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        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املعايري املعمتدة لالسـتفادة من املنح اجلامعيةاملعايري املعمتدة لالسـتفادة من املنح اجلامعيةاملعايري املعمتدة لالسـتفادة من املنح اجلامعيةاملعايري املعمتدة لالسـتفادة من املنح اجلامعية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .مجموعة Cحتاد الوطين للشغل <ملغرب أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ببالد9ببالد9ببالد9ببالد9وضعية األحياء اجلامعية وضعية األحياء اجلامعية وضعية األحياء اجلامعية وضعية األحياء اجلامعية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني     ،،،،إجراءات الوزارة الوصية لوضع حد لزنيف اإلخفاقات الرFضية املتتاليةإجراءات الوزارة الوصية لوضع حد لزنيف اإلخفاقات الرFضية املتتاليةإجراءات الوزارة الوصية لوضع حد لزنيف اإلخفاقات الرFضية املتتاليةإجراءات الوزارة الوصية لوضع حد لزنيف اإلخفاقات الرFضية املتتالية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريقالسادة 

        ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 .األصا[ واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الترصحيات املسيئة للربملانالترصحيات املسيئة للربملانالترصحيات املسيئة للربملانالترصحيات املسيئة للربملان ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة االقتصاد والماليةوزارة االقتصاد والماليةوزارة االقتصاد والماليةوزارة االقتصاد والمالية
 .ا`سـتوري أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مؤسسة بنك العملمؤسسة بنك العملمؤسسة بنك العملمؤسسة بنك العمل ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة الصحةوزارة الصحةوزارة الصحةوزارة الصحة
  .Cسـتقاليل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،غالء األدويةغالء األدويةغالء األدويةغالء األدوية ::::شفويشفويشفويشفوي �
  .التحالف Cشرتايك أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معاجلة النفاFت الطبيةمعاجلة النفاFت الطبيةمعاجلة النفاFت الطبيةمعاجلة النفاFت الطبية ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .Cشرتايك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اخلصاص يف أطباء الترشحي الطيباخلصاص يف أطباء الترشحي الطيباخلصاص يف أطباء الترشحي الطيباخلصاص يف أطباء الترشحي الطيب ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إعادة هيلكة وزارة التشغيلإعادة هيلكة وزارة التشغيلإعادة هيلكة وزارة التشغيلإعادة هيلكة وزارة التشغيل ::::شفويشفويشفويشفوي �

    

        

        
    ....أسـئr جيمعها وحدة املوضوعأسـئr جيمعها وحدة املوضوعأسـئr جيمعها وحدة املوضوعأسـئr جيمعها وحدة املوضوع �
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    من النظام ا`اخيلمن النظام ا`اخيلمن النظام ا`اخيلمن النظام ا`اخيل    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((((يف مدة التتجاوز ثالث يف مدة التتجاوز ثالث يف مدة التتجاوز ثالث يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة 
    ....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 
األسـئr املدرجة يف جدول األعامل األسـئr املدرجة يف جدول األعامل األسـئr املدرجة يف جدول األعامل األسـئr املدرجة يف جدول األعامل     تسـمتر جلسة األسـئr الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق <ألسـئr اآلنية واجلزء املتعلق <ألسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يقتسـمتر جلسة األسـئr الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق <ألسـئr اآلنية واجلزء املتعلق <ألسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يقتسـمتر جلسة األسـئr الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق <ألسـئr اآلنية واجلزء املتعلق <ألسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يقتسـمتر جلسة األسـئr الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق <ألسـئr اآلنية واجلزء املتعلق <ألسـئr اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة <يق

        ::::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 
        ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛    تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدةتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدةتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدةتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة: : : : »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 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ  تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ  تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ  تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ  تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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