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        ::::وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 8سـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حامية اللغة العربية وتطويرها وتمنية اسـتعاملهاحامية اللغة العربية وتطويرها وتمنية اسـتعاملهاحامية اللغة العربية وتطويرها وتمنية اسـتعاملهاحامية اللغة العربية وتطويرها وتمنية اسـتعاملها    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
8حتاد الوطين للشغل  ٔاعضاء مجموعةللمستشارين احملرتمني السادة     ،التعلمييةالتعلمييةالتعلمييةالتعلميية    اخللل البيداغو< يف منظومتنااخللل البيداغو< يف منظومتنااخللل البيداغو< يف منظومتنااخللل البيداغو< يف منظومتنا : : : : شفويشفويشفويشفوي �

  Lملغرب.

        وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:
 .أالصاS واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،توسـيع قاعدة املامرسة الرNضيةتوسـيع قاعدة املامرسة الرNضيةتوسـيع قاعدة املامرسة الرNضيةتوسـيع قاعدة املامرسة الرNضية    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕاعادة تأهيل دور الشـبابٕاعادة تأهيل دور الشـبابٕاعادة تأهيل دور الشـبابٕاعادة تأهيل دور الشـباب    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 8سـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،اجلامعة امللكية لكرة القدماجلامعة امللكية لكرة القدماجلامعة امللكية لكرة القدماجلامعة امللكية لكرة القدم    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،حامية املواطنني من اسـتعامل مسـتحرضات أالعشابحامية املواطنني من اسـتعامل مسـتحرضات أالعشابحامية املواطنني من اسـتعامل مسـتحرضات أالعشابحامية املواطنني من اسـتعامل مسـتحرضات أالعشاب    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 Sواملعارصةأالصا. 
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،غياب أالمن يف املستشفيات العموميةغياب أالمن يف املستشفيات العموميةغياب أالمن يف املستشفيات العموميةغياب أالمن يف املستشفيات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،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 ::::    شفويشفويشفويشفوي �

 التجمع الوطين لٔالحرار.

    الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:المنتدبة لدى وزير المنتدبة لدى وزير المنتدبة لدى وزير المنتدبة لدى وزير الوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 

فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،انعدام مراقبة مطارح النفاNت gLال احلرضي والقرويانعدام مراقبة مطارح النفاNت gLال احلرضي والقرويانعدام مراقبة مطارح النفاNت gLال احلرضي والقرويانعدام مراقبة مطارح النفاNت gLال احلرضي والقروي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .اlسـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الشاكNت الكيديةالشاكNت الكيديةالشاكNت الكيديةالشاكNت الكيدية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::األوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،سـبل التصدي nاطر الغلو والتطرف يف اخلطاب اlيينسـبل التصدي nاطر الغلو والتطرف يف اخلطاب اlيينسـبل التصدي nاطر الغلو والتطرف يف اخلطاب اlيينسـبل التصدي nاطر الغلو والتطرف يف اخلطاب اlيين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصاS واملعارصة

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،وي احلقوقوي احلقوقوي احلقوقوي احلقوقلرضيبة عىل اlخل Lلنسـبة ملعاش ذلرضيبة عىل اlخل Lلنسـبة ملعاش ذلرضيبة عىل اlخل Lلنسـبة ملعاش ذلرضيبة عىل اlخل Lلنسـبة ملعاش ذاااا    ::::شفويشفويشفويشفوي �
التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،مآل املراسـمي التطبيقية لقانون الصفقات العموميةمآل املراسـمي التطبيقية لقانون الصفقات العموميةمآل املراسـمي التطبيقية لقانون الصفقات العموميةمآل املراسـمي التطبيقية لقانون الصفقات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 لٔالحرار.
 ين لٔالحرار.التجمع الوطللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،البعد اجلهوي لالستxر العمويمالبعد اجلهوي لالستxر العمويمالبعد اجلهوي لالستxر العمويمالبعد اجلهوي لالستxر العمويم    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق 8شرتايك.    ،ضياع بعض برامج اlمع املايل اlويلضياع بعض برامج اlمع املايل اlويلضياع بعض برامج اlمع املايل اlويلضياع بعض برامج اlمع املايل اlويلشفوي: شفوي: شفوي: شفوي:  �
 8سـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حماربة هتريب أالموال وماكحفة الفسادحماربة هتريب أالموال وماكحفة الفسادحماربة هتريب أالموال وماكحفة الفسادحماربة هتريب أالموال وماكحفة الفساد    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 8سـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ركود قطاع العقارركود قطاع العقارركود قطاع العقارركود قطاع العقار    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاS واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،حل معض� املساكن االٓي� للسقوطحل معض� املساكن االٓي� للسقوطحل معض� املساكن االٓي� للسقوطحل معض� املساكن االٓي� للسقوط    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف    الوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 
 أالصاS واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،أوضاع املهاجرينأوضاع املهاجرينأوضاع املهاجرينأوضاع املهاجرين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
 التحالف 8شرتايك.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،افتحاص صندوق املقاصةافتحاص صندوق املقاصةافتحاص صندوق املقاصةافتحاص صندوق املقاصة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ةةةةلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدبوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

        ::::بالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجية
ٓ     ::::شفويشفويشفويشفوي � ٓ ا ٓ ا ٓ ا  .8شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،�ر اتفاقيات التبادل احلر عىل 8قتصاد الوطين�ر اتفاقيات التبادل احلر عىل 8قتصاد الوطين�ر اتفاقيات التبادل احلر عىل 8قتصاد الوطين�ر اتفاقيات التبادل احلر عىل 8قتصاد الوطينا

        

        

        

        

        

        
  

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

    النظام اlاخيلالنظام اlاخيلالنظام اlاخيلالنظام اlاخيل    منمنمنمن    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساS ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساS ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساS ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساS ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اgلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اgلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اgلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة اgلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام اlاخيلمن النظام اlاخيلمن النظام اlاخيلمن النظام اlاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

ملتعلق Lالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Lالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Lيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل ملتعلق Lالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Lالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Lيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل ملتعلق Lالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Lالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Lيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل ملتعلق Lالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Lالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Lيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء اتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء اتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء اتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء ا
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوS عهنا، وذ» وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوS عهنا، وذ» وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوS عهنا، وذ» وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوS عهنا، وذ» وفق املسطرة التالية :

        ف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظر ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظر ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظر ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا² يف ظر 
        �نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب �نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب �نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب �نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 

        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 ؛

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