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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ،،،،+لنسـبة للخدمات الصحية+لنسـبة للخدمات الصحية+لنسـبة للخدمات الصحية+لنسـبة للخدمات الصحية    2016201620162016----2012201220122012خمطط معل احلكومة للفرتة املمتدة مابني خمطط معل احلكومة للفرتة املمتدة مابني خمطط معل احلكومة للفرتة املمتدة مابني خمطط معل احلكومة للفرتة املمتدة مابني  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .@سـتقاليل ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 
للمستشارين     ،،،،املياه العادمة وانعاكساته عىل حصة املواطننياملياه العادمة وانعاكساته عىل حصة املواطننياملياه العادمة وانعاكساته عىل حصة املواطننياملياه العادمة وانعاكساته عىل حصة املواطننيسقي بعض الضيعات الفالحية بواسطة سقي بعض الضيعات الفالحية بواسطة سقي بعض الضيعات الفالحية بواسطة سقي بعض الضيعات الفالحية بواسطة  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .احلريك ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 

        وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:
 .@سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،برYمج الطرق السـيارة +ملغرببرYمج الطرق السـيارة +ملغرببرYمج الطرق السـيارة +ملغرببرYمج الطرق السـيارة +ملغرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصا_ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تأهيل املطاراتتأهيل املطاراتتأهيل املطاراتتأهيل املطارات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .ٔاعضاء مجموعة @حتاد الوطين للشغل +ملغربللمستشارين احملرتمني السادة     قطاع املالحة البحرية،قطاع املالحة البحرية،قطاع املالحة البحرية،قطاع املالحة البحرية، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     حصيj تطبيق رمس الرمال،حصيj تطبيق رمس الرمال،حصيj تطبيق رمس الرمال،حصيj تطبيق رمس الرمال، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .اrسـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     اتفاقيات الرشاكة بني الوزارة وامجلاعات الرتابية،اتفاقيات الرشاكة بني الوزارة وامجلاعات الرتابية،اتفاقيات الرشاكة بني الوزارة وامجلاعات الرتابية،اتفاقيات الرشاكة بني الوزارة وامجلاعات الرتابية، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل    ةةةةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    ةةةةررررااااالوزالوزالوزالوز
 .احلريك الفريقٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معايري فتح مركز الفحص التقين للسـياراتمعايري فتح مركز الفحص التقين للسـياراتمعايري فتح مركز الفحص التقين للسـياراتمعايري فتح مركز الفحص التقين للسـيارات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصا_ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية قطاع الطريان املدينوضعية قطاع الطريان املدينوضعية قطاع الطريان املدينوضعية قطاع الطريان املدين شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 

  .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     وضعية البناء املهدد +لسقوط +ملدن العتيقة،وضعية البناء املهدد +لسقوط +ملدن العتيقة،وضعية البناء املهدد +لسقوط +ملدن العتيقة،وضعية البناء املهدد +لسقوط +ملدن العتيقة، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
أالصا_  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،@هنيارات املتكررة للمساكن العتيقة@هنيارات املتكررة للمساكن العتيقة@هنيارات املتكررة للمساكن العتيقة@هنيارات املتكررة للمساكن العتيقة    اسـمترار ظاهرةاسـمترار ظاهرةاسـمترار ظاهرةاسـمترار ظاهرة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة
للمستشارين     ،،،،ما تعانيه بعض امجلاعات من مآيس نتيجة غياب التجهزيات اخلاصة +لرصف الصحيما تعانيه بعض امجلاعات من مآيس نتيجة غياب التجهزيات اخلاصة +لرصف الصحيما تعانيه بعض امجلاعات من مآيس نتيجة غياب التجهزيات اخلاصة +لرصف الصحيما تعانيه بعض امجلاعات من مآيس نتيجة غياب التجهزيات اخلاصة +لرصف الصحي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .@سـتقاليل ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 

        ::::العلمي وتكوين األطرالعلمي وتكوين األطرالعلمي وتكوين األطرالعلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث التعليم العالي والبحث التعليم العالي والبحث التعليم العالي والبحث وزارة وزارة وزارة وزارة 
 .@شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بلومات التعلمي العايل اخلاصبلومات التعلمي العايل اخلاصبلومات التعلمي العايل اخلاصبلومات التعلمي العايل اخلاصتأخر مرسوم معاد_ دتأخر مرسوم معاد_ دتأخر مرسوم معاد_ دتأخر مرسوم معاد_ د شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:وزارة الشباب والرياضة:
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     برYمج العطj للجميع،برYمج العطj للجميع،برYمج العطj للجميع،برYمج العطj للجميع، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::والمعادن والماء والبيئةوالمعادن والماء والبيئةوالمعادن والماء والبيئةوالمعادن والماء والبيئةالطاقة الطاقة الطاقة الطاقة وزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصا_ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،التدبري املندمج للسواحل املغربيةالتدبري املندمج للسواحل املغربيةالتدبري املندمج للسواحل املغربيةالتدبري املندمج للسواحل املغربية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .@سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     كهربة العامل القروي ومعاجلة شـتات القرى،كهربة العامل القروي ومعاجلة شـتات القرى،كهربة العامل القروي ومعاجلة شـتات القرى،كهربة العامل القروي ومعاجلة شـتات القرى، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::وزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحة
 .@شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مراقبة الفنادق واملرافق السـياحية املصنفةمراقبة الفنادق واملرافق السـياحية املصنفةمراقبة الفنادق واملرافق السـياحية املصنفةمراقبة الفنادق واملرافق السـياحية املصنفةجناعة جناعة جناعة جناعة  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     السـياسة الثقافية +ملغرب،السـياسة الثقافية +ملغرب،السـياسة الثقافية +ملغرب،السـياسة الثقافية +ملغرب، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .التحالف @شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     املؤقتة،املؤقتة،املؤقتة،املؤقتة،مناصب الشغل مناصب الشغل مناصب الشغل مناصب الشغل  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

        المكلفة بالتجارة الخارجية:المكلفة بالتجارة الخارجية:المكلفة بالتجارة الخارجية:المكلفة بالتجارة الخارجية:    
أالصا_  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕافالس السـياسة احلكومية يف جمال التبادل احلرٕافالس السـياسة احلكومية يف جمال التبادل احلرٕافالس السـياسة احلكومية يف جمال التبادل احلرٕافالس السـياسة احلكومية يف جمال التبادل احلر شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،فرض رسوم مجركية عىل اسـترياد السلع املسـتعمj من أورو+فرض رسوم مجركية عىل اسـترياد السلع املسـتعمj من أورو+فرض رسوم مجركية عىل اسـترياد السلع املسـتعمj من أورو+فرض رسوم مجركية عىل اسـترياد السلع املسـتعمj من أورو+ شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريك
  
  
  
  
  
  
  
  

        

        
    ٔاسـئj جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئj جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئj جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئj جيمعها وحدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
        ::::من النظام اrاخيلمن النظام اrاخيلمن النظام اrاخيلمن النظام اrاخيل    254254254254املادة املادة املادة املادة 

اجلزء املتعلق +الٔسـئj االٓنية واجلزء املتعلق +الٔسـئj اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة +يق االٔسـئj املدرجة يف جدول االٔعامل اجلزء املتعلق +الٔسـئj االٓنية واجلزء املتعلق +الٔسـئj اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة +يق االٔسـئj املدرجة يف جدول االٔعامل اجلزء املتعلق +الٔسـئj االٓنية واجلزء املتعلق +الٔسـئj اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة +يق االٔسـئj املدرجة يف جدول االٔعامل اجلزء املتعلق +الٔسـئj االٓنية واجلزء املتعلق +الٔسـئj اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة +يق االٔسـئj املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئj الشفهية بعد ٕاهناء تسـمتر جلسة االٔسـئj الشفهية بعد ٕاهناء تسـمتر جلسة االٔسـئj الشفهية بعد ٕاهناء تسـمتر جلسة االٔسـئj الشفهية بعد ٕاهناء 
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو_ عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو_ عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو_ عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو_ عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالية :

        ب كام ييل:ب كام ييل:ب كام ييل:ب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا±لس لعرض السؤال وللوزير للجواتعطى اللكمة لعضو ا±لس لعرض السؤال وللوزير للجواتعطى اللكمة لعضو ا±لس لعرض السؤال وللوزير للجواتعطى اللكمة لعضو ا±لس لعرض السؤال وللوزير للجوا
        ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، - - - - 
    ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، - - - - 

        حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف· تبقى من احلزي الزمين احملدد ¶، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف· تبقى من احلزي الزمين احملدد ¶، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف· تبقى من احلزي الزمين احملدد ¶، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف· تبقى من احلزي الزمين احملدد ¶، للتعقيب ٔاو الرد عليه.
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