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 ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنية    وزارةوزارةوزارةوزارة
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رضورة الهنوض مبنظومة التعلمي �لوسط القروي واملناطق النائيةرضورة الهنوض مبنظومة التعلمي �لوسط القروي واملناطق النائيةرضورة الهنوض مبنظومة التعلمي �لوسط القروي واملناطق النائيةرضورة الهنوض مبنظومة التعلمي �لوسط القروي واملناطق النائية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        .:سـتقاليل أعضاء الفريق
        .التحالف :شرتايك أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ما بعد نرش لواحئ املتفرغنيما بعد نرش لواحئ املتفرغنيما بعد نرش لواحئ املتفرغنيما بعد نرش لواحئ املتفرغني    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     ،،،،مدى جودة األOزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحةمدى جودة األOزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحةمدى جودة األOزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحةمدى جودة األOزة الطبية اليت اقتنهتا وزارة الصحة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        .:شرتايك
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تدين مسـتوى اخلدمات الصحية �ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية مهناتدين مسـتوى اخلدمات الصحية �ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية مهناتدين مسـتوى اخلدمات الصحية �ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية مهناتدين مسـتوى اخلدمات الصحية �ملناطق القروية وخصوصا اجلبلية مهنا: : : : شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،:بزتاز ا`ي يتعرض a املواطنون ا`ين يلجون املصحات اخلاصة:بزتاز ا`ي يتعرض a املواطنون ا`ين يلجون املصحات اخلاصة:بزتاز ا`ي يتعرض a املواطنون ا`ين يلجون املصحات اخلاصة:بزتاز ا`ي يتعرض a املواطنون ا`ين يلجون املصحات اخلاصة: : : : شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار فريق
    .فريق األصاf واملعارصةأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     وضعية املؤسسات الصحية،وضعية املؤسسات الصحية،وضعية املؤسسات الصحية،وضعية املؤسسات الصحية،    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .:شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     ،،،،تدبري مراكز تصفية اhمتدبري مراكز تصفية اhمتدبري مراكز تصفية اhمتدبري مراكز تصفية اhم    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية    وزارةوزارةوزارةوزارة
    املعايري املعمتدة يف اختيار تشكيu اللجنة العلمية إلحداث هيئة املناصفة وماكحفة اكفة أشاكلاملعايري املعمتدة يف اختيار تشكيu اللجنة العلمية إلحداث هيئة املناصفة وماكحفة اكفة أشاكلاملعايري املعمتدة يف اختيار تشكيu اللجنة العلمية إلحداث هيئة املناصفة وماكحفة اكفة أشاكلاملعايري املعمتدة يف اختيار تشكيu اللجنة العلمية إلحداث هيئة املناصفة وماكحفة اكفة أشاكل    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،المتيزيالمتيزيالمتيزيالمتيزي

        ::::والحرياتوالحرياتوالحرياتوالحريات    العدلالعدلالعدلالعدلوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق :سـتقاليل    ،،،،انتشار املوارد البرشية مبختلف احملامكانتشار املوارد البرشية مبختلف احملامكانتشار املوارد البرشية مبختلف احملامكانتشار املوارد البرشية مبختلف احملامك    ::::شفويشفويشفويشفوي �
        .:سـتقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     ،،،،تعرث احملامك يف األداءتعرث احملامك يف األداءتعرث احملامك يف األداءتعرث احملامك يف األداء    ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء فريق األصاf للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،البطء و:نتقائية يف حتريك ملفات الفساد املايلالبطء و:نتقائية يف حتريك ملفات الفساد املايلالبطء و:نتقائية يف حتريك ملفات الفساد املايلالبطء و:نتقائية يف حتريك ملفات الفساد املايل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .واملعارصة

        ::::األوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .لألحرارالتجمع الوطين  أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تعبئة العقار الوقفي لفائدة :ست�رتعبئة العقار الوقفي لفائدة :ست�رتعبئة العقار الوقفي لفائدة :ست�رتعبئة العقار الوقفي لفائدة :ست�ر: : : : شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق :سـتقاليل    ،،،،تأهيل قطاع امجلاركتأهيل قطاع امجلاركتأهيل قطاع امجلاركتأهيل قطاع امجلارك    ::::شفويشفويشفويشفوي �
        .اhسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     ،،،،القروض املمنوحة لفائدة املتقاعدينالقروض املمنوحة لفائدة املتقاعدينالقروض املمنوحة لفائدة املتقاعدينالقروض املمنوحة لفائدة املتقاعدين    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    غياب سـياسة معومية يف جمال تدبري احملفظة املالية ل�وf �لنسـبة للمؤسسات واملنشآت العمومية،غياب سـياسة معومية يف جمال تدبري احملفظة املالية ل�وf �لنسـبة للمؤسسات واملنشآت العمومية،غياب سـياسة معومية يف جمال تدبري احملفظة املالية ل�وf �لنسـبة للمؤسسات واملنشآت العمومية،غياب سـياسة معومية يف جمال تدبري احملفظة املالية ل�وf �لنسـبة للمؤسسات واملنشآت العمومية،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق األصاf واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة 
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        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،غالء املنتوجات السـياحية املغربية وضعف اخلدمات املقدمة للزبناءغالء املنتوجات السـياحية املغربية وضعف اخلدمات املقدمة للزبناءغالء املنتوجات السـياحية املغربية وضعف اخلدمات املقدمة للزبناءغالء املنتوجات السـياحية املغربية وضعف اخلدمات املقدمة للزبناء    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .فريق األصاf واملعارصة
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،معيقات قطاع السـياحة ببالد� وعن وجود اسرتاتيجيات جديدةمعيقات قطاع السـياحة ببالد� وعن وجود اسرتاتيجيات جديدةمعيقات قطاع السـياحة ببالد� وعن وجود اسرتاتيجيات جديدةمعيقات قطاع السـياحة ببالد� وعن وجود اسرتاتيجيات جديدة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        . :حتاد الوطين للشغل �ملغرب مجموعة

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء فريق األصاf واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،األرشـيفاألرشـيفاألرشـيفاألرشـيفتنظمي تنظمي تنظمي تنظمي     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية الفنان املغريبوضعية الفنان املغريبوضعية الفنان املغريبوضعية الفنان املغريب ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حتديد امل� الغابويحتديد امل� الغابويحتديد امل� الغابويحتديد امل� الغابوي ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة الوزارة الوزارة الوزارة 
 .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تعويض العاملني �ملناطق النائية والصعبةتعويض العاملني �ملناطق النائية والصعبةتعويض العاملني �ملناطق النائية والصعبةتعويض العاملني �ملناطق النائية والصعبة ::::شفويشفويشفويشفوي �
  
  
  
  
  
  
 
        

    ....أسـئu جيمعها وحدة املوضوعأسـئu جيمعها وحدة املوضوعأسـئu جيمعها وحدة املوضوعأسـئu جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اhاخيلمن النظام اhاخيلمن النظام اhاخيلمن النظام اhاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساf ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساf ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساf ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساf ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا§لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام اhاخيلمن النظام اhاخيلمن النظام اhاخيلمن النظام اhاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 uالشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ uتسـمتر جلسة األسـئ uالشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ uتسـمتر جلسة األسـئ uالشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ uتسـمتر جلسة األسـئ uالشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ uاملدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ uاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ uاملدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ uاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ uاملدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ uاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ uاملدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ uاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ uاآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوf عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوf عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوf عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوf عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية 

        دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاa يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاa يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاa يف ظرف ال يتجاوز ثالثتعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاa يف ظرف ال يتجاوز ثالث: : : : 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 ؛: : : : Åنيا Åنيا Åنيا Åنيا 
        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 ؛: : : : Åلثا Åلثا Åلثا Åلثا 
        ....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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