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عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إلغاء �متحا�ت التجريبيةإلغاء �متحا�ت التجريبيةإلغاء �متحا�ت التجريبيةإلغاء �متحا�ت التجريبية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ....))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك(((( .عبد القادر قوضاض، ابراهمي فضيل، حلسن بلبرصي
  .فريق األصاN واملعارصةأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ي اجلامعي بتازةي اجلامعي بتازةي اجلامعي بتازةي اجلامعي بتازةبناء احلبناء احلبناء احلبناء احل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
عبد هللا عطاش، عبد اإلW احللوطي، محمد للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،فئة ملحقي اإلدارة و�قتصادفئة ملحقي اإلدارة و�قتصادفئة ملحقي اإلدارة و�قتصادفئة ملحقي اإلدارة و�قتصاد ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ....))))�حتاد الوطين للشغل�حتاد الوطين للشغل�حتاد الوطين للشغل�حتاد الوطين للشغل....مممم((((  .الرماش
التجمع فريق أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،سـتعجايلسـتعجايلسـتعجايلسـتعجايلاإلصالح البيداغوb يف ظل ا`طط �اإلصالح البيداغوb يف ظل ا`طط �اإلصالح البيداغوb يف ظل ا`طط �اإلصالح البيداغوb يف ظل ا`طط � ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .اkسـتوري املوحد
 .�سـتقاليلفريق أعضاء الللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املومس اkرايس احلايلاملومس اkرايس احلايلاملومس اkرايس احلايلاملومس اkرايس احلايل ::::شفويشفويشفويشفوي �
ريق فأعضاء الللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،توقيت إعادة �نتشار واحلركة �نتقالية عند رجال التعلميتوقيت إعادة �نتشار واحلركة �نتقالية عند رجال التعلميتوقيت إعادة �نتشار واحلركة �نتقالية عند رجال التعلميتوقيت إعادة �نتشار واحلركة �نتقالية عند رجال التعلمي ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .�شرتايك
 .أعضاء فريق األصاN واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،دمع وتشجيع خمتربات ومساu املاسرتدمع وتشجيع خمتربات ومساu املاسرتدمع وتشجيع خمتربات ومساu املاسرتدمع وتشجيع خمتربات ومساu املاسرت ::::شفويشفويشفويشفوي �
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للمستشارين احملرتمني     ،،،،الوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهينالوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهينالوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهينالوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهين ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الفيدرايل فريقالعضاء أالسادة 
للمستشارين احملرتمني     ،،،،الوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهينالوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهينالوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهينالوضعية اإلدارية |موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين املهين    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .�سـتقاليلفريق الأعضاء السادة 
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    .األصاN واملعارصة ريقأعضاء فالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلر    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .�سـتقاليل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إغراق السوق الوطنية ~ملنتوجات الصينيةإغراق السوق الوطنية ~ملنتوجات الصينيةإغراق السوق الوطنية ~ملنتوجات الصينيةإغراق السوق الوطنية ~ملنتوجات الصينية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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    ،،،،لية التشغيللية التشغيللية التشغيللية التشغيلاقتحام وزارة التمنية �ج�عية من طرف معطلني وجمهودات الوزارة للمسامهة يف مع اقتحام وزارة التمنية �ج�عية من طرف معطلني وجمهودات الوزارة للمسامهة يف مع اقتحام وزارة التمنية �ج�عية من طرف معطلني وجمهودات الوزارة للمسامهة يف مع اقتحام وزارة التمنية �ج�عية من طرف معطلني وجمهودات الوزارة للمسامهة يف مع     ::::آينآينآينآين    ييييشفو شفو شفو شفو  �

    .التحالف �شرتايك أعضاء فريقالسادة للمستشارين احملرتمني 
    .التجمع اkسـتوري املوحد أعضاء فريقالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ظاهرة التسول ~ألطفالظاهرة التسول ~ألطفالظاهرة التسول ~ألطفالظاهرة التسول ~ألطفال    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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حيفظه بمنبارك، عبد امحليد السعداوي، ة للمستشارين احملرتمني الساد    ،،،،خصاص املساجد يف بعض اجلهاتخصاص املساجد يف بعض اجلهاتخصاص املساجد يف بعض اجلهاتخصاص املساجد يف بعض اجلهات ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك((((.  أبوزيد، سـيدي صلوح امجلاين، سعيد ارزيقيعبد هللا
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 .�سـتقاليل أعضاء الفريقالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حترير القطاع املعدين ~ملناطق اجلنوبية الرشقيةحترير القطاع املعدين ~ملناطق اجلنوبية الرشقيةحترير القطاع املعدين ~ملناطق اجلنوبية الرشقيةحترير القطاع املعدين ~ملناطق اجلنوبية الرشقية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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 أعضاء فريقالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تكوين املوارد البرشية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقةتكوين املوارد البرشية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقةتكوين املوارد البرشية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقةتكوين املوارد البرشية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .األصاN واملعارصة
ادريس مرون، عبد امحليد السعداوي، بنارص أزواكغ، السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،انقطاع التيار الكهر~يئانقطاع التيار الكهر~يئانقطاع التيار الكهر~يئانقطاع التيار الكهر~يئ    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك(((( .عياد الطييب، محيد كوسكوس
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أعضاء السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،األقالمياألقالمياألقالمياألقالمياخلصاص يف املوارد البرشية والتجهزيات الطبية يف بعض اخلصاص يف املوارد البرشية والتجهزيات الطبية يف بعض اخلصاص يف املوارد البرشية والتجهزيات الطبية يف بعض اخلصاص يف املوارد البرشية والتجهزيات الطبية يف بعض     ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .�شرتايك الفريق
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  .التجمع اkسـتوري املوحد أعضاء فريقالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ترممي املآثر التارخييةترممي املآثر التارخييةترممي املآثر التارخييةترممي املآثر التارخيية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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  .التجمع اkسـتوري املوحد فريقأعضاء السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تقيمي جتربة التوقيت املسـمترتقيمي جتربة التوقيت املسـمترتقيمي جتربة التوقيت املسـمترتقيمي جتربة التوقيت املسـمتر    ::::شفويشفويشفويشفوي �
األصاN  فريقأعضاء السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تنايم ظاهرة املوظفني األشـباح يف اإلدارات العموميةتنايم ظاهرة املوظفني األشـباح يف اإلدارات العموميةتنايم ظاهرة املوظفني األشـباح يف اإلدارات العموميةتنايم ظاهرة املوظفني األشـباح يف اإلدارات العمومية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .واملعارصة
        
    
        
        
    
        

    ....أسـئ§ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ§ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ§ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ§ جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساN ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساN 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 

    ....بل افتتاح اجللسةبل افتتاح اجللسةبل افتتاح اجللسةبل افتتاح اجللسةاألقل ق األقل ق األقل ق األقل ق 
    من النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 األسـئ§ املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ§ املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ§ املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ§ املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ§ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اآلنية واجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ~يقتسـمتر جلسة األسـئ§ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اآلنية واجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ~يقتسـمتر جلسة األسـئ§ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اآلنية واجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ~يقتسـمتر جلسة األسـئ§ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اآلنية واجلزء املتعلق ~ألسـئ§ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ~يق
Nعىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوNعىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوNعىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوNوفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو uوفق املسطرة التالية  عهنا، وذ uوفق املسطرة التالية  عهنا، وذ uوفق املسطرة التالية  عهنا، وذ uعهنا، وذ ::::        

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاW يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاW يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاW يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاW يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : 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 ؛: : : : Ìنيا Ìنيا Ìنيا Ìنيا 
        س أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛س أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛س أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛س أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أسا: : : : Ìلثا Ìلثا Ìلثا Ìلثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذu تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذu تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذu تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذu تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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