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        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 

    .فريق األصا/ واملعارصةأعضاء   السادةنين احملرتميللمستشار  ،ترامك امللفات مبحمكة النقضترامك امللفات مبحمكة النقضترامك امللفات مبحمكة النقضترامك امللفات مبحمكة النقض ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء فريق التحالف   السادةنين احملرتميللمستشار  ،تعليق ملفات الفساد وتأثريه عىل احلياة العامةتعليق ملفات الفساد وتأثريه عىل احلياة العامةتعليق ملفات الفساد وتأثريه عىل احلياة العامةتعليق ملفات الفساد وتأثريه عىل احلياة العامة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .Cشرتايك
    .Cسـتقاليلفريق الأعضاء   السادةنين احملرتميللمستشار  ،ق النائيةق النائيةق النائيةق النائيةتأهيل احملامك Eملناطتأهيل احملامك Eملناطتأهيل احملامك Eملناطتأهيل احملامك Eملناط ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد امحليد السعداوي، عبد القادر  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تقيمي مشويل لتطبيق مدونة السريتقيمي مشويل لتطبيق مدونة السريتقيمي مشويل لتطبيق مدونة السريتقيمي مشويل لتطبيق مدونة السري ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.قوضاض، عياد الطييب، عبد هللا ابو زيد، حلسن بلبرصي
أعضاء فريق التجمع  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ية قطاع النقل جبهة الغرب الرشاردة بين احسنية قطاع النقل جبهة الغرب الرشاردة بين احسنية قطاع النقل جبهة الغرب الرشاردة بين احسنية قطاع النقل جبهة الغرب الرشاردة بين احسنوضع وضع وضع وضع  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .الوطين لألحرار

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،معاoة املرىض جراء تأخر احلصول عىل بطاقة املساعدة الطبيةمعاoة املرىض جراء تأخر احلصول عىل بطاقة املساعدة الطبيةمعاoة املرىض جراء تأخر احلصول عىل بطاقة املساعدة الطبيةمعاoة املرىض جراء تأخر احلصول عىل بطاقة املساعدة الطبية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.سعيد أرزيقي، معر أدخيل، بنارص أزواكغالرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، 
    .أعضاء الفريق الفيدرايل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حق التطبيب للجميعحق التطبيب للجميعحق التطبيب للجميعحق التطبيب للجميع ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 

    .Cسـتقاليلق فريالالسادة أعضاء للمستشارين احملرتمني     ،،،،رضورة وضع خطة حممكة للرتوجي والتسويقرضورة وضع خطة حممكة للرتوجي والتسويقرضورة وضع خطة حممكة للرتوجي والتسويقرضورة وضع خطة حممكة للرتوجي والتسويق ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصا/ واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تواصل ارتفاع جعز املزيان التجاريتواصل ارتفاع جعز املزيان التجاريتواصل ارتفاع جعز املزيان التجاريتواصل ارتفاع جعز املزيان التجاري ::::شفويشفويشفويشفوي �

        الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةةةةة    وزاروزاروزاروزار
    .أعضاء فريق األصا/ واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تمنية الوسط القرويتمنية الوسط القرويتمنية الوسط القرويتمنية الوسط القروي ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصا/ واملعارصة السادة نيرتمن احمليللمستشار     ،،،،موا�ة الكوارث الطبيعيةموا�ة الكوارث الطبيعيةموا�ة الكوارث الطبيعيةموا�ة الكوارث الطبيعية ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق Cشرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التدبري املفوض للمرافق العامةالتدبري املفوض للمرافق العامةالتدبري املفوض للمرافق العامةالتدبري املفوض للمرافق العامة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،وضعية العاملني بقطاع اإلنعاش الوطينوضعية العاملني بقطاع اإلنعاش الوطينوضعية العاملني بقطاع اإلنعاش الوطينوضعية العاملني بقطاع اإلنعاش الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ماليةماليةماليةماليةاالقتصاد والاالقتصاد والاالقتصاد والاالقتصاد والوزارة وزارة وزارة وزارة 
 نين احملرتميللمستشار     ،،،،ذة التعلمي اخلصويصذة التعلمي اخلصويصذة التعلمي اخلصويصذة التعلمي اخلصويصييييالتعارض بني إلزامية التعلمي والترضيب الغري املبارش لتالم التعارض بني إلزامية التعلمي والترضيب الغري املبارش لتالم التعارض بني إلزامية التعلمي والترضيب الغري املبارش لتالم التعارض بني إلزامية التعلمي والترضيب الغري املبارش لتالم  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.عبد ا�يد احلناكرييل محمد، الهامشي السموين، ي،عبد امحليد السعداوي، فض ادريس مرون السادة
    .أعضاء فريق األصا/ واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،بناكبناكبناكبناكأزمة السـيو/ يف األأزمة السـيو/ يف األأزمة السـيو/ يف األأزمة السـيو/ يف األ ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق Cسـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التعامل Eلشـيكالتعامل Eلشـيكالتعامل Eلشـيكالتعامل Eلشـيك ::::شفويشفويشفويشفوي �
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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 
    .أعضاء الفريق Cشرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ولوج مؤسسات التعلمي العايلولوج مؤسسات التعلمي العايلولوج مؤسسات التعلمي العايلولوج مؤسسات التعلمي العايل ::::شفويشفويشفويشفوي �

        الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،سوء تدبري Cحرتاف من طرف اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدمسوء تدبري Cحرتاف من طرف اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدمسوء تدبري Cحرتاف من طرف اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدمسوء تدبري Cحرتاف من طرف اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .فريق التجمع الوطين لألحرار

        االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء الفريق ا�سـتوري السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،السـياسة اإلعالمية للقطب العمويمالسـياسة اإلعالمية للقطب العمويمالسـياسة اإلعالمية للقطب العمويمالسـياسة اإلعالمية للقطب العمويم ::::شفويشفويشفويشفوي �

        الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،دمع الصناع واسـتفادهتم من صندوق الضامن Cج�عيدمع الصناع واسـتفادهتم من صندوق الضامن Cج�عيدمع الصناع واسـتفادهتم من صندوق الضامن Cج�عيدمع الصناع واسـتفادهتم من صندوق الضامن Cج�عي ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .Cسـتقاليل
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    ....أسـئ£ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ£ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ£ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ£ جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    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((((إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث     لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسةلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسةلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسةلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة

    ....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 

تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل     تسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Eألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق Eألسـئ£ اليتتسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Eألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق Eألسـئ£ اليتتسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Eألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق Eألسـئ£ اليتتسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Eألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق Eألسـئ£ اليت
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو/ عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو/ عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو/ عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو/ عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية 

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÅ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÅ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÅ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÅ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛    تعطى اللكمة للوزيرتعطى اللكمة للوزيرتعطى اللكمة للوزيرتعطى اللكمة للوزير: : : : Éنيا Éنيا Éنيا Éنيا 
        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 ؛: : : : Éلثا Éلثا Éلثا Éلثا 
        ....اوز دقيقتني اثنتنياوز دقيقتني اثنتنياوز دقيقتني اثنتنياوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¾ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¾ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¾ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¾ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتج: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

        ::::14h3014h3014h3014h30    و النصف زوC و النصف زوC و النصف زوC و النصف زوC     الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


