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 ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .0سـتقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     ،،،،امتحا�ت البااكلور	امتحا�ت البااكلور	امتحا�ت البااكلور	امتحا�ت البااكلور	    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    ،الر	ضية اCولية اليت سـتحتضهنا بالد�الر	ضية اCولية اليت سـتحتضهنا بالد�الر	ضية اCولية اليت سـتحتضهنا بالد�الر	ضية اCولية اليت سـتحتضهنا بالد�0سـتعدادات اجلارية لتنظمي وإجناح التظاهرات 0سـتعدادات اجلارية لتنظمي وإجناح التظاهرات 0سـتعدادات اجلارية لتنظمي وإجناح التظاهرات 0سـتعدادات اجلارية لتنظمي وإجناح التظاهرات     ::::آينآينآينآيني ي ي ي شفو شفو شفو شفو  �

 .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء 
 .اCسـتوريالفريق للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،تدبري اجلامعات الر	ضيةتدبري اجلامعات الر	ضيةتدبري اجلامعات الر	ضيةتدبري اجلامعات الر	ضية    ::::ييييشفو شفو شفو شفو  �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،))))الطب التقليدي والتدواي Qألعشابالطب التقليدي والتدواي Qألعشابالطب التقليدي والتدواي Qألعشابالطب التقليدي والتدواي Qألعشاب((((رضورة تقنني الطب البديل رضورة تقنني الطب البديل رضورة تقنني الطب البديل رضورة تقنني الطب البديل     ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

     .0سـتقاليل الفريق أعضاء
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية ودعوة احلكومة إىل مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية ودعوة احلكومة إىل مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية ودعوة احلكومة إىل مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية ودعوة احلكومة إىل     65.0065.0065.0065.00تفعيل مقتضيات القانون تفعيل مقتضيات القانون تفعيل مقتضيات القانون تفعيل مقتضيات القانون     ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

للمستشارين     ،،،،اسـتدراك الثغرات اليت يعرفها تطبيق هذا القانون اfي يقيص فئات عريضة من اbمتع املغريباسـتدراك الثغرات اليت يعرفها تطبيق هذا القانون اfي يقيص فئات عريضة من اbمتع املغريباسـتدراك الثغرات اليت يعرفها تطبيق هذا القانون اfي يقيص فئات عريضة من اbمتع املغريباسـتدراك الثغرات اليت يعرفها تطبيق هذا القانون اfي يقيص فئات عريضة من اbمتع املغريب
     .األصاk واملعارصة فريق أعضاءالسادة احملرتمني 

 .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،وقع املضافات الغذائية عىل حصة املغاربةوقع املضافات الغذائية عىل حصة املغاربةوقع املضافات الغذائية عىل حصة املغاربةوقع املضافات الغذائية عىل حصة املغاربة    ::::ييييشفو شفو شفو شفو  �

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
األصاk  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،دور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليديةدور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليديةدور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليديةدور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليدية    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

     .واملعارصة

        ::::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 
 .فريق التجمع الوطين لألحرار أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،ارتفاع األسعارارتفاع األسعارارتفاع األسعارارتفاع األسعار    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،توفري املواد الغذائية الرضورية مبناسـبة اقرتاب شهر رمضان املباركتوفري املواد الغذائية الرضورية مبناسـبة اقرتاب شهر رمضان املباركتوفري املواد الغذائية الرضورية مبناسـبة اقرتاب شهر رمضان املباركتوفري املواد الغذائية الرضورية مبناسـبة اقرتاب شهر رمضان املبارك    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

     .األصاk واملعارصة فريق أعضاء
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل 0تفاقيات املوقعة بني التعاونيات إلجناح مرشوع األكياس البيئيةمآل 0تفاقيات املوقعة بني التعاونيات إلجناح مرشوع األكياس البيئيةمآل 0تفاقيات املوقعة بني التعاونيات إلجناح مرشوع األكياس البيئيةمآل 0تفاقيات املوقعة بني التعاونيات إلجناح مرشوع األكياس البيئية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
واملقاوالت العام� Qلقطاع واملقاوالت العام� Qلقطاع واملقاوالت العام� Qلقطاع واملقاوالت العام� Qلقطاع     للحقوق واحلر	ت النقابية يف العديد من الرشاكتللحقوق واحلر	ت النقابية يف العديد من الرشاكتللحقوق واحلر	ت النقابية يف العديد من الرشاكتللحقوق واحلر	ت النقابية يف العديد من الرشاكت0نهتااكت املسـمترة 0نهتااكت املسـمترة 0نهتااكت املسـمترة 0نهتااكت املسـمترة     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .مجموعة 0حتاد الوطين للشغل Qملغرب أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اخلاصاخلاصاخلاصاخلاص
     .األصاk واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،السـياسة احلكومية يف جمال التشغيلالسـياسة احلكومية يف جمال التشغيلالسـياسة احلكومية يف جمال التشغيلالسـياسة احلكومية يف جمال التشغيل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
األصاk  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اخلصاص يف احلافالت العمومية اخلاصة Qلنقل احلرضياخلصاص يف احلافالت العمومية اخلاصة Qلنقل احلرضياخلصاص يف احلافالت العمومية اخلاصة Qلنقل احلرضياخلصاص يف احلافالت العمومية اخلاصة Qلنقل احلرضي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

     .واملعارصة
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 .0سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،خوصصة اbازر امجلاعيةخوصصة اbازر امجلاعيةخوصصة اbازر امجلاعيةخوصصة اbازر امجلاعية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .0سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،تنظمي الباعة املتجولنيتنظمي الباعة املتجولنيتنظمي الباعة املتجولنيتنظمي الباعة املتجولني    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،منع األسامء األمازيغيةمنع األسامء األمازيغيةمنع األسامء األمازيغيةمنع األسامء األمازيغية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .0شرتايك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التدبري املفوضالتدبري املفوضالتدبري املفوضالتدبري املفوض    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .0شرتايك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،من امليثاق امجلاعيمن امليثاق امجلاعيمن امليثاق امجلاعيمن امليثاق امجلاعي    25252525إعامل املادة إعامل املادة إعامل املادة إعامل املادة     ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،إخالء بعض املدن من املتسوليني واملترشدين خالل ز	رات ملسؤولني رمسينيإخالء بعض املدن من املتسوليني واملترشدين خالل ز	رات ملسؤولني رمسينيإخالء بعض املدن من املتسوليني واملترشدين خالل ز	رات ملسؤولني رمسينيإخالء بعض املدن من املتسوليني واملترشدين خالل ز	رات ملسؤولني رمسيني    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التحالف 0شرتايك فريق أعضاءالسادة 
 .الفيدرايل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،معا�ة عامل ومسـتخدمو رشكة سـتاريو QلرQطمعا�ة عامل ومسـتخدمو رشكة سـتاريو QلرQطمعا�ة عامل ومسـتخدمو رشكة سـتاريو QلرQطمعا�ة عامل ومسـتخدمو رشكة سـتاريو QلرQط    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اجلواز البيوميرتياجلواز البيوميرتياجلواز البيوميرتياجلواز البيوميرتي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

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

    من النظام اCاخيلمن النظام اCاخيلمن النظام اCاخيلمن النظام اCاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساk ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساk ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساk ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساk ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اbلس لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اbلس لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اbلس لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اbلس 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام اCاخيلمن النظام اCاخيلمن النظام اCاخيلمن النظام اCاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

عامة مبتابعة Qيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل عامة مبتابعة Qيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل عامة مبتابعة Qيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل عامة مبتابعة Qيق األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Qألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Qألسـئ� اليت تلهيا مناقشة تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Qألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Qألسـئ� اليت تلهيا مناقشة تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Qألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Qألسـئ� اليت تلهيا مناقشة تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Qألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Qألسـئ� اليت تلهيا مناقشة 
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