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        الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕادماج حاميل الشهادات العليا املعطلني (ا�كتوراه واملاسرت)ٕادماج حاميل الشهادات العليا املعطلني (ا�كتوراه واملاسرت)ٕادماج حاميل الشهادات العليا املعطلني (ا�كتوراه واملاسرت)ٕادماج حاميل الشهادات العليا املعطلني (ا�كتوراه واملاسرت) شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .التجمع الوطين لٔالحرار
أالصاD  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الوضعية الصعبة للموظفني العاملني ?ملناطق النائيةالوضعية الصعبة للموظفني العاملني ?ملناطق النائيةالوضعية الصعبة للموظفني العاملني ?ملناطق النائيةالوضعية الصعبة للموظفني العاملني ?ملناطق النائية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة

        ::::وزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
 .أالصاD واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تدبري التضامن اMايل ?ملغربتدبري التضامن اMايل ?ملغربتدبري التضامن اMايل ?ملغربتدبري التضامن اMايل ?ملغرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصاD واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،السـياسات القروية ?ملغربالسـياسات القروية ?ملغربالسـياسات القروية ?ملغربالسـياسات القروية ?ملغرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٔامهية أالحزمة اخلرضاء يف احلفاظ عىل وحدة لك مدينةٔامهية أالحزمة اخلرضاء يف احلفاظ عىل وحدة لك مدينةٔامهية أالحزمة اخلرضاء يف احلفاظ عىل وحدة لك مدينةٔامهية أالحزمة اخلرضاء يف احلفاظ عىل وحدة لك مدينة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .أالصاD واملعارصة

        ::::والتكوين المهنيوالتكوين المهنيوالتكوين المهنيوالتكوين المهنيالتربية الوطنية التربية الوطنية التربية الوطنية التربية الوطنية وزارة وزارة وزارة وزارة 
  .aسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ا�فاع عن اللغة العربية كهوية وطنيةا�فاع عن اللغة العربية كهوية وطنيةا�فاع عن اللغة العربية كهوية وطنيةا�فاع عن اللغة العربية كهوية وطنية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،إالجراءات اليت تعزتم الوزارة القيام هبا لوضع حد لالختالالت ببعض أالقالميإالجراءات اليت تعزتم الوزارة القيام هبا لوضع حد لالختالالت ببعض أالقالميإالجراءات اليت تعزتم الوزارة القيام هبا لوضع حد لالختالالت ببعض أالقالميإالجراءات اليت تعزتم الوزارة القيام هبا لوضع حد لالختالالت ببعض أالقالمي ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .للشغل ?ملغرب ٔاعضاء مجموعة aحتاد الوطينالسادة 
 .aشرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،aسـتعدادات المتحاtت البااكلورarسـتعدادات المتحاtت البااكلورarسـتعدادات المتحاtت البااكلورarسـتعدادات المتحاtت البااكلورr ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .aسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،امتحاtت البااكلورrامتحاtت البااكلورrامتحاtت البااكلورrامتحاtت البااكلورr ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التحالف  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الثقافية والفنيةالثقافية والفنيةالثقافية والفنيةالثقافية والفنية    نتاجئ ا�ورة أالوىل �مع املشاريعنتاجئ ا�ورة أالوىل �مع املشاريعنتاجئ ا�ورة أالوىل �مع املشاريعنتاجئ ا�ورة أالوىل �مع املشاريع ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

     .aشرتايك

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .aسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،دور النيابة العامة �ى احملامك التجاريةدور النيابة العامة �ى احملامك التجاريةدور النيابة العامة �ى احملامك التجاريةدور النيابة العامة �ى احملامك التجارية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .aشرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الفئات املؤه� لتحرير العقود �بتة التارخيالفئات املؤه� لتحرير العقود �بتة التارخيالفئات املؤه� لتحرير العقود �بتة التارخيالفئات املؤه� لتحرير العقود �بتة التارخي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تدهور اخلدمات الصحية ?ملناطق القروية خالل فصل الشـتاءتدهور اخلدمات الصحية ?ملناطق القروية خالل فصل الشـتاءتدهور اخلدمات الصحية ?ملناطق القروية خالل فصل الشـتاءتدهور اخلدمات الصحية ?ملناطق القروية خالل فصل الشـتاء شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .التجمع الوطين لٔالحرار
      .أالصاD واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     مقاربة احلكومة لتنايم آفة التدخني،مقاربة احلكومة لتنايم آفة التدخني،مقاربة احلكومة لتنايم آفة التدخني،مقاربة احلكومة لتنايم آفة التدخني، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،تقيمي نظام املساعدة الطبية "راميد" بعد مرور أزيد من ثالث سـنوات عىل تعمميهتقيمي نظام املساعدة الطبية "راميد" بعد مرور أزيد من ثالث سـنوات عىل تعمميهتقيمي نظام املساعدة الطبية "راميد" بعد مرور أزيد من ثالث سـنوات عىل تعمميهتقيمي نظام املساعدة الطبية "راميد" بعد مرور أزيد من ثالث سـنوات عىل تعمميه شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

     .احلريك ٔاعضاء الفريقالسادة 
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        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .ا�سـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،العمويمالعمويمالعمويمالعمويم    للقطبللقطبللقطبللقطب    إالعالميةإالعالميةإالعالميةإالعالمية    السـياسةالسـياسةالسـياسةالسـياسة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .aسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،2015201520152015اسرتاتيجية اسرتاتيجية اسرتاتيجية اسرتاتيجية  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التشغيل و الشؤون االجتماعيةالتشغيل و الشؤون االجتماعيةالتشغيل و الشؤون االجتماعيةالتشغيل و الشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        الفيدرايل. ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،امجلاعيةامجلاعيةامجلاعيةامجلاعيةٕابرام االتفاقيات ٕابرام االتفاقيات ٕابرام االتفاقيات ٕابرام االتفاقيات  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل.الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل.الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل.الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل.
  .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية النقل البحريوضعية النقل البحريوضعية النقل البحريوضعية النقل البحري شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::والماء والبيئة المكلفة بالبيئةوالماء والبيئة المكلفة بالبيئةوالماء والبيئة المكلفة بالبيئةوالماء والبيئة المكلفة بالبيئةالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن 
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،انعدام مراقبة مطارح النفاrت ?Mال احلرضي والقرويانعدام مراقبة مطارح النفاrت ?Mال احلرضي والقرويانعدام مراقبة مطارح النفاrت ?Mال احلرضي والقرويانعدام مراقبة مطارح النفاrت ?Mال احلرضي والقروي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

     .احلريك
     .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حامية بعض الشواطئ من التلوث الصناعيحامية بعض الشواطئ من التلوث الصناعيحامية بعض الشواطئ من التلوث الصناعيحامية بعض الشواطئ من التلوث الصناعي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 
  
  

  
  
  
  

        
    وحدة املوضوع.وحدة املوضوع.وحدة املوضوع.وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها ٔاسـئ� جيمعها ٔاسـئ� جيمعها ٔاسـئ� جيمعها  �

________________________________________________________________________________    
    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

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

    ا�اخيلا�اخيلا�اخيلا�اخيلمن النظام من النظام من النظام من النظام     298298298298املادة املادة املادة املادة 
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        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوD 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 ؛    ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

        �نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 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

        رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.
        

        ::::h30h30h30h3066661111و النصف زوa  و النصف زوa  و النصف زوa  و النصف زوa      الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة         


