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    ::::وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة
 .أعضاء الفريق !شرتايك  السادةنين احملرتميللمستشار  ،اهنيار املبايناهنيار املبايناهنيار املبايناهنيار املباين ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء فريق التحالف  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حتديد املسؤوليات يف اهنيار املنازل 0ملدن العتيقةحتديد املسؤوليات يف اهنيار املنازل 0ملدن العتيقةحتديد املسؤوليات يف اهنيار املنازل 0ملدن العتيقةحتديد املسؤوليات يف اهنيار املنازل 0ملدن العتيقة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .!شرتايك
أعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تخبط فهيا املترضرون من املرشوع السكين ?مسـناتخبط فهيا املترضرون من املرشوع السكين ?مسـناتخبط فهيا املترضرون من املرشوع السكين ?مسـناتخبط فهيا املترضرون من املرشوع السكين ?مسـنااملشالك اليت ي املشالك اليت ي املشالك اليت ي املشالك اليت ي  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .الفريق !سـتقاليل
    .أعضاء فريق األصاW واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حصيT برRمج حماربة السكن الصفيحيحصيT برRمج حماربة السكن الصفيحيحصيT برRمج حماربة السكن الصفيحيحصيT برRمج حماربة السكن الصفيحي ::::شفويشفويشفويشفوي �
 عبد اcيد احلناكري، مكدر،عبد امحليد السعداوي، معرالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إشاكلية قرض فواكرميإشاكلية قرض فواكرميإشاكلية قرض فواكرميإشاكلية قرض فواكرمي ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.أولعيد الرداد، حلسن بلبرصي
أعضاء فريق التجمع الوطين  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،الصفقات العمومية اليت تربgا مؤسسة العمرانالصفقات العمومية اليت تربgا مؤسسة العمرانالصفقات العمومية اليت تربgا مؤسسة العمرانالصفقات العمومية اليت تربgا مؤسسة العمران ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .لألحرار

        ::::التربية  الوطنيةالتربية  الوطنيةالتربية  الوطنيةالتربية  الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد   السادةنين احملرتميللمستشار  ،اخلصوصيةاخلصوصيةاخلصوصيةاخلصوصيةغياب املراقبة عىل املدارس غياب املراقبة عىل املدارس غياب املراقبة عىل املدارس غياب املراقبة عىل املدارس  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.سعيد أرزيقي، عبد القادر قوضاض، محمد الكبوريالسعداوي، 
محمد الرماش، عبد هللا عطاش، عبد اإل|   السادةنين احملرتميللمستشار  ،اسـتفحال ظاهرة الهدر املدريساسـتفحال ظاهرة الهدر املدريساسـتفحال ظاهرة الهدر املدريساسـتفحال ظاهرة الهدر املدريس ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))طين للشغل 0ملغربطين للشغل 0ملغربطين للشغل 0ملغربطين للشغل 0ملغرب!حتاد الو !حتاد الو !حتاد الو !حتاد الو ....مممم((((    .لوطياحل

        ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
عبد امحليد السعداوي،  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التوظيف 0إلدارات العمومية وامجلاعات احملليةالتوظيف 0إلدارات العمومية وامجلاعات احملليةالتوظيف 0إلدارات العمومية وامجلاعات احملليةالتوظيف 0إلدارات العمومية وامجلاعات احمللية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.محمد فضييل، بنارص أزواكغ، الهامشي السموين، عياد الطييب
    .أعضاء الفريق !سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،هزاW مبلغ التعويضات العائليةهزاW مبلغ التعويضات العائليةهزاW مبلغ التعويضات العائليةهزاW مبلغ التعويضات العائلية ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء الفريق !سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ا�بلوماسـية املغربيةا�بلوماسـية املغربيةا�بلوماسـية املغربيةا�بلوماسـية املغربية ::::شفويشفويشفويشفوي �
 نين احملرتميللمستشار     ،،،،لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاونلوزارة الشؤون اخلارجية والتعاونلوزارة الشؤون اخلارجية والتعاونلوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون    بعبعبعبعمع مكتب التصديقات التامع مكتب التصديقات التامع مكتب التصديقات التامع مكتب التصديقات التا    معاRة املواطننيمعاRة املواطننيمعاRة املواطننيمعاRة املواطنني ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار السادة

        ::::األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء الفريق ا�سـتوري السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،مؤطري حمو األمية 0ملساجدمؤطري حمو األمية 0ملساجدمؤطري حمو األمية 0ملساجدمؤطري حمو األمية 0ملساجد ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء فريق األصاW  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،فيف من ثقل مديونية الفالحني الصغارفيف من ثقل مديونية الفالحني الصغارفيف من ثقل مديونية الفالحني الصغارفيف من ثقل مديونية الفالحني الصغاررضورة التخ رضورة التخ رضورة التخ رضورة التخ  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .واملعارصة
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    .أعضاء الفريق !سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،الصفقات العموميةالصفقات العموميةالصفقات العموميةالصفقات العمومية ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصاW واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،نظام الصفقات العموميةنظام الصفقات العموميةنظام الصفقات العموميةنظام الصفقات العمومية ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصاW واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،مؤرش سهوW أداء الرضائبمؤرش سهوW أداء الرضائبمؤرش سهوW أداء الرضائبمؤرش سهوW أداء الرضائب ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء فريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حصيT الربامج احلكومية يف جمال الهنوض بأوضاع الشـبابحصيT الربامج احلكومية يف جمال الهنوض بأوضاع الشـبابحصيT الربامج احلكومية يف جمال الهنوض بأوضاع الشـبابحصيT الربامج احلكومية يف جمال الهنوض بأوضاع الشـباب ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .ةاألصاW واملعارص 

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء الفريق الفيدرايل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،املائيةاملائيةاملائيةاملائيةاملوارد املوارد املوارد املوارد  ::::شفويشفويشفويشفوي �

        السياحةالسياحةالسياحةالسياحة    وزاروزاروزاروزار
    .أعضاء الفريق !شرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،بيع تذاكر السفر بأكشاك غري مرخصةبيع تذاكر السفر بأكشاك غري مرخصةبيع تذاكر السفر بأكشاك غري مرخصةبيع تذاكر السفر بأكشاك غري مرخصة ::::شفويشفويشفويشفوي �

        مية االجتماعيةمية االجتماعيةمية االجتماعيةمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنوزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنوزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنوزارة التضامن والمرأة واالسرة والتن
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تدبري املؤسسات اخلريية يف بالدRتدبري املؤسسات اخلريية يف بالدRتدبري املؤسسات اخلريية يف بالدRتدبري املؤسسات اخلريية يف بالدR ::::شفويشفويشفويشفوي �

    
    

        
        
        
        
        
        
    

    ....أسـئT جيمعها وحدة املوضوعأسـئT جيمعها وحدة املوضوعأسـئT جيمعها وحدة املوضوعأسـئT 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 برساW ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساW ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساW ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساW ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث     لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اcلس علاملرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اcلس علاملرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اcلس علاملرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اcلس علام

    ....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 

مبتابعة 0يق األسـئT املدرجة يف جدول األعامل مبتابعة 0يق األسـئT املدرجة يف جدول األعامل مبتابعة 0يق األسـئT املدرجة يف جدول األعامل مبتابعة 0يق األسـئT املدرجة يف جدول األعامل     تسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 0ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق 0ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامةتسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 0ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق 0ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامةتسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 0ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق 0ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامةتسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق 0ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق 0ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامة
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوW عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوW عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوW عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوW عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية 

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا| يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا| يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا| يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا| يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        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 ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن : : : : Ãنيا Ãنيا Ãنيا Ãنيا 
        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 ؛: : : : Ãلثا Ãلثا Ãلثا Ãلثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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