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 :ا
�%�ب وا
���#�وزارة 
  .احلريك فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،انتشار تناول الر�ضيني املغاربة للمنشطاتانتشار تناول الر�ضيني املغاربة للمنشطاتانتشار تناول الر�ضيني املغاربة للمنشطاتانتشار تناول الر�ضيني املغاربة للمنشطات    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 :ا
'&�وزارة 
 .احلريك فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،معا9ة املواطنني من لسعات العقاربمعا9ة املواطنني من لسعات العقاربمعا9ة املواطنني من لسعات العقاربمعا9ة املواطنني من لسعات العقارب    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصاF واملعارصة فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ةةةةتراجع خدمات املسـتوصفات احلرضيتراجع خدمات املسـتوصفات احلرضيتراجع خدمات املسـتوصفات احلرضيتراجع خدمات املسـتوصفات احلرضي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 اTسـتوري. فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تأثري مطرح النفا�ت عىل البيئة والساكنتأثري مطرح النفا�ت عىل البيئة والساكنتأثري مطرح النفا�ت عىل البيئة والساكنتأثري مطرح النفا�ت عىل البيئة والساكن    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين     ،،،،احلاد واخلصاص املهول يف غرف إالنعاش ]ملستشفيات العمومية احمللية وإالقلمييةاحلاد واخلصاص املهول يف غرف إالنعاش ]ملستشفيات العمومية احمللية وإالقلمييةاحلاد واخلصاص املهول يف غرف إالنعاش ]ملستشفيات العمومية احمللية وإالقلمييةاحلاد واخلصاص املهول يف غرف إالنعاش ]ملستشفيات العمومية احمللية وإالقلمييةالنقص النقص النقص النقص     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 fسـتقاليل. فريقال ٔاعضاءالسادة احملرتمني 
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،غياب أطباء أخصائيني يف التوليد ]ملراكز الصحية بأغلبية القرى ببالد9غياب أطباء أخصائيني يف التوليد ]ملراكز الصحية بأغلبية القرى ببالد9غياب أطباء أخصائيني يف التوليد ]ملراكز الصحية بأغلبية القرى ببالد9غياب أطباء أخصائيني يف التوليد ]ملراكز الصحية بأغلبية القرى ببالد9    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 fسـتقاليل. فريقال ٔاعضاء
التجمع الوطين  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تقيمي حصيq املناظرة الوطنية الثانية للصحةتقيمي حصيq املناظرة الوطنية الثانية للصحةتقيمي حصيq املناظرة الوطنية الثانية للصحةتقيمي حصيq املناظرة الوطنية الثانية للصحة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  لٔالحرار.
 :ا
+*ل وا
&���توزارة 

 fسـتقاليل.fسـتقاليل.fسـتقاليل.fسـتقاليل.فريق فريق فريق فريق الالالالٔاعضاء ٔاعضاء ٔاعضاء ٔاعضاء السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تنفيذ أالحاكم القضائيةتنفيذ أالحاكم القضائيةتنفيذ أالحاكم القضائيةتنفيذ أالحاكم القضائية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 :ا
�.,- و����� ا
	*�,�وزارة 

 .أالصاF واملعارصة فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،معايري اجلودة يف السكن fقتصاديمعايري اجلودة يف السكن fقتصاديمعايري اجلودة يف السكن fقتصاديمعايري اجلودة يف السكن fقتصادي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاF واملعارصة فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القرويةتفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القرويةتفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القرويةتفعيل برامج تأهيل وتمنية املراكز القروية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

	/وزارة +
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 .fشرتايك فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الضغط اجلامعي عىل مدينة فاسالضغط اجلامعي عىل مدينة فاسالضغط اجلامعي عىل مدينة فاسالضغط اجلامعي عىل مدينة فاس    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حكومية لتكوين �نديس امجلاعات احملليةحكومية لتكوين �نديس امجلاعات احملليةحكومية لتكوين �نديس امجلاعات احملليةحكومية لتكوين �نديس امجلاعات احمللية    ٕاسرتاتيجيةٕاسرتاتيجيةٕاسرتاتيجيةٕاسرتاتيجيةغياب غياب غياب غياب     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 احلريك.
 فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،العلميالعلميالعلميالعلمي    ودمع إالنتاجودمع إالنتاجودمع إالنتاجودمع إالنتاجبر9مج احلكومة يف جمال البحث العلمي بر9مج احلكومة يف جمال البحث العلمي بر9مج احلكومة يف جمال البحث العلمي بر9مج احلكومة يف جمال البحث العلمي     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصاF واملعارصة
 fسـتقاليل. فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ٕاماكنية ولوج اللكيات واملعاهد العليإاماكنية ولوج اللكيات واملعاهد العليإاماكنية ولوج اللكيات واملعاهد العليإاماكنية ولوج اللكيات واملعاهد العليا    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

�����7 6ا
����5 وا
,4وزارة 
 :وا
 .الفيدرايل فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،معايري السالمة الطرقيةمعايري السالمة الطرقيةمعايري السالمة الطرقيةمعايري السالمة الطرقية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين     ،،،،الهتميش واحليف ا�ي تعاين منه بعض املناطق ]ملغرب العميق يف جمال البنيات التحتيةالهتميش واحليف ا�ي تعاين منه بعض املناطق ]ملغرب العميق يف جمال البنيات التحتيةالهتميش واحليف ا�ي تعاين منه بعض املناطق ]ملغرب العميق يف جمال البنيات التحتيةالهتميش واحليف ا�ي تعاين منه بعض املناطق ]ملغرب العميق يف جمال البنيات التحتية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصاF واملعارصة فريق ٔاعضاءالسادة احملرتمني 
 

  .لٔالحرارالتجمع الوطين  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،جودة ٕاجناز أشغال الطرقجودة ٕاجناز أشغال الطرقجودة ٕاجناز أشغال الطرقجودة ٕاجناز أشغال الطرق    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 :ا38'�لوزارة 

 .fشرتايك فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الصحفيونالصحفيونالصحفيونالصحفيون    يتعرض لهايتعرض لهايتعرض لهايتعرض لهااملتابعات اليت املتابعات اليت املتابعات اليت املتابعات اليت     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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التحالف  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،أرضار اخلنازير الربية عىل الفالحة والساكن القروينيأرضار اخلنازير الربية عىل الفالحة والساكن القروينيأرضار اخلنازير الربية عىل الفالحة والساكن القروينيأرضار اخلنازير الربية عىل الفالحة والساكن القرويني    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .fشرتايك

للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،املعايري املعمتدة لتوزيع اTمع العمويم عىل مجعيات ا�متع املديناملعايري املعمتدة لتوزيع اTمع العمويم عىل مجعيات ا�متع املديناملعايري املعمتدة لتوزيع اTمع العمويم عىل مجعيات ا�متع املديناملعايري املعمتدة لتوزيع اTمع العمويم عىل مجعيات ا�متع املدين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .التجمع الوطين لٔالحرار

 

        
        
        
        
        
    
        

    ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئq جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اTاخيلمن النظام اTاخيلمن النظام اTاخيلمن النظام اTاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساF ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساF ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساF ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساF 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 اTاخيلمن النظام اTاخيلمن النظام اTاخيلمن النظام اTاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 qالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ]الٔسـئ qتسـمتر جلسة االٔسـئ qالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ]الٔسـئ qتسـمتر جلسة االٔسـئ qالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ]الٔسـئ qتسـمتر جلسة االٔسـئ qالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ]الٔسـئ qاملدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ qاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ]يق االٔسـئ qاملدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق ]الٔسـئ qاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ]يق االٔسـئ qاملدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق ]الٔسـئ qاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ]يق االٔسـئ qاملدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق ]الٔسـئ qاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ]يق االٔسـئ qاالٓنية واجلزء املتعلق ]الٔسـئ
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوF عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوF عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوF عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوF عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية :

        دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث
        Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Åنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 

        عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛
        Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Åلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛

        دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¼ تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¼ تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¼ تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¼ تق
        

          fتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  fتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  fتنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو  f14تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زوh3014h3014h3014h30::::        


