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        ::::وزارة الفالحة والصيد البحريوزارة الفالحة والصيد البحريوزارة الفالحة والصيد البحريوزارة الفالحة والصيد البحري
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،انعدام املواد العلفية �لسوق الوطنيةانعدام املواد العلفية �لسوق الوطنيةانعدام املواد العلفية �لسوق الوطنيةانعدام املواد العلفية �لسوق الوطنية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
Dحتاد الوطين للشغل  مجموعة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء    ،منتوجات الصيد الساحيل والتقليديمنتوجات الصيد الساحيل والتقليديمنتوجات الصيد الساحيل والتقليديمنتوجات الصيد الساحيل والتقليدي    ::::شفوييشفوييشفوييشفويي �

 .�ملغرب
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ريب لتجديد اتفاقية الصيد البحريريب لتجديد اتفاقية الصيد البحريريب لتجديد اتفاقية الصيد البحريريب لتجديد اتفاقية الصيد البحريمفاوضات املغرب وDحتاد األو مفاوضات املغرب وDحتاد األو مفاوضات املغرب وDحتاد األو مفاوضات املغرب وDحتاد األو     ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .احلريك الفريق

 ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 

السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تنظمي تظاهرة البنك اإلفريقي للتمنيةتنظمي تظاهرة البنك اإلفريقي للتمنيةتنظمي تظاهرة البنك اإلفريقي للتمنيةتنظمي تظاهرة البنك اإلفريقي للتمنيةآفاق املالية العمومية للمغرب بعد آفاق املالية العمومية للمغرب بعد آفاق املالية العمومية للمغرب بعد آفاق املالية العمومية للمغرب بعد     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Dسـتقاليل الفريق أعضاء

 .فريق األصاc واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،الالتاكفؤ بني ^ات الب[الالتاكفؤ بني ^ات الب[الالتاكفؤ بني ^ات الب[الالتاكفؤ بني ^ات الب[    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .فريق األصاc واملعارصة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،خماطر اللجوء إىل Dسـتدانة بشلك مفرطخماطر اللجوء إىل Dسـتدانة بشلك مفرطخماطر اللجوء إىل Dسـتدانة بشلك مفرطخماطر اللجوء إىل Dسـتدانة بشلك مفرط    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .الفريق اpسـتوري أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إعفاء اpيون العمومية من فوائد التأخريإعفاء اpيون العمومية من فوائد التأخريإعفاء اpيون العمومية من فوائد التأخريإعفاء اpيون العمومية من فوائد التأخري    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

 .فريق األصاc واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،واقع املؤسسات التعلمييةواقع املؤسسات التعلمييةواقع املؤسسات التعلمييةواقع املؤسسات التعلميية    ::::آينآينآينآيني ي ي ي شفو شفو شفو شفو  �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف Dشرتايك    دواء،دواء،دواء،دواء،    2700270027002700مدى حصة رفع أمثان مدى حصة رفع أمثان مدى حصة رفع أمثان مدى حصة رفع أمثان     ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق Dسـتقاليل    غالء األدوية،غالء األدوية،غالء األدوية،غالء األدوية،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق Dشرتايك    ،مراجعة أمثان األدويةمراجعة أمثان األدويةمراجعة أمثان األدويةمراجعة أمثان األدوية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .فريق األصاc واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،ا~طط الوطين للمسـتعجالت الطبيةا~طط الوطين للمسـتعجالت الطبيةا~طط الوطين للمسـتعجالت الطبيةا~طط الوطين للمسـتعجالت الطبية    ::::آينآينآينآيني ي ي ي شفو شفو شفو شفو  �
 .احلريك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،Dست�ر يف القطاع الصحيDست�ر يف القطاع الصحيDست�ر يف القطاع الصحيDست�ر يف القطاع الصحي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،سـيارات اإلسعافات األولية اخلاصةسـيارات اإلسعافات األولية اخلاصةسـيارات اإلسعافات األولية اخلاصةسـيارات اإلسعافات األولية اخلاصة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .Dسـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املشالك اليت يشكو مهنا القطاع السي�يئاملشالك اليت يشكو مهنا القطاع السي�يئاملشالك اليت يشكو مهنا القطاع السي�يئاملشالك اليت يشكو مهنا القطاع السي�يئ    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     معايري توزيع حصص احلج عىل واكالت األسفار،معايري توزيع حصص احلج عىل واكالت األسفار،معايري توزيع حصص احلج عىل واكالت األسفار،معايري توزيع حصص احلج عىل واكالت األسفار،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .Dشرتايك
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     ،تدبري واكالت األسفار حلصهتا ا~صصة لتنظمي معلية احلجتدبري واكالت األسفار حلصهتا ا~صصة لتنظمي معلية احلجتدبري واكالت األسفار حلصهتا ا~صصة لتنظمي معلية احلجتدبري واكالت األسفار حلصهتا ا~صصة لتنظمي معلية احلج    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .Dسـتقاليل
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للمستشارين احملرتمني     املعايري املعمتدة لتدبري معلية توزيع حصيص احلجاج عىل واكالت األسفار ،املعايري املعمتدة لتدبري معلية توزيع حصيص احلجاج عىل واكالت األسفار ،املعايري املعمتدة لتدبري معلية توزيع حصيص احلجاج عىل واكالت األسفار ،املعايري املعمتدة لتدبري معلية توزيع حصيص احلجاج عىل واكالت األسفار ،    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .يكالسادة أعضاء الفريق احلر
 فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،غياب التنسـيق بني مكو�ت الفاعلني يف القطاع السـيا�غياب التنسـيق بني مكو�ت الفاعلني يف القطاع السـيا�غياب التنسـيق بني مكو�ت الفاعلني يف القطاع السـيا�غياب التنسـيق بني مكو�ت الفاعلني يف القطاع السـيا�    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار

 ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .الفريق الفيدرايل أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،»»»»        noirnoirnoirnoir        ««««اسـتفحال ظاهرة اسـتفحال ظاهرة اسـتفحال ظاهرة اسـتفحال ظاهرة     ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 
        .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصاc واملعارصة    ،املشالك اليت يطر¢ا حتديد امل¡ الغابوياملشالك اليت يطر¢ا حتديد امل¡ الغابوياملشالك اليت يطر¢ا حتديد امل¡ الغابوياملشالك اليت يطر¢ا حتديد امل¡ الغابوي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 
 

  

  

  

  

  

        
  
  

        
    ....أسـئ¥ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ¥ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ¥ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ¥ جيمعها وحدة املوضوع �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساc ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساc ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساc ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساc ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¯لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¯لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¯لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¯لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق لرؤساء الفرق لرؤساء الفرق لرؤساء الفرق 
    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة

    من النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
املتعلق �ألسـئ¥ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ¥ املدرجة يف جدول األعامل املتعلق �ألسـئ¥ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ¥ املدرجة يف جدول األعامل املتعلق �ألسـئ¥ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ¥ املدرجة يف جدول األعامل املتعلق �ألسـئ¥ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ¥ املدرجة يف جدول األعامل     تسـمتر جلسة األسـئ¥ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ¥ اآلنية واجلزءتسـمتر جلسة األسـئ¥ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ¥ اآلنية واجلزءتسـمتر جلسة األسـئ¥ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ¥ اآلنية واجلزءتسـمتر جلسة األسـئ¥ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ¥ اآلنية واجلزء

        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوc عهنا، وذÄ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوc عهنا، وذÄ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوc عهنا، وذÄ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوc عهنا، وذÄ وفق املسطرة التالية 
        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÊ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÊ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÊ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÊ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ا ا ا ا ÎنيÎنيÎنيÎني

        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛: : : : Îلثا Îلثا Îلثا Îلثا 
        ....الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيالرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيالرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيالرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÄ تقدمي التوضيحات ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÄ تقدمي التوضيحات ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÄ تقدمي التوضيحات ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÄ تقدمي التوضيحات : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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