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        ::::التجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكوزارة وزارة وزارة وزارة 
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،ٕالغاء مباراة للتوظيفٕالغاء مباراة للتوظيفٕالغاء مباراة للتوظيفٕالغاء مباراة للتوظيف    ::::آين آين آين آين     شفويشفويشفويشفوي �
    .5شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الورقة الرماديةالورقة الرماديةالورقة الرماديةالورقة الرمادية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .مجموعة 5حتاد الوطين للشغل Aملغربللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حترير قطاع نقل أالشخاصحترير قطاع نقل أالشخاصحترير قطاع نقل أالشخاصحترير قطاع نقل أالشخاص    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 

 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التحالف 5شرتايك.    ،ختفيض أمثنة ألف دواءختفيض أمثنة ألف دواءختفيض أمثنة ألف دواءختفيض أمثنة ألف دواء    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تعممي التغطية الصحية و5جOعية عىل حريف الصناعة التقليديةتعممي التغطية الصحية و5جOعية عىل حريف الصناعة التقليديةتعممي التغطية الصحية و5جOعية عىل حريف الصناعة التقليديةتعممي التغطية الصحية و5جOعية عىل حريف الصناعة التقليدية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .الفيدرايلفريق ال

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
أالصاX للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،دور املاكتب اZولية لواكX املغرب العريب لٔالنباءدور املاكتب اZولية لواكX املغرب العريب لٔالنباءدور املاكتب اZولية لواكX املغرب العريب لٔالنباءدور املاكتب اZولية لواكX املغرب العريب لٔالنباء    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 .واملعارصة

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .5سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،أنظمة التقاعدأنظمة التقاعدأنظمة التقاعدأنظمة التقاعد    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

        ::::الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني    وزارةوزارةوزارةوزارة
 .اZسـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ممارسة بعض احلرف بأماكن ومواقع غري الئقةممارسة بعض احلرف بأماكن ومواقع غري الئقةممارسة بعض احلرف بأماكن ومواقع غري الئقةممارسة بعض احلرف بأماكن ومواقع غري الئقة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة

        ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،متديد العمل Aلساعة إالضافيةمتديد العمل Aلساعة إالضافيةمتديد العمل Aلساعة إالضافيةمتديد العمل Aلساعة إالضافية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  

________________________________________________________________________________    
    من النظام اZاخيلمن النظام اZاخيلمن النظام اZاخيلمن النظام اZاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

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

    من النظام اZاخيلمن النظام اZاخيلمن النظام اZاخيلمن النظام اZاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Aالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Aالٔسـئ� تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Aالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Aالٔسـئ� تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Aالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Aالٔسـئ� تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Aالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Aالٔسـئ� 

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوX عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوX عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوX عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوX عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :
        ٔ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 ؛

        وزير املعين للجواب وزير املعين للجواب وزير املعين للجواب وزير املعين للجواب ©نيا : تعطى اللكمة لل©نيا : تعطى اللكمة لل©نيا : تعطى اللكمة لل©نيا : تعطى اللكمة لل
        عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛

        ©لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛©لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛©لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛©لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛
         يتجاوز دقيقتني اثنتني. يتجاوز دقيقتني اثنتني. يتجاوز دقيقتني اثنتني. يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف الرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف الرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف الرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال
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