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        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 

    .أعضاء الفريق ,سـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،دمع ديبلوماسـية ا�متع املديندمع ديبلوماسـية ا�متع املديندمع ديبلوماسـية ا�متع املديندمع ديبلوماسـية ا�متع املدين ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء فريق األصا? للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تقريب اخلدمات القنصلية من املغاربة املقميني يف اخلارجتقريب اخلدمات القنصلية من املغاربة املقميني يف اخلارجتقريب اخلدمات القنصلية من املغاربة املقميني يف اخلارجتقريب اخلدمات القنصلية من املغاربة املقميني يف اخلارج ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .واملعارصة

        ::::هيز والنقلهيز والنقلهيز والنقلهيز والنقلالتجالتجالتجالتجوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،بيع اآلليات واملتالشـيات لوزارة التجهزي والنقلبيع اآلليات واملتالشـيات لوزارة التجهزي والنقلبيع اآلليات واملتالشـيات لوزارة التجهزي والنقلبيع اآلليات واملتالشـيات لوزارة التجهزي والنقل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        .اMسـتوري
    .أعضاء الفريق ,شرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،مآل مرشوع ميناء الناظور الغرب املتوسطمآل مرشوع ميناء الناظور الغرب املتوسطمآل مرشوع ميناء الناظور الغرب املتوسطمآل مرشوع ميناء الناظور الغرب املتوسط ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::ين األطرين األطرين األطرين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوالتعليم العالي والبحث العلمي وتكووزارة وزارة وزارة وزارة 

السادة إدريس مرون، عبد امحليد للمستشارين احملرتمني     ،،،،]ها الطلبة للقيام Xلتداريب]ها الطلبة للقيام Xلتداريب]ها الطلبة للقيام Xلتداريب]ها الطلبة للقيام XلتداريبااااالصعوXت اليت يو الصعوXت اليت يو الصعوXت اليت يو الصعوXت اليت يو  ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف(((( .السعداوي، محيد كوسكوس، محمد فضييل، عبد هللا أبوزيد

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .عبد اإلاله احللوطي رماش،العبد هللا عطاش، محمد  لسادةا نين احملرتميللمستشار     ،،،،آفاق إصالح نظام التقاعدآفاق إصالح نظام التقاعدآفاق إصالح نظام التقاعدآفاق إصالح نظام التقاعد ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق الفيدرايل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تنفيذ خطة العمل بني املغرب و,حتاد األورويبتنفيذ خطة العمل بني املغرب و,حتاد األورويبتنفيذ خطة العمل بني املغرب و,حتاد األورويبتنفيذ خطة العمل بني املغرب و,حتاد األورويب ::::شفويشفويشفويشفوي �
 أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،احلجز التعسفي Mى الغري من طرف اخلزينة العامة للملكةاحلجز التعسفي Mى الغري من طرف اخلزينة العامة للملكةاحلجز التعسفي Mى الغري من طرف اخلزينة العامة للملكةاحلجز التعسفي Mى الغري من طرف اخلزينة العامة للملكة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .التجمع الوطين لألحرار

        

        
    
    

    ....أسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اMاخيلمن النظام اMاخيلمن النظام اMاخيلمن النظام اMاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث ية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث ية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث ية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بدالرؤساء الفرق احلق عند بدالرؤساء الفرق احلق عند بدالرؤساء الفرق احلق عند بدا

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام اMاخيلمن النظام اMاخيلمن النظام اMاخيلمن النظام اMاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

سـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل سـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل سـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل سـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Xألتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Xألتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Xألتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Xأل
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ¢ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ¢ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ¢ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? 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 
        مة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛مة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛مة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛مة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكتعطى اللكتعطى اللكتعطى اللك: : : : ¬نيا ¬نيا ¬نيا ¬نيا 
        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 

        ....ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¢ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¢ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¢ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¢ تقدمي التوضيحات الرضورية يف : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
        ::::14h3014h3014h3014h30    و النصف زو, و النصف زو, و النصف زو, و النصف زو,     الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


