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        ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصا. واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املدن العتيقةاملدن العتيقةاملدن العتيقةاملدن العتيقة    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املغريباملغريباملغريباملغريبرضورة ختصيص نسـبة مئوية من ملسة احلرف التقليدية بفن املعامر رضورة ختصيص نسـبة مئوية من ملسة احلرف التقليدية بفن املعامر رضورة ختصيص نسـبة مئوية من ملسة احلرف التقليدية بفن املعامر رضورة ختصيص نسـبة مئوية من ملسة احلرف التقليدية بفن املعامر     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .Cسـتقاليل الفريق أعضاء
 .اFسـتوري الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،البناء العشوايئالبناء العشوايئالبناء العشوايئالبناء العشوايئ    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
األصا.  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مسـتقبل تدريس الرتبية املوسـيقية Gملدرسة املغربيةمسـتقبل تدريس الرتبية املوسـيقية Gملدرسة املغربيةمسـتقبل تدريس الرتبية املوسـيقية Gملدرسة املغربيةمسـتقبل تدريس الرتبية املوسـيقية Gملدرسة املغربية    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .واملعارصة

 ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 

 الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،اإلشاكليات املطروحة خلرجيي املعاهد العليا اخلاصةاإلشاكليات املطروحة خلرجيي املعاهد العليا اخلاصةاإلشاكليات املطروحة خلرجيي املعاهد العليا اخلاصةاإلشاكليات املطروحة خلرجيي املعاهد العليا اخلاصة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك

 .الوطين لألحرارالتجمع  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املنح اجلامعيةاملنح اجلامعيةاملنح اجلامعيةاملنح اجلامعية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية الشـبكة الطرقية ببالد`وضعية الشـبكة الطرقية ببالد`وضعية الشـبكة الطرقية ببالد`وضعية الشـبكة الطرقية ببالد`    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،Gملدن اFاخلية وربطها Gلطرق الساحليةGملدن اFاخلية وربطها Gلطرق الساحليةGملدن اFاخلية وربطها Gلطرق الساحليةGملدن اFاخلية وربطها Gلطرق الساحلية    ةةةةمتديد الطرق السـيار متديد الطرق السـيار متديد الطرق السـيار متديد الطرق السـيار     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Cسـتقاليل الفريق
 .Cسـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،النقل الطريق للمسافرينالنقل الطريق للمسافرينالنقل الطريق للمسافرينالنقل الطريق للمسافرين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .Cسـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الصحافة Cلكرتونيةالصحافة Cلكرتونيةالصحافة Cلكرتونيةالصحافة Cلكرتونية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ::::وزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهني

 .الفيدرايل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تشغيل األطر األجنبيةتشغيل األطر األجنبيةتشغيل األطر األجنبيةتشغيل األطر األجنبية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة    وزارةوزارةوزارةوزارة
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،عدم توصل متثيليات الواك. املغربية لتمنية Cستpرات Gعoداهتاعدم توصل متثيليات الواك. املغربية لتمنية Cستpرات Gعoداهتاعدم توصل متثيليات الواك. املغربية لتمنية Cستpرات Gعoداهتاعدم توصل متثيليات الواك. املغربية لتمنية Cستpرات Gعoداهتا    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Cشرتايك الفريق
 .Cشرتايك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،القطاع غري املهيلكالقطاع غري املهيلكالقطاع غري املهيلكالقطاع غري املهيلك    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا. واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تسويق اإلماكنيات Cستpرية لبالد`تسويق اإلماكنيات Cستpرية لبالد`تسويق اإلماكنيات Cستpرية لبالد`تسويق اإلماكنيات Cستpرية لبالد`    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الخارجالخارجالخارجالخارجفي في في في ومة المكلفة بالمغاربة المقيمين ومة المكلفة بالمغاربة المقيمين ومة المكلفة بالمغاربة المقيمين ومة المكلفة بالمغاربة المقيمين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحك
 .األصا. واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املهاجرةاملهاجرةاملهاجرةاملهاجرةأوضاع املرأة أوضاع املرأة أوضاع املرأة أوضاع املرأة     ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
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        ::::المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مادة اFقيق املدمعمادة اFقيق املدمعمادة اFقيق املدمعمادة اFقيق املدمع    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .التحالف Cشرتايك فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ترشـيد النفقات ومراجعة منط حياة اإلدارةترشـيد النفقات ومراجعة منط حياة اإلدارةترشـيد النفقات ومراجعة منط حياة اإلدارةترشـيد النفقات ومراجعة منط حياة اإلدارة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املعايري املعمتدة يف توزيع اFمع املايل العمويم عىل امجلعياتاملعايري املعمتدة يف توزيع اFمع املايل العمويم عىل امجلعياتاملعايري املعمتدة يف توزيع اFمع املايل العمويم عىل امجلعياتاملعايري املعمتدة يف توزيع اFمع املايل العمويم عىل امجلعيات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك
 .األصا. واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،غياب الولوجياتغياب الولوجياتغياب الولوجياتغياب الولوجيات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 

 .احلريك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حتديد امل� الغابويحتديد امل� الغابويحتديد امل� الغابويحتديد امل� الغابوي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
    ....املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوعأسـئ� جيمعها وحدة أسـئ� جيمعها وحدة أسـئ� جيمعها وحدة أسـئ� جيمعها وحدة  �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اFاخيلمن النظام اFاخيلمن النظام اFاخيلمن النظام اFاخيل    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((((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 اFاخيلمن النظام اFاخيلمن النظام اFاخيلمن النظام اFاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
 األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Gألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Gألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Gيقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Gألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Gألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Gيقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Gألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Gألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Gيقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Gألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Gألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Gيق

        ::::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 
        اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا· يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى تعطى تعطى تعطى : : : : 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 ؛: : : : ºنيا ºنيا ºنيا ºنيا 
        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 ؛: : : : ºلثا ºلثا ºلثا ºلثا 
        ....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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