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        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ..سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،سـياسة املدينةسـياسة املدينةسـياسة املدينةسـياسة املدينة    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تقيمي نتاجئ 5ٔس العامل لٔالنديةتقيمي نتاجئ 5ٔس العامل لٔالنديةتقيمي نتاجئ 5ٔس العامل لٔالنديةتقيمي نتاجئ 5ٔس العامل لٔالندية    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �
 .اEسـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     التجهزيات الر@ضية <لعامل القروي،التجهزيات الر@ضية <لعامل القروي،التجهزيات الر@ضية <لعامل القروي،التجهزيات الر@ضية <لعامل القروي،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
فريق ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،منع التدخني وإالشهار واEعاية للتبغ يف أالماكن العموميةمنع التدخني وإالشهار واEعاية للتبغ يف أالماكن العموميةمنع التدخني وإالشهار واEعاية للتبغ يف أالماكن العموميةمنع التدخني وإالشهار واEعاية للتبغ يف أالماكن العمومية    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار
    ،مباراة خترج أالطباء املقميني، وعدم تنظمي مبار@ت الولوج للتكوين يف التخصصات الطبيةمباراة خترج أالطباء املقميني، وعدم تنظمي مبار@ت الولوج للتكوين يف التخصصات الطبيةمباراة خترج أالطباء املقميني، وعدم تنظمي مبار@ت الولوج للتكوين يف التخصصات الطبيةمباراة خترج أالطباء املقميني، وعدم تنظمي مبار@ت الولوج للتكوين يف التخصصات الطبية    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 ..شرتايكفريق الٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة 
 .لٔالحرارٔاعضاء فريق التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة     ،تدبري قطاع الصحةتدبري قطاع الصحةتدبري قطاع الصحةتدبري قطاع الصحة    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،اخلصاص يف أالطر الطبية والشـبه الطبية يف املناطق القرويةاخلصاص يف أالطر الطبية والشـبه الطبية يف املناطق القرويةاخلصاص يف أالطر الطبية والشـبه الطبية يف املناطق القرويةاخلصاص يف أالطر الطبية والشـبه الطبية يف املناطق القروية    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 .فريق التجمع الوطين لٔالحرار

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،متابعة ومساءm أر<ب حمطات الوقود بسبب تلوثهمتابعة ومساءm أر<ب حمطات الوقود بسبب تلوثهمتابعة ومساءm أر<ب حمطات الوقود بسبب تلوثهمتابعة ومساءm أر<ب حمطات الوقود بسبب تلوثه    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 ..سـتقاليل
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،وضعية املكتب الوطين للكهر<ء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهر<ء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهر<ء واملاء الصاحل للرشبوضعية املكتب الوطين للكهر<ء واملاء الصاحل للرشب    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصاm واملعارصة

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التحالف .شرتايكٔاعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغلتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغلتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغلتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،عدم احرتام قانون الشغلعدم احرتام قانون الشغلعدم احرتام قانون الشغلعدم احرتام قانون الشغل    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 ..شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حماربة تشغيل أالطفالحماربة تشغيل أالطفالحماربة تشغيل أالطفالحماربة تشغيل أالطفال    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصاm واملعارصةٔاعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،.ختالالت <لقنصليات املغربية <خلارج.ختالالت <لقنصليات املغربية <خلارج.ختالالت <لقنصليات املغربية <خلارج.ختالالت <لقنصليات املغربية <خلارج    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
ٔاعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،ٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانيةٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانيةٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانيةٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 أالصاm واملعارصة.

        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕاجنازات ا�طط .سـتعجايل للتكوين املهينٕاجنازات ا�طط .سـتعجايل للتكوين املهينٕاجنازات ا�طط .سـتعجايل للتكوين املهينٕاجنازات ا�طط .سـتعجايل للتكوين املهين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة وزارة وزارة وزارة 
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،.سـهتالكية.سـهتالكية.سـهتالكية.سـهتالكيةحامية املسـهت� املغريب من ٔاساليب الغش يف املواد حامية املسـهت� املغريب من ٔاساليب الغش يف املواد حامية املسـهت� املغريب من ٔاساليب الغش يف املواد حامية املسـهت� املغريب من ٔاساليب الغش يف املواد     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصاm واملعارصةفريق 

        ::::وزارة االتصالوزارة االتصالوزارة االتصالوزارة االتصال
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق .سـتقاليل.    ،قالمي النائيةقالمي النائيةقالمي النائيةقالمي النائيةالتغطية إالذاعية والتلفزية <الٔ التغطية إالذاعية والتلفزية <الٔ التغطية إالذاعية والتلفزية <الٔ التغطية إالذاعية والتلفزية <الٔ     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصاm واملعارصةٔاعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،للصناعة التقليديةللصناعة التقليديةللصناعة التقليديةللصناعة التقليدية    2015201520152015    رؤيةرؤيةرؤيةرؤية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمارالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمارالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمارالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار

        واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:
 .سـتقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     ،خمطط املغرب املصدرخمطط املغرب املصدرخمطط املغرب املصدرخمطط املغرب املصدر    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

        ::::المكلفة بالماءالمكلفة بالماءالمكلفة بالماءالمكلفة بالماء
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،توحل السدود ببالد�توحل السدود ببالد�توحل السدود ببالد�توحل السدود ببالد�    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 

        

        

        
    
        

________________________________________________________________________________    
    من النظام اEاخيلمن النظام اEاخيلمن النظام اEاخيلمن النظام اEاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

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

    من النظام اEاخيلمن النظام اEاخيلمن النظام اEاخيلمن النظام اEاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئ¨ املدرجة يف جدول االٔعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئ¨ املدرجة يف جدول االٔعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئ¨ املدرجة يف جدول االٔعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق االٔسـئ¨ املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ¨ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ اليت تسـمتر جلسة االٔسـئ¨ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ اليت تسـمتر جلسة االٔسـئ¨ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ اليت تسـمتر جلسة االٔسـئ¨ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ االٓنية واجلزء املتعلق <الٔسـئ¨ اليت 

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

        املعين للجواب املعين للجواب املعين للجواب املعين للجواب ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير 
        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 ؛

        ¸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 ؛
        اوز دقيقتني اثنتني.اوز دقيقتني اثنتني.اوز دقيقتني اثنتني.اوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ® تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ® تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ® تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ® تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتج

        
        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو.  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو.  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو.  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو.          


