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        ::::وزارة الشؤون الخارجية والتعاونوزارة الشؤون الخارجية والتعاونوزارة الشؤون الخارجية والتعاونوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
للمستشارين المحترمين السادة ادريس الراضي، البشير أهل احماد، المهدي ، ، ، ،  العالقات المغربية اإلسبانية العالقات المغربية اإلسبانية العالقات المغربية اإلسبانية العالقات المغربية اإلسبانية::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .زركو، لحسن نبيه، محمد عبو

  ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 

للمستشارين المحترمين السادة بناصر ، ، ، ، لوطني لكهربة العالم القرويلوطني لكهربة العالم القرويلوطني لكهربة العالم القرويلوطني لكهربة العالم القروينتائج البرنامج انتائج البرنامج انتائج البرنامج انتائج البرنامج ا    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف ( ( ( (.، الهاشمي السموني، يحفظه بنمباركلحسن بلبصريأزوكاغ، عبد الحميد السعداوي، 

للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  التي يعرفها التيار الكهربائي التي يعرفها التيار الكهربائي التي يعرفها التيار الكهربائي التي يعرفها التيار الكهربائيةةةةاالنقطاعات المتكرراالنقطاعات المتكرراالنقطاعات المتكرراالنقطاعات المتكرر    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

 .المعاصرةأعضاء فريق األصالة و

حفيظ وشاك، السادة  والسيدة زبيدة بوعياد،للمستشارين المحترمين ، ، ، ، المكتب الوطني للكهرباءالمكتب الوطني للكهرباءالمكتب الوطني للكهرباءالمكتب الوطني للكهرباء    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي. . . . فففف(((( .حماني أمحزون، المختار صواب، مولود السقوقع

  ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 

، العربي للمستشارين المحترمين السادة محمد يرعاه السباعي، ، ، ، ضرورة إنشاء مستشفى جامعيضرورة إنشاء مستشفى جامعيضرورة إنشاء مستشفى جامعيضرورة إنشاء مستشفى جامعي    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

 ).).).).االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .سعيد كرم ، قيوح، بلعيد بنشمسياسماعيلسديد، 

عبد الحميد السعداوي، حميد للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  استفحال ظاهرة التسممات الغذائية استفحال ظاهرة التسممات الغذائية استفحال ظاهرة التسممات الغذائية استفحال ظاهرة التسممات الغذائية::::شفويشفويشفويشفوي �

  ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف ( ( ( (.عياد الطيبي، إبراهيم فضليكوسكوس، عبد المجيد الحنكاري، 

  ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألتعليم العالي وتكوين اتعليم العالي وتكوين اتعليم العالي وتكوين اتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوطنية والوزارة التربية الوطنية والوزارة التربية الوطنية والوزارة التربية الوطنية وال

مشكل االكتظاظ باألحياء الجامعية وعدم إيجاد سكن للعديد من الطلبة وخاصة مشكل االكتظاظ باألحياء الجامعية وعدم إيجاد سكن للعديد من الطلبة وخاصة مشكل االكتظاظ باألحياء الجامعية وعدم إيجاد سكن للعديد من الطلبة وخاصة مشكل االكتظاظ باألحياء الجامعية وعدم إيجاد سكن للعديد من الطلبة وخاصة     ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

عبد الكبير برقية، عبد اللطيف أبدوح، مصطفى ، للمستشارين المحترمين السادة عبد الحميد بلفيل، ، ، ، الذكورالذكورالذكورالذكور

        ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف ( ( ( (. محمد العزري ،القاسمي

للمستشارين المحترمين السادة محمد بلحسن ، ، ، ، مشكل االكتظاظ باألقسام بالعالم القرويمشكل االكتظاظ باألقسام بالعالم القرويمشكل االكتظاظ باألقسام بالعالم القرويمشكل االكتظاظ باألقسام بالعالم القروي    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .، عبد الغاني مكاويخليد اإلبراهيمي، عبد العزيز العزابي، رفيق بناصر، خيير

، ، ، ، إقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربينإقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربينإقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربينإقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربين    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �
، خيري بلخير، عبد الحميد أبرشان، محمد البكوري، عبد القادر العلمي التازيللمستشارين المحترمين السادة 

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف ( ( ( (.سالمة

 .للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرة، ، ، ،  مؤسسات التعليم الخصوصي مؤسسات التعليم الخصوصي مؤسسات التعليم الخصوصي مؤسسات التعليم الخصوصي::::شفويشفويشفويشفوي �

مر أدخيل، عبد الحميد للمستشارين المحترمين السادة ع، ، ، ، ياء الجامعيةياء الجامعيةياء الجامعيةياء الجامعية الصفقات الخاصة بمطاعم األح الصفقات الخاصة بمطاعم األح الصفقات الخاصة بمطاعم األح الصفقات الخاصة بمطاعم األح::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف ( ( ( (.السعداوي، البكاي بورجل، عبد القادر قوضاض، أحمد الجوهري
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محمد محمد عدال، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  مآل مشروع بناء وحدة جامعية بمدينة خنيفرة مآل مشروع بناء وحدة جامعية بمدينة خنيفرة مآل مشروع بناء وحدة جامعية بمدينة خنيفرة مآل مشروع بناء وحدة جامعية بمدينة خنيفرة::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف ( ( ( (.هللا الغوتي، عبد المجيد المهاشي، الحو المربوح، عبد االقندوسي

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
للمستشارين المحترمين ، ، ، ، ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين في الهاتف النقالضرورة حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين في الهاتف النقالضرورة حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين في الهاتف النقالضرورة حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين في الهاتف النقال    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

. . . . فففف(((( .السيدة زبيدة بوعياد، والسادة موالي الحسن طالب، المصطفى الهيبة، حفيظ وشاك، عمر مورو

 ))))االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي

        ::::وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
، للمستشارين المحترمين السادة توفيق كميل، محمد أمزال، ، ، ، وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعيةوضعية مؤسسات الرعاية االجتماعيةوضعية مؤسسات الرعاية االجتماعيةوضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .، عادل المعطيالمفيد، محمد أحماد أبرجي

         .للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الفيدرالي، ، ، ،  ظاهرة خادمات البيوت ظاهرة خادمات البيوت ظاهرة خادمات البيوت ظاهرة خادمات البيوت::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

        ::::العدلالعدلالعدلالعدلوزارة وزارة وزارة وزارة 
 الحسن أكوجكال،عبد اللطيف أعمو، العربي خربوش، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  إصالح القضاء إصالح القضاء إصالح القضاء إصالح القضاء::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التحالف االشتراكيالتحالف االشتراكيالتحالف االشتراكيالتحالف االشتراكي. . . . فففف(((( . عبد الرحيم الزمزاميعبد الواحد الشاعر،

للمستشارين المحترمين السادة محمد األنصاري، محمد السوسي الموساوي، محمد بلحسان، ، ، ، ،  إصالح القضاء إصالح القضاء إصالح القضاء إصالح القضاء::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .بنجيد األمينعزيز الفياللي، 

 .ترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المح، ، ، ،  محاربة ظاهرة زواج القاصرات محاربة ظاهرة زواج القاصرات محاربة ظاهرة زواج القاصرات محاربة ظاهرة زواج القاصرات::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانالالالال
للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة ، ، ، ،  تنفيذ مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي تنفيذ مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي تنفيذ مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي تنفيذ مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي::::شفويشفويشفويشفوي �

 .والمعاصرة

        ::::وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
 .رين المحترمين السادة أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشا، ، ، ،  تنمية السياحة الداخلية تنمية السياحة الداخلية تنمية السياحة الداخلية تنمية السياحة الداخلية::::شفويشفويشفويشفوي �

  
 ....أسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوع �

________________________________________________________________________________ 

  من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي128المادة المادة المادة المادة 

 ....رسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةرسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةرسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةرسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب بويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب بويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب بويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ب....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3((((لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث 

  من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي298المادة المادة المادة المادة 

ات أو ات أو ات أو ات أو تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاع

        ::::الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية 

         يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ ال ال ال التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف: : : : أوال أوال أوال أوال 

        تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ الكلمة في النهاية لصاحب  الكلمة في النهاية لصاحب  الكلمة في النهاية لصاحب  الكلمة في النهاية لصاحب ىىىىتعطتعطتعطتعط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 ....يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتين: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

 ::::30h14 والنصف  والنصف  والنصف  والنصف الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة 


