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        ::::وزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانيةٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانيةٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانيةٕالزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوجيات للهتيئة العمرانية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 أالصا7 واملعارصة.

        ::::والتكوين المهنيوالتكوين المهنيوالتكوين المهنيوالتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ، تقليص عدد الناحجني لولوج املراكز اجلهوية للرتبية والتكوينتقليص عدد الناحجني لولوج املراكز اجلهوية للرتبية والتكوينتقليص عدد الناحجني لولوج املراكز اجلهوية للرتبية والتكوينتقليص عدد الناحجني لولوج املراكز اجلهوية للرتبية والتكوين    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  Lسـتقاليل.فريق ال
 أالصا7 واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،التلكؤ يف معاجلة ٔاعطاب التعلمي التلكؤ يف معاجلة ٔاعطاب التعلمي التلكؤ يف معاجلة ٔاعطاب التعلمي التلكؤ يف معاجلة ٔاعطاب التعلمي     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
تدابري احلكومة ملواZة انعاكسات قرار ٕالغاء رشاكت الطريان املنخفضة التلكفة لعدد من رحالهتا تدابري احلكومة ملواZة انعاكسات قرار ٕالغاء رشاكت الطريان املنخفضة التلكفة لعدد من رحالهتا تدابري احلكومة ملواZة انعاكسات قرار ٕالغاء رشاكت الطريان املنخفضة التلكفة لعدد من رحالهتا تدابري احلكومة ملواZة انعاكسات قرار ٕالغاء رشاكت الطريان املنخفضة التلكفة لعدد من رحالهتا     آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

  .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حنو املغرب عىل السـياحة الوطنيةحنو املغرب عىل السـياحة الوطنيةحنو املغرب عىل السـياحة الوطنيةحنو املغرب عىل السـياحة الوطنية
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الرواق املغريب "دزين الند" بوالية فلوريدا أالمريكيةالرواق املغريب "دزين الند" بوالية فلوريدا أالمريكيةالرواق املغريب "دزين الند" بوالية فلوريدا أالمريكيةالرواق املغريب "دزين الند" بوالية فلوريدا أالمريكية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .Lشرتايك

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .Lشرتايكالتحالف للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغلتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغلتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغلتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 مجموعة Lحتاد الوطين للشغل.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حامية العاملني يف الضيعات الفالحيةحامية العاملني يف الضيعات الفالحيةحامية العاملني يف الضيعات الفالحيةحامية العاملني يف الضيعات الفالحية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 أالصا7 واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     العرصي،العرصي،العرصي،العرصي،rنة التوثيق rنة التوثيق rنة التوثيق rنة التوثيق     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  أالصا7 واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،تدبري خزينة املؤسسات العموميةتدبري خزينة املؤسسات العموميةتدبري خزينة املؤسسات العموميةتدبري خزينة املؤسسات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .التجمع الوطين لٔالحرارفريق للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،وضعية اwرمه يف السـنوات القادمةوضعية اwرمه يف السـنوات القادمةوضعية اwرمه يف السـنوات القادمةوضعية اwرمه يف السـنوات القادمة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .Lشرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،رررراملعابر الرابطة بني مدينيت مليلية والناظو املعابر الرابطة بني مدينيت مليلية والناظو املعابر الرابطة بني مدينيت مليلية والناظو املعابر الرابطة بني مدينيت مليلية والناظو     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 الفيدرايل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،دور القطاع املايل يف المنو Lقتصادي والتشغيلدور القطاع املايل يف المنو Lقتصادي والتشغيلدور القطاع املايل يف المنو Lقتصادي والتشغيلدور القطاع املايل يف المنو Lقتصادي والتشغيل    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 اwسـتوري.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕاشاكلية صياغة دفرت للتحمالت للصفقات العموميةٕاشاكلية صياغة دفرت للتحمالت للصفقات العموميةٕاشاكلية صياغة دفرت للتحمالت للصفقات العموميةٕاشاكلية صياغة دفرت للتحمالت للصفقات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::وتكوين األطروتكوين األطروتكوين األطروتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي وزارة وزارة وزارة وزارة 

 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،بناء أالحياء اجلامعيةبناء أالحياء اجلامعيةبناء أالحياء اجلامعيةبناء أالحياء اجلامعية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،النقل �لعامل القرويالنقل �لعامل القرويالنقل �لعامل القرويالنقل �لعامل القروي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 Lسـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الطرقيةالطرقيةالطرقيةالطرقيةالفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات الفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات الفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات الفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،امللكية املغربيةامللكية املغربيةامللكية املغربيةامللكية املغربية    اخلطوطاخلطوطاخلطوطاخلطوطبيع تذاكر بيع تذاكر بيع تذاكر بيع تذاكر     سج� يف واكالتسج� يف واكالتسج� يف واكالتسج� يف واكالتاخلروقات امل اخلروقات امل اخلروقات امل اخلروقات امل     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريكفريق ال
 .فريق التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،وسائل التشوير عىل الطرق الوطنيةوسائل التشوير عىل الطرق الوطنيةوسائل التشوير عىل الطرق الوطنيةوسائل التشوير عىل الطرق الوطنية    ::::    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،فك العز7 عن املناطق اجلبلية اليت تعرف التساقطات الثلجيةفك العز7 عن املناطق اجلبلية اليت تعرف التساقطات الثلجيةفك العز7 عن املناطق اجلبلية اليت تعرف التساقطات الثلجيةفك العز7 عن املناطق اجلبلية اليت تعرف التساقطات الثلجية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 Lسـتقاليل.فريق ال
 أالصا7 واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ضعف البنيات التحتية �لعامل القرويضعف البنيات التحتية �لعامل القرويضعف البنيات التحتية �لعامل القرويضعف البنيات التحتية �لعامل القروي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  Lسـتقاليل.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     لٔالندية،لٔالندية،لٔالندية،لٔالندية،افتتاح بطو7 العامل افتتاح بطو7 العامل افتتاح بطو7 العامل افتتاح بطو7 العامل     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 

        

        

        

        

        

        

        

        
  

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

    من النظام اwاخيلمن النظام اwاخيلمن النظام اwاخيلمن النظام اwاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا7 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا7 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا7 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا7 ساعة عىل 3333طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية 

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام اwاخيلمن النظام اwاخيلمن النظام اwاخيلمن النظام اwاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

مبتابعة �يق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل مبتابعة �يق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل مبتابعة �يق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل مبتابعة �يق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة 
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو7 عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو7 عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو7 عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو7 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 ؛

        ¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 
        السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن عن عن عن 

        ¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛
        ....رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ± تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني
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