغ يف أالماكن العموميةمنع التدخني وإالشهار وا�عاية للتبغ يف أالماكن العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .الوطين لٔالحرار
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،تدبري قطاع الصحةتدبري قطاع الصحةتدبري قطاع الصحةتدبري قطاع الصحة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .<سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،العدلالعدلالعدلالعدلدمع قطاع دمع قطاع دمع قطاع دمع قطاع     ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::التجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيك    وزارةوزارةوزارةوزارة

 أالصاN واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ضعف البنيات التحتية :لعامل القرويضعف البنيات التحتية :لعامل القرويضعف البنيات التحتية :لعامل القرويضعف البنيات التحتية :لعامل القروي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،دمع الوزارة للتظاهرات الر�ضيةدمع الوزارة للتظاهرات الر�ضيةدمع الوزارة للتظاهرات الر�ضيةدمع الوزارة للتظاهرات الر�ضية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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    ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 

للمستشارين     ،ٕاقصاء بعض أطر ومسـتخديم القرض الفال� للمغرب من احلق يف تقاعد أسايسٕاقصاء بعض أطر ومسـتخديم القرض الفال� للمغرب من احلق يف تقاعد أسايسٕاقصاء بعض أطر ومسـتخديم القرض الفال� للمغرب من احلق يف تقاعد أسايسٕاقصاء بعض أطر ومسـتخديم القرض الفال� للمغرب من احلق يف تقاعد أسايس    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايلفريق الاحملرتمني السادة ٔاعضاء 

    ::::المكلفة بالنقلالمكلفة بالنقلالمكلفة بالنقلالمكلفة بالنقل    التجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيك    المنتدبة لدى وزيرالمنتدبة لدى وزيرالمنتدبة لدى وزيرالمنتدبة لدى وزير    وزارةوزارةوزارةوزارةالالالال

فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الو�ات السـياحية الصاعدةالو�ات السـياحية الصاعدةالو�ات السـياحية الصاعدةالو�ات السـياحية الصاعدة    حنوحنوحنوحنوتشجيع النقل اجلوي تشجيع النقل اجلوي تشجيع النقل اجلوي تشجيع النقل اجلوي     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .ا�سـتوري

    ::::الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

 .<شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،اجلنوبيةاجلنوبيةاجلنوبيةاجلنوبيةبناء السدود :ٔالقالمي بناء السدود :ٔالقالمي بناء السدود :ٔالقالمي بناء السدود :ٔالقالمي     ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     ،عدم اسـتفادة بعض املناطق القروية من املاء الصاحل للرشبعدم اسـتفادة بعض املناطق القروية من املاء الصاحل للرشبعدم اسـتفادة بعض املناطق القروية من املاء الصاحل للرشبعدم اسـتفادة بعض املناطق القروية من املاء الصاحل للرشبشفوي: شفوي: شفوي: شفوي:  �

 <شرتايك.

        

        

        
 
 
 
 
 
  

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

    ا�اخيلا�اخيلا�اخيلا�اخيلمن النظام من النظام من النظام من النظام     128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (

    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 
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        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوN عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوN عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوN عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوN عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :

        جاوز ثالث دقائق ؛جاوز ثالث دقائق ؛جاوز ثالث دقائق ؛جاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يت
        Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 

        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 ؛
        Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛

        أن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.أن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.أن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.أن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من ش
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