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 ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .0شرتايك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،تصحيح امتحا�ت البااكلور	تصحيح امتحا�ت البااكلور	تصحيح امتحا�ت البااكلور	تصحيح امتحا�ت البااكلور	    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصا9 واملعارصة احملرتمني السادة أعضاء فريقللمستشارين     ،،،،الطفو9الطفو9الطفو9الطفو9مراكز اإليواء وحامية مراكز اإليواء وحامية مراكز اإليواء وحامية مراكز اإليواء وحامية     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .0سـتقاليل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،2013201320132013" " " " عطF للجميععطF للجميععطF للجميععطF للجميع""""بر�مج بر�مج بر�مج بر�مج     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،الربامج التلفزية يف شهر رمضانالربامج التلفزية يف شهر رمضانالربامج التلفزية يف شهر رمضانالربامج التلفزية يف شهر رمضان    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ::::والمعادن والماء والبيئةوالمعادن والماء والبيئةوالمعادن والماء والبيئةوالمعادن والماء والبيئةالطاقة الطاقة الطاقة الطاقة وزارة وزارة وزارة وزارة 
 .0سـتقاليل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،األكياس البيئيةاألكياس البيئيةاألكياس البيئيةاألكياس البيئية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
التحالف  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تركيبة سعر الكهرaء وتأثريها عىل ارتفاع الفواتريتركيبة سعر الكهرaء وتأثريها عىل ارتفاع الفواتريتركيبة سعر الكهرaء وتأثريها عىل ارتفاع الفواتريتركيبة سعر الكهرaء وتأثريها عىل ارتفاع الفواتري    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .0شرتايك

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
األصا9  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق    ،،،،املغربيةاملغربيةاملغربيةاملغربيةتمثني املؤهالت السـياحية للشواطئ تمثني املؤهالت السـياحية للشواطئ تمثني املؤهالت السـياحية للشواطئ تمثني املؤهالت السـياحية للشواطئ     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .واملعارصة
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،عدد السـياح الوافدين إىل املغرب هذه السـنةعدد السـياح الوافدين إىل املغرب هذه السـنةعدد السـياح الوافدين إىل املغرب هذه السـنةعدد السـياح الوافدين إىل املغرب هذه السـنة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .0سـتقاليل

        ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،0جzعية ألطر وموظفي امجلاعات احمللية0جzعية ألطر وموظفي امجلاعات احمللية0جzعية ألطر وموظفي امجلاعات احمللية0جzعية ألطر وموظفي امجلاعات احملليةإحداث مجعية األعامل إحداث مجعية األعامل إحداث مجعية األعامل إحداث مجعية األعامل     ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .الفيدرايل ريقالف
 .احلريك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تفويض تدبري الالتركزي إىل عامل العامالت واألقالميتفويض تدبري الالتركزي إىل عامل العامالت واألقالميتفويض تدبري الالتركزي إىل عامل العامالت واألقالميتفويض تدبري الالتركزي إىل عامل العامالت واألقالمي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
التجمع  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،السلواكت غري القانونية لبعض رؤساء امجلاعاتالسلواكت غري القانونية لبعض رؤساء امجلاعاتالسلواكت غري القانونية لبعض رؤساء امجلاعاتالسلواكت غري القانونية لبعض رؤساء امجلاعاتبعض بعض بعض بعض     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لألحرار
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الzطل يف تسديد مسـتحقات ذوي احلقوق من مسـتغيل أرايض امجلوعالzطل يف تسديد مسـتحقات ذوي احلقوق من مسـتغيل أرايض امجلوعالzطل يف تسديد مسـتحقات ذوي احلقوق من مسـتغيل أرايض امجلوعالzطل يف تسديد مسـتحقات ذوي احلقوق من مسـتغيل أرايض امجلوع    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .األصا9 واملعارصة أعضاء فريق
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،تبسـيط مسطرة تسلمي املوىت من مسـتودعات األمواتتبسـيط مسطرة تسلمي املوىت من مسـتودعات األمواتتبسـيط مسطرة تسلمي املوىت من مسـتودعات األمواتتبسـيط مسطرة تسلمي املوىت من مسـتودعات األموات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .ا�سـتوري

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ،،،،التدابري املتخذة لتسديد ا�يون املرتامكة عىل ا�و9 لفائدة رشاكت توزيع احملروقاتالتدابري املتخذة لتسديد ا�يون املرتامكة عىل ا�و9 لفائدة رشاكت توزيع احملروقاتالتدابري املتخذة لتسديد ا�يون املرتامكة عىل ا�و9 لفائدة رشاكت توزيع احملروقاتالتدابري املتخذة لتسديد ا�يون املرتامكة عىل ا�و9 لفائدة رشاكت توزيع احملروقات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك ريقالف أعضاءالسادة احملرتمني 
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        ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 
خمتربات خمتصة يف حتليل املواد األولية اليت تدخل يف الرتكيبة الغذائية للموايش وا�واجن داخل خمتربات خمتصة يف حتليل املواد األولية اليت تدخل يف الرتكيبة الغذائية للموايش وا�واجن داخل خمتربات خمتصة يف حتليل املواد األولية اليت تدخل يف الرتكيبة الغذائية للموايش وا�واجن داخل خمتربات خمتصة يف حتليل املواد األولية اليت تدخل يف الرتكيبة الغذائية للموايش وا�واجن داخل غياب غياب غياب غياب     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .0سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املوا� قبل التفريغاملوا� قبل التفريغاملوا� قبل التفريغاملوا� قبل التفريغ
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حصة وسالمة املوايشحصة وسالمة املوايشحصة وسالمة املوايشحصة وسالمة املوايش    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اسـمترار انهتاك احلر	ت النقابية مبجموعة القرض الفال� للمغرباسـمترار انهتاك احلر	ت النقابية مبجموعة القرض الفال� للمغرباسـمترار انهتاك احلر	ت النقابية مبجموعة القرض الفال� للمغرباسـمترار انهتاك احلر	ت النقابية مبجموعة القرض الفال� للمغرب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .مجموعة 0حتاد الوطين للشغل aملغرب
 .0شرتايك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،    رشكة أومنيوم املغربية للصيدرشكة أومنيوم املغربية للصيدرشكة أومنيوم املغربية للصيدرشكة أومنيوم املغربية للصيد    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اإلجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواك9 الوطنية للموا�اإلجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواك9 الوطنية للموا�اإلجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواك9 الوطنية للموا�اإلجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواك9 الوطنية للموا�    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .الوطين لألحرار
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،املغربية aخلارجاملغربية aخلارجاملغربية aخلارجاملغربية aخلارج    امللكيةامللكيةامللكيةامللكية    رشكة اخلطوطرشكة اخلطوطرشكة اخلطوطرشكة اخلطوطضعف أداء ومتثيلية ماكتب ضعف أداء ومتثيلية ماكتب ضعف أداء ومتثيلية ماكتب ضعف أداء ومتثيلية ماكتب     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .األصا9 واملعارصة فريق

        المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 

        ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    
 .األصا9 واملعارصة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق    ،،،،إعادة انتشار موظفي امجلاعات احملليةإعادة انتشار موظفي امجلاعات احملليةإعادة انتشار موظفي امجلاعات احملليةإعادة انتشار موظفي امجلاعات احمللية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
  
  
  
  
  

    ....أسـئF جيمعها وحدة املوضوعأسـئF جيمعها وحدة املوضوعأسـئF جيمعها وحدة املوضوعأسـئF 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 برسا9 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا9 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا9 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا9 ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا«لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا«لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا«لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا«لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....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 

 Fألسـئa الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Fتسـمتر جلسة األسـئ Fألسـئa الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Fتسـمتر جلسة األسـئ Fألسـئa الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Fتسـمتر جلسة األسـئ Fألسـئa الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Fاملدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ Fيق األسـئa اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Fألسـئa املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Fيق األسـئa اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Fألسـئa املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Fيق األسـئa اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Fألسـئa املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Fيق األسـئa اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Fألسـئa اآلنية واجلزء املتعلق
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو9 عهنا، وذÈ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو9 عهنا، وذÈ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو9 عهنا، وذÈ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو9 عهنا، وذÈ وفق املسطرة التالية 

        دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÌ يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÌ يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÌ يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÌ يف ظرف ال يتجاوز ثالث: : : : 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 ؛: : : : Ñنيا Ñنيا Ñنيا Ñنيا 
        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 ؛: : : : Ñلثا Ñلثا Ñلثا Ñلثا 
        ....تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيتقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيتقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيتقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÈ ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÈ ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÈ ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÈ : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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