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        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .أالصا2 واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احملطات إالذاعية اخلاصةاحملطات إالذاعية اخلاصةاحملطات إالذاعية اخلاصةاحملطات إالذاعية اخلاصة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ظروف العمل :لقطب إالعاليم،ظروف العمل :لقطب إالعاليم،ظروف العمل :لقطب إالعاليم،ظروف العمل :لقطب إالعاليم، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .Jسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،قالمي النائيةقالمي النائيةقالمي النائيةقالمي النائيةالتغطية إالذاعية والتلفزية :الٔ التغطية إالذاعية والتلفزية :الٔ التغطية إالذاعية والتلفزية :الٔ التغطية إالذاعية والتلفزية :الٔ  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .Jشرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تفعيل دور مراكز الصلح والتحكميتفعيل دور مراكز الصلح والتحكميتفعيل دور مراكز الصلح والتحكميتفعيل دور مراكز الصلح والتحكمي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين     ،،،،بناء عىل ما يرد يف التقارير أالولية اليت تنجزها احملامك املالية اجلهويةبناء عىل ما يرد يف التقارير أالولية اليت تنجزها احملامك املالية اجلهويةبناء عىل ما يرد يف التقارير أالولية اليت تنجزها احملامك املالية اجلهويةبناء عىل ما يرد يف التقارير أالولية اليت تنجزها احملامك املالية اجلهويةاملتابعات القضائية املتابعات القضائية املتابعات القضائية املتابعات القضائية  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .ا]سـتوري ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 
للمستشارين احملرتمني     ،،،،رcترcترcترcتاحلاحلاحلاحلعىل أنظار وزارة العدل و عىل أنظار وزارة العدل و عىل أنظار وزارة العدل و عىل أنظار وزارة العدل و     احملا2احملا2احملا2احملا2    تفعيل تقارير ا[لس أالعىل للحسا:تتفعيل تقارير ا[لس أالعىل للحسا:تتفعيل تقارير ا[لس أالعىل للحسا:تتفعيل تقارير ا[لس أالعىل للحسا:ت شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصةأالصا2  ٔاعضاء فريقالسادة 

        ::::التعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصا2 واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التخطيط احلرضيالتخطيط احلرضيالتخطيط احلرضيالتخطيط احلرضي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،دور التحكمي يف تطور كرة القدم املغربيةدور التحكمي يف تطور كرة القدم املغربيةدور التحكمي يف تطور كرة القدم املغربيةدور التحكمي يف تطور كرة القدم املغربية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
أالصا2  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تعرث ٕاجناز برqمج املالعب السوسـيو رcضية للقربتعرث ٕاجناز برqمج املالعب السوسـيو رcضية للقربتعرث ٕاجناز برqمج املالعب السوسـيو رcضية للقربتعرث ٕاجناز برqمج املالعب السوسـيو رcضية للقرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة

        ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 .Jسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نتاجئ أحباث التنقيب عن النفط ببالدqنتاجئ أحباث التنقيب عن النفط ببالدqنتاجئ أحباث التنقيب عن النفط ببالدqنتاجئ أحباث التنقيب عن النفط ببالدq شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .Jسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إالسرتاتيجية املعدنيةإالسرتاتيجية املعدنيةإالسرتاتيجية املعدنيةإالسرتاتيجية املعدنية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
 .Jشرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ظاهرة التسولظاهرة التسولظاهرة التسولظاهرة التسول شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مشاركة املغرب مبؤمتر سـيداومشاركة املغرب مبؤمتر سـيداومشاركة املغرب مبؤمتر سـيداومشاركة املغرب مبؤمتر سـيداو شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .التحالف Jشرتايك ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،امحل� الوطنية ٕاليواء املسـنني بدون مأوىامحل� الوطنية ٕاليواء املسـنني بدون مأوىامحل� الوطنية ٕاليواء املسـنني بدون مأوىامحل� الوطنية ٕاليواء املسـنني بدون مأوى شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::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
 .Jسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،للمملكةللمملكةللمملكةللمملكةماكحفة التصحر :ملناطق اجلنوبية الرشقية ماكحفة التصحر :ملناطق اجلنوبية الرشقية ماكحفة التصحر :ملناطق اجلنوبية الرشقية ماكحفة التصحر :ملناطق اجلنوبية الرشقية  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تفعيل دور حراس الغا:ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابويتفعيل دور حراس الغا:ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابويتفعيل دور حراس الغا:ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابويتفعيل دور حراس الغا:ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابوي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .التجمع الوطين لٔالحرار
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        ::::وزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية
ٔاعضاء مجموعة Jحتاد الوطين للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مدونة الشغلمدونة الشغلمدونة الشغلمدونة الشغلاختالالت تطبيق مقتضيات اختالالت تطبيق مقتضيات اختالالت تطبيق مقتضيات اختالالت تطبيق مقتضيات  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .للشغل :ملغرب
التجمع  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية :ملغربالوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية :ملغربالوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية :ملغربالوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية :ملغرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .الوطين لٔالحرار

        ::::العامة والحكامةالعامة والحكامةالعامة والحكامةالعامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون 
 .أالصا2 واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية الطبقة الوسطىوضعية الطبقة الوسطىوضعية الطبقة الوسطىوضعية الطبقة الوسطى شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
ٕاجراءات احلكومة ملعاجلة آ�ر قرار املكتب الوطين للحبوب والقطاين املتعلق بتخفيض ا]مع املوجه اىل ٕاجراءات احلكومة ملعاجلة آ�ر قرار املكتب الوطين للحبوب والقطاين املتعلق بتخفيض ا]مع املوجه اىل ٕاجراءات احلكومة ملعاجلة آ�ر قرار املكتب الوطين للحبوب والقطاين املتعلق بتخفيض ا]مع املوجه اىل ٕاجراءات احلكومة ملعاجلة آ�ر قرار املكتب الوطين للحبوب والقطاين املتعلق بتخفيض ا]مع املوجه اىل  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املطاحناملطاحناملطاحناملطاحن
 

        

        

        

        

        

        

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

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

) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا[لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا[لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا[لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا[لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (
    اجللسة.اجللسة.اجللسة.اجللسة.االٔقل قبل افتتاح االٔقل قبل افتتاح االٔقل قبل افتتاح االٔقل قبل افتتاح 

    من النظام ا]اخيلمن النظام ا]اخيلمن النظام ا]اخيلمن النظام ا]اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
 االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق :الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق :الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة :يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق :الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق :الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة :يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق :الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق :الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة :يقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق :الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق :الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة :يق

        µ وفق املسطرة التالية :µ وفق املسطرة التالية :µ وفق املسطرة التالية :µ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذ
                ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز 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 ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛
        دى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛دى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛دى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛دى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛�لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتع�لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتع�لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتع�لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتع

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