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        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مواكبة التعلمي اخلصويص لتحقيق اكتفائه ا�ايت من أالساتذةمواكبة التعلمي اخلصويص لتحقيق اكتفائه ا�ايت من أالساتذةمواكبة التعلمي اخلصويص لتحقيق اكتفائه ا�ايت من أالساتذةمواكبة التعلمي اخلصويص لتحقيق اكتفائه ا�ايت من أالساتذة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصا= واملعارصة فريق
 .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الوزارة لتنظمي امتحاEت البااكلورCالوزارة لتنظمي امتحاEت البااكلورCالوزارة لتنظمي امتحاEت البااكلورCالوزارة لتنظمي امتحاEت البااكلورC    اسـتعداداتاسـتعداداتاسـتعداداتاسـتعدادات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Oسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الهدر املدريسالهدر املدريسالهدر املدريسالهدر املدريس شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رCضية للقربرCضية للقربرCضية للقربرCضية للقرب    تقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيوتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيوتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيوتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيو ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك
 .Oسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رضورة دمع برEمج التمنية الرCضيةرضورة دمع برEمج التمنية الرCضيةرضورة دمع برEمج التمنية الرCضيةرضورة دمع برEمج التمنية الرCضية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرCضةنصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرCضةنصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرCضةنصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرCضة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لٔالحرارالتجمع 
للمستشارين     ٕاماكنية اسـتفادة موظفي وأعوان الشـبيبة والرCضة من خدمات مؤسسة محمد السادس،ٕاماكنية اسـتفادة موظفي وأعوان الشـبيبة والرCضة من خدمات مؤسسة محمد السادس،ٕاماكنية اسـتفادة موظفي وأعوان الشـبيبة والرCضة من خدمات مؤسسة محمد السادس،ٕاماكنية اسـتفادة موظفي وأعوان الشـبيبة والرCضة من خدمات مؤسسة محمد السادس، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 احملرتمني السادة ٔاعضاء مجموعة Oحتاد الوطين للشغل uملغرب.

        ::::بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلفوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،Oقتصادية بدول أوروu عىل اجلالية املغربيةOقتصادية بدول أوروu عىل اجلالية املغربيةOقتصادية بدول أوروu عىل اجلالية املغربيةOقتصادية بدول أوروu عىل اجلالية املغربيةتأثري أالزمة تأثري أالزمة تأثري أالزمة تأثري أالزمة  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Oحتاد ا�سـتوري
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،متابعة تطبيق مدونة أالرسة uلنسـبة ٔالفراد اجلالية املغربية uخلارجمتابعة تطبيق مدونة أالرسة uلنسـبة ٔالفراد اجلالية املغربية uخلارجمتابعة تطبيق مدونة أالرسة uلنسـبة ٔالفراد اجلالية املغربية uخلارجمتابعة تطبيق مدونة أالرسة uلنسـبة ٔالفراد اجلالية املغربية uخلارج شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .Oشرتايك الفريق

        ::::واالقتصاد االجتماعي والتضامنيواالقتصاد االجتماعي والتضامنيواالقتصاد االجتماعي والتضامنيواالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية وزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصا= واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املعارض اجلهوية للصناعة التقليديةاملعارض اجلهوية للصناعة التقليديةاملعارض اجلهوية للصناعة التقليديةاملعارض اجلهوية للصناعة التقليدية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

            ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
السادة للمستشارين احملرتمني     Oعتقاالت التعسفية اليت تطال ذوي الغرامات دون ٕاخبار حىت عائالهتم،Oعتقاالت التعسفية اليت تطال ذوي الغرامات دون ٕاخبار حىت عائالهتم،Oعتقاالت التعسفية اليت تطال ذوي الغرامات دون ٕاخبار حىت عائالهتم،Oعتقاالت التعسفية اليت تطال ذوي الغرامات دون ٕاخبار حىت عائالهتم، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.
 .أالصا= واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،العقوuت البدي� ؤانسـنة السجونالعقوuت البدي� ؤانسـنة السجونالعقوuت البدي� ؤانسـنة السجونالعقوuت البدي� ؤانسـنة السجون شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::و االقتصاد الرقميو االقتصاد الرقميو االقتصاد الرقميو االقتصاد الرقمي    الصناعة والتجارة واالستثمارالصناعة والتجارة واالستثمارالصناعة والتجارة واالستثمارالصناعة والتجارة واالستثماروزارة وزارة وزارة وزارة 
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الهاتفيةالهاتفيةالهاتفيةالهاتفيةتدابري حامية املواطنني من خماطر حمطات التقاط املاكملات تدابري حامية املواطنني من خماطر حمطات التقاط املاكملات تدابري حامية املواطنني من خماطر حمطات التقاط املاكملات تدابري حامية املواطنني من خماطر حمطات التقاط املاكملات  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .Oشرتايك الفريق
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،Oست�ر أالجنيب uملغربOست�ر أالجنيب uملغربOست�ر أالجنيب uملغربOست�ر أالجنيب uملغرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق احلريك.    اجلرامئ إاللكرتونية،اجلرامئ إاللكرتونية،اجلرامئ إاللكرتونية،اجلرامئ إاللكرتونية، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .Oسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الرمقيالرمقيالرمقيالرمقي    ٕاسرتاتيجية املغربٕاسرتاتيجية املغربٕاسرتاتيجية املغربٕاسرتاتيجية املغرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::وزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحة
  للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التحالف Oشرتايك.    وضعية فنادق يف مناطق سـياحية شعبية،وضعية فنادق يف مناطق سـياحية شعبية،وضعية فنادق يف مناطق سـياحية شعبية،وضعية فنادق يف مناطق سـياحية شعبية، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .Oسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أالطفالأالطفالأالطفالأالطفالارتفاع جرامئ اغتصاب ارتفاع جرامئ اغتصاب ارتفاع جرامئ اغتصاب ارتفاع جرامئ اغتصاب  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احلفاظ عىل الرتاث الشعيباحلفاظ عىل الرتاث الشعيباحلفاظ عىل الرتاث الشعيباحلفاظ عىل الرتاث الشعيب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
أالصا=  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تفعيل املقتضيات ا�سـتورية املتعلقة uحلقوق الثقافيةتفعيل املقتضيات ا�سـتورية املتعلقة uحلقوق الثقافيةتفعيل املقتضيات ا�سـتورية املتعلقة uحلقوق الثقافيةتفعيل املقتضيات ا�سـتورية املتعلقة uحلقوق الثقافية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة

        ::::الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
أالصا=  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،عدم التوازن بني املناطق يف Oسـتفادة من املياهعدم التوازن بني املناطق يف Oسـتفادة من املياهعدم التوازن بني املناطق يف Oسـتفادة من املياهعدم التوازن بني املناطق يف Oسـتفادة من املياه شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة

        

        
    
    
    

    

        
    ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

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

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيق االٔسـئ� ااالٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيق االٔسـئ� ااالٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيق االٔسـئ� ااالٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيق االٔسـئ� ا    تسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسة

        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 :
                ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوا

        Ãنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Ãنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Ãنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Ãنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛
        Ãلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Ãلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Ãلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Ãلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛

        وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ« تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ« تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ« تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ« تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للرابعا : ميكن للرابعا : ميكن للرابعا : ميكن لل
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