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        ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع  ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تفيش ظاهرة اإلجرام و�حنراف وانتشار ا�تلني عقلياتفيش ظاهرة اإلجرام و�حنراف وانتشار ا�تلني عقلياتفيش ظاهرة اإلجرام و�حنراف وانتشار ا�تلني عقلياتفيش ظاهرة اإلجرام و�حنراف وانتشار ا�تلني عقليا    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لألحرار
 .الفيدرايل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،إجنازات صندوق التطهري وتصفية املياه املسـتعم9إجنازات صندوق التطهري وتصفية املياه املسـتعم9إجنازات صندوق التطهري وتصفية املياه املسـتعم9إجنازات صندوق التطهري وتصفية املياه املسـتعم9    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصاT واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،وضعية مسريي األشغال لإلنعاش الوطينوضعية مسريي األشغال لإلنعاش الوطينوضعية مسريي األشغال لإلنعاش الوطينوضعية مسريي األشغال لإلنعاش الوطين    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .�شرتايك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     العنف،العنف،العنف،العنف،وضعية خالU اسـتقبال النساء حضاU وضعية خالU اسـتقبال النساء حضاU وضعية خالU اسـتقبال النساء حضاU وضعية خالU اسـتقبال النساء حضاU     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .�سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية املقدمني والشـيوخوضعية املقدمني والشـيوخوضعية املقدمني والشـيوخوضعية املقدمني والشـيوخ    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .ا`سـتوري ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية موظفي اإلنعاش الوطينوضعية موظفي اإلنعاش الوطينوضعية موظفي اإلنعاش الوطينوضعية موظفي اإلنعاش الوطين    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .�شرتايك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املنطقة احلدودية ملليليةاملنطقة احلدودية ملليليةاملنطقة احلدودية ملليليةاملنطقة احلدودية ملليلية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .�سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اسـتعامل القوة العمومية يف تنفيذ األحاكم القضائيةاسـتعامل القوة العمومية يف تنفيذ األحاكم القضائيةاسـتعامل القوة العمومية يف تنفيذ األحاكم القضائيةاسـتعامل القوة العمومية يف تنفيذ األحاكم القضائية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
القايض بإلغاء الزUدات والغرامات وا`عائر وصوائر القايض بإلغاء الزUدات والغرامات وا`عائر وصوائر القايض بإلغاء الزUدات والغرامات وا`عائر وصوائر القايض بإلغاء الزUدات والغرامات وا`عائر وصوائر     120120120120- - - - �12121212رتباك احلاصل يف تطبيق قانون رمق �رتباك احلاصل يف تطبيق قانون رمق �رتباك احلاصل يف تطبيق قانون رمق �رتباك احلاصل يف تطبيق قانون رمق     ::::شفويشفويشفويشفوي �

التجمع الوطين  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،    التحصيل املتعلقة xلرسوم املسـتحقة للجامعات احملليةالتحصيل املتعلقة xلرسوم املسـتحقة للجامعات احملليةالتحصيل املتعلقة xلرسوم املسـتحقة للجامعات احملليةالتحصيل املتعلقة xلرسوم املسـتحقة للجامعات احمللية
 .لألحرار

 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إشاكلية تسجيل الوالدات `ى ضباط احلاT املدنية مبحل الوالداتإشاكلية تسجيل الوالدات `ى ضباط احلاT املدنية مبحل الوالداتإشاكلية تسجيل الوالدات `ى ضباط احلاT املدنية مبحل الوالداتإشاكلية تسجيل الوالدات `ى ضباط احلاT املدنية مبحل الوالدات    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك ريقالف

 ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 

مجموعة �حتاد الوطين  أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تعرث احلوار القطاعي بوزارة الرتبية الوطنيةتعرث احلوار القطاعي بوزارة الرتبية الوطنيةتعرث احلوار القطاعي بوزارة الرتبية الوطنيةتعرث احلوار القطاعي بوزارة الرتبية الوطنية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .للشغل xملغرب

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصاT واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تمنية السـياحة يف املناطق ا`اخليةتمنية السـياحة يف املناطق ا`اخليةتمنية السـياحة يف املناطق ا`اخليةتمنية السـياحة يف املناطق ا`اخلية    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،سـياسة الوزارة ف� خيص تشجيع السـياحة القرويةسـياسة الوزارة ف� خيص تشجيع السـياحة القرويةسـياسة الوزارة ف� خيص تشجيع السـياحة القرويةسـياسة الوزارة ف� خيص تشجيع السـياحة القروية    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .احلريك

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حامية التجار الصغار من املنافسة الرشسة للفضاءات التجارية الكربىحامية التجار الصغار من املنافسة الرشسة للفضاءات التجارية الكربىحامية التجار الصغار من املنافسة الرشسة للفضاءات التجارية الكربىحامية التجار الصغار من املنافسة الرشسة للفضاءات التجارية الكربى    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

 .األصاT واملعارصة ريقف أعضاء

 ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاونالشؤون الخارجية الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية وزارة وزارة وزارة وزارة 

 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،ضعف أداء ا`بلوماسـية الرمسية خبصوص قضية الصحراء املغربيةضعف أداء ا`بلوماسـية الرمسية خبصوص قضية الصحراء املغربيةضعف أداء ا`بلوماسـية الرمسية خبصوص قضية الصحراء املغربيةضعف أداء ا`بلوماسـية الرمسية خبصوص قضية الصحراء املغربية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصاT واملعارصة فريق

 ::::وزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهني
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التحالف للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق     ،،،،توسـيع شـبكة الصندوق الوطين للضامن �ج�عيتوسـيع شـبكة الصندوق الوطين للضامن �ج�عيتوسـيع شـبكة الصندوق الوطين للضامن �ج�عيتوسـيع شـبكة الصندوق الوطين للضامن �ج�عي    ::::شفويشفويشفويشفوي � 
 .�شرتايك

  
 
 .األصاT واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،مبادرات التشغيل ا�ايتمبادرات التشغيل ا�ايتمبادرات التشغيل ا�ايتمبادرات التشغيل ا�ايت    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .�سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الرب�مج الثالث للطرق xلعامل القرويالرب�مج الثالث للطرق xلعامل القرويالرب�مج الثالث للطرق xلعامل القرويالرب�مج الثالث للطرق xلعامل القروي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،القانونية ل�راجات النارية الثالثية العجالتالقانونية ل�راجات النارية الثالثية العجالتالقانونية ل�راجات النارية الثالثية العجالتالقانونية ل�راجات النارية الثالثية العجالتالوضعية الوضعية الوضعية الوضعية     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .�سـتقاليل
 .احلريك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،عرxت النوم xلقطاراتعرxت النوم xلقطاراتعرxت النوم xلقطاراتعرxت النوم xلقطارات    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
التجمع  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،العقد الرب�مج مع رشكة اخلطوط امللكية املغربيةالعقد الرب�مج مع رشكة اخلطوط امللكية املغربيةالعقد الرب�مج مع رشكة اخلطوط امللكية املغربيةالعقد الرب�مج مع رشكة اخلطوط امللكية املغربية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لألحرار

        

        
  
  
  
  

        
        
        
        

    ....أسـئ9 جيمعها وحدة املوضوعأسـئ9 جيمعها وحدة املوضوعأسـئ9 جيمعها وحدة املوضوعأسـئ9 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 برساT ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ثالث ثالث ثالث ثالث     لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¨لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¨لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¨لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا¨لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز

    ....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 

 األسـئ9 املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ9 املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ9 املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ9 املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ9 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق xألسـئ9 اآلنية واجلزء املتعلق xألسـئ9 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة xيقتسـمتر جلسة األسـئ9 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق xألسـئ9 اآلنية واجلزء املتعلق xألسـئ9 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة xيقتسـمتر جلسة األسـئ9 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق xألسـئ9 اآلنية واجلزء املتعلق xألسـئ9 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة xيقتسـمتر جلسة األسـئ9 الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق xألسـئ9 اآلنية واجلزء املتعلق xألسـئ9 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة xيق
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوT عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوT عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوT عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوT عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية 

        اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÈ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÈ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÈ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÈ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى تعطى تعطى تعطى : : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : Ëنيا Ëنيا Ëنيا Ëنيا 
        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 ؛: : : : Ëلثا Ëلثا Ëلثا Ëلثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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