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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصا3 واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،سـياسة التكفل مبرىض القصور اللكويسـياسة التكفل مبرىض القصور اللكويسـياسة التكفل مبرىض القصور اللكويسـياسة التكفل مبرىض القصور اللكوي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا3 واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،وضعية أقسام املسـتعجالتوضعية أقسام املسـتعجالتوضعية أقسام املسـتعجالتوضعية أقسام املسـتعجالت    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .األصا3 واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،    برCمج مدن بدون صفيحبرCمج مدن بدون صفيحبرCمج مدن بدون صفيحبرCمج مدن بدون صفيح    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا3 واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مراقبة اجلودة يف البناءمراقبة اجلودة يف البناءمراقبة اجلودة يف البناءمراقبة اجلودة يف البناء    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املدينةاملدينةاملدينةاملدينةسـياسة سـياسة سـياسة سـياسة     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إشاكلية التعمريإشاكلية التعمريإشاكلية التعمريإشاكلية التعمري    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
والرجاء والرجاء والرجاء والرجاء أحداث الشغب اليت عرفهتا مدينة ا\ار البيضاء مؤخرا خالل مباراة اجليش املليك أحداث الشغب اليت عرفهتا مدينة ا\ار البيضاء مؤخرا خالل مباراة اجليش املليك أحداث الشغب اليت عرفهتا مدينة ا\ار البيضاء مؤخرا خالل مباراة اجليش املليك أحداث الشغب اليت عرفهتا مدينة ا\ار البيضاء مؤخرا خالل مباراة اجليش املليك     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،البيضاويالبيضاويالبيضاويالبيضاوي
 .األصا3 واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ميدان الشـبابميدان الشـبابميدان الشـبابميدان الشـبابالسـياسة احلكومية يف السـياسة احلكومية يف السـياسة احلكومية يف السـياسة احلكومية يف     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .لألحرارالتجمع الوطين  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تدبري املمتلاكت العقاريةتدبري املمتلاكت العقاريةتدبري املمتلاكت العقاريةتدبري املمتلاكت العقارية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية الطرق القروية بعد التساقطات األخريةوضعية الطرق القروية بعد التساقطات األخريةوضعية الطرق القروية بعد التساقطات األخريةوضعية الطرق القروية بعد التساقطات األخرية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .ا\سـتوري فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الطرق kلعامل القرويالطرق kلعامل القرويالطرق kلعامل القرويالطرق kلعامل القروي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .التحالف lشرتايك فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية شـبكة الطرق kملناطق اجلبليةوضعية شـبكة الطرق kملناطق اجلبليةوضعية شـبكة الطرق kملناطق اجلبليةوضعية شـبكة الطرق kملناطق اجلبلية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
  .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الورقة الرمادية للسـيارات ورخص السـياقةالورقة الرمادية للسـيارات ورخص السـياقةالورقة الرمادية للسـيارات ورخص السـياقةالورقة الرمادية للسـيارات ورخص السـياقة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
 مجموعة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،جتديد رخص العمل للمواطنني املغاربة مبدينة مليلية احملتpجتديد رخص العمل للمواطنني املغاربة مبدينة مليلية احملتpجتديد رخص العمل للمواطنني املغاربة مبدينة مليلية احملتpجتديد رخص العمل للمواطنني املغاربة مبدينة مليلية احملتp    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .lحتاد املغريب للشغل

 ::::وزارة العدل والحرياتوزارة العدل والحرياتوزارة العدل والحرياتوزارة العدل والحريات
  .lشرتايك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،عدم تنفيذ األحاكم الصادرة ضد اإلدارات العموميةعدم تنفيذ األحاكم الصادرة ضد اإلدارات العموميةعدم تنفيذ األحاكم الصادرة ضد اإلدارات العموميةعدم تنفيذ األحاكم الصادرة ضد اإلدارات العمومية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مالمئ إلنشاء املقاوالتمالمئ إلنشاء املقاوالتمالمئ إلنشاء املقاوالتمالمئ إلنشاء املقاوالتطار xين طار xين طار xين طار xين إإإإوضع تصور جديد وتوفري وضع تصور جديد وتوفري وضع تصور جديد وتوفري وضع تصور جديد وتوفري     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .lسـتقاليل
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اقتناء واكرتاء السـيارات الباهظة التلكفة من طرف املرافق العموميةاقتناء واكرتاء السـيارات الباهظة التلكفة من طرف املرافق العموميةاقتناء واكرتاء السـيارات الباهظة التلكفة من طرف املرافق العموميةاقتناء واكرتاء السـيارات الباهظة التلكفة من طرف املرافق العمومية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .lشرتايك فريقال
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 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تدبري املؤسسات العموميةتدبري املؤسسات العموميةتدبري املؤسسات العموميةتدبري املؤسسات العمومية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .lسـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،دمع إدارة امجلارك kملوارد البرشية الاكفيةدمع إدارة امجلارك kملوارد البرشية الاكفيةدمع إدارة امجلارك kملوارد البرشية الاكفيةدمع إدارة امجلارك kملوارد البرشية الاكفية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،رضورة ترشـيد اسـتعامل املاء ومواصp تعبئة املوارد املائيةرضورة ترشـيد اسـتعامل املاء ومواصp تعبئة املوارد املائيةرضورة ترشـيد اسـتعامل املاء ومواصp تعبئة املوارد املائيةرضورة ترشـيد اسـتعامل املاء ومواصp تعبئة املوارد املائية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .lسـتقاليل

        الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة

 ::::المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامة    
  .lحتاد الوطين للشغل مجموعة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تفامق ظاهرة الفساد املايلتفامق ظاهرة الفساد املايلتفامق ظاهرة الفساد املايلتفامق ظاهرة الفساد املايل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        المكلفةالمكلفةالمكلفةالمكلفةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

 ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    
  .lسـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تعرث احلوار lج�عيتعرث احلوار lج�عيتعرث احلوار lج�عيتعرث احلوار lج�عي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
  
  
  
  
  
  

        
        

    ....أسـئp جيمعها وحدة املوضوعأسـئp جيمعها وحدة املوضوعأسـئp جيمعها وحدة املوضوعأسـئp جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا3 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا3 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا3 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا3 ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

مناقشة عامة مبتابعة kيق األسـئp املدرجة يف جدول األعامل مناقشة عامة مبتابعة kيق األسـئp املدرجة يف جدول األعامل مناقشة عامة مبتابعة kيق األسـئp املدرجة يف جدول األعامل مناقشة عامة مبتابعة kيق األسـئp املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق kألسـئp اآلنية واجلزء املتعلق kألسـئp اليت تلهيا تسـمتر جلسة األسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق kألسـئp اآلنية واجلزء املتعلق kألسـئp اليت تلهيا تسـمتر جلسة األسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق kألسـئp اآلنية واجلزء املتعلق kألسـئp اليت تلهيا تسـمتر جلسة األسـئp الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق kألسـئp اآلنية واجلزء املتعلق kألسـئp اليت تلهيا 
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو3 عهنا، وذ¯ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو3 عهنا، وذ¯ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو3 عهنا، وذ¯ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو3 عهنا، وذ¯ وفق املسطرة التالية 

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا´ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا´ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا´ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا´ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        للجواب للجواب للجواب للجواب     تعطى اللكمة للوزير املعينتعطى اللكمة للوزير املعينتعطى اللكمة للوزير املعينتعطى اللكمة للوزير املعين: : : : ·نيا ·نيا ·نيا ·نيا 

        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 ؛
        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 ؛: : : : ·لثا ·لثا ·لثا ·لثا 
        ....دقيقتني اثنتنيدقيقتني اثنتنيدقيقتني اثنتنيدقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¯ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¯ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¯ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¯ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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