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        السكنى وسياسة المدينة:السكنى وسياسة المدينة:السكنى وسياسة المدينة:السكنى وسياسة المدينة:    وزارةوزارةوزارةوزارة
للمستشارين     ،،،،    قروض السكن املمنوحة لفائدة ذوي ا�خل احملدود يف ٕاطار بر�مج "فواكرمي"قروض السكن املمنوحة لفائدة ذوي ا�خل احملدود يف ٕاطار بر�مج "فواكرمي"قروض السكن املمنوحة لفائدة ذوي ا�خل احملدود يف ٕاطار بر�مج "فواكرمي"قروض السكن املمنوحة لفائدة ذوي ا�خل احملدود يف ٕاطار بر�مج "فواكرمي"    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصا< واملعارصةاحملرتمني السادة ٔاعضاء فريق 

        ::::المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،ٕاشاكلية البيئةٕاشاكلية البيئةٕاشاكلية البيئةٕاشاكلية البيئة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ،_سـتعجايل_سـتعجايل_سـتعجايل_سـتعجايلعدم ٕاكامل ٕاجناز مجموعة من املدارس اليت اكنت مربجمة يف ٕاطار اKطط عدم ٕاكامل ٕاجناز مجموعة من املدارس اليت اكنت مربجمة يف ٕاطار اKطط عدم ٕاكامل ٕاجناز مجموعة من املدارس اليت اكنت مربجمة يف ٕاطار اKطط عدم ٕاكامل ٕاجناز مجموعة من املدارس اليت اكنت مربجمة يف ٕاطار اKطط     آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

 ._شرتايكفريق الاحملرتمني السادة ٔاعضاء 

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،دمع الوزارة للتظاهرات الرaضيةدمع الوزارة للتظاهرات الرaضيةدمع الوزارة للتظاهرات الرaضيةدمع الوزارة للتظاهرات الرaضية    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �
 .ا�سـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،التجهزيات الرaضية mلعامل القرويالتجهزيات الرaضية mلعامل القرويالتجهزيات الرaضية mلعامل القرويالتجهزيات الرaضية mلعامل القروي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني     ،2013201320132013معا�ة احلجاج املغاربة m�aر املقدسة يف ٕاطار أداء مناسك احلج لسـنة معا�ة احلجاج املغاربة m�aر املقدسة يف ٕاطار أداء مناسك احلج لسـنة معا�ة احلجاج املغاربة m�aر املقدسة يف ٕاطار أداء مناسك احلج لسـنة معا�ة احلجاج املغاربة m�aر املقدسة يف ٕاطار أداء مناسك احلج لسـنة     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.

        ::::الوطنيالوطنيالوطنيالوطنيالتعمير وإعداد التراب التعمير وإعداد التراب التعمير وإعداد التراب التعمير وإعداد التراب وزارة وزارة وزارة وزارة 
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،قانون التعمريقانون التعمريقانون التعمريقانون التعمري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،اجلدوى من الشواهد املسلمة من بعض املعاهد الوطنية العليااجلدوى من الشواهد املسلمة من بعض املعاهد الوطنية العليااجلدوى من الشواهد املسلمة من بعض املعاهد الوطنية العليااجلدوى من الشواهد املسلمة من بعض املعاهد الوطنية العليا    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 ._سـتقاليل
للمستشارين احملرتمني     ،آالف ٕاطار تربوي و وضعية مدريس التعلمي اخلصويص آالف ٕاطار تربوي و وضعية مدريس التعلمي اخلصويص آالف ٕاطار تربوي و وضعية مدريس التعلمي اخلصويص آالف ٕاطار تربوي و وضعية مدريس التعلمي اخلصويص     10101010مرشوع تكوين مرشوع تكوين مرشوع تكوين مرشوع تكوين     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .التحالف _شرتايكالسادة ٔاعضاء فريق 

        ::::الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة وزارة وزارة وزارة 
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     رضورة جتاوز التأخري الكبري القامئ يف جمال الصناعة،رضورة جتاوز التأخري الكبري القامئ يف جمال الصناعة،رضورة جتاوز التأخري الكبري القامئ يف جمال الصناعة،رضورة جتاوز التأخري الكبري القامئ يف جمال الصناعة،    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 ._سـتقاليل
 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،للتجارة ا�اخليةللتجارة ا�اخليةللتجارة ا�اخليةللتجارة ا�اخلية    2012201220122012- - - - 2008200820082008نتاجئ خطة العمل نتاجئ خطة العمل نتاجئ خطة العمل نتاجئ خطة العمل     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        السياحة:السياحة:السياحة:السياحة:وزارة وزارة وزارة وزارة 
  .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،ضعف املراقبة بقطاع السـياحةضعف املراقبة بقطاع السـياحةضعف املراقبة بقطاع السـياحةضعف املراقبة بقطاع السـياحة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة  
  .أالصا< واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،    تفامق ظاهرة أطفال الشوارعتفامق ظاهرة أطفال الشوارعتفامق ظاهرة أطفال الشوارعتفامق ظاهرة أطفال الشوارع    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،ظاهرة التسولظاهرة التسولظاهرة التسولظاهرة التسول    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        الثقافة:الثقافة:الثقافة:الثقافة:وزارة وزارة وزارة وزارة 
فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،احلركة الثقافية والفنية ببالد�احلركة الثقافية والفنية ببالد�احلركة الثقافية والفنية ببالد�احلركة الثقافية والفنية ببالد�    الرب�مج احلكويم يف دمعالرب�مج احلكويم يف دمعالرب�مج احلكويم يف دمعالرب�مج احلكويم يف دمع    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 ._سـتقاليل

        ::::بالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامة    ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة
أالصا< للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،اللجوء ٕاىل التأمني ضد خماطر ارتفاع أسعار احملروقاتاللجوء ٕاىل التأمني ضد خماطر ارتفاع أسعار احملروقاتاللجوء ٕاىل التأمني ضد خماطر ارتفاع أسعار احملروقاتاللجوء ٕاىل التأمني ضد خماطر ارتفاع أسعار احملروقات    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .واملعارصة
 ._شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،معا�ة املواطنني من ارتفاع أالسعارمعا�ة املواطنني من ارتفاع أالسعارمعا�ة املواطنني من ارتفاع أالسعارمعا�ة املواطنني من ارتفاع أالسعار    ::::شفويشفويشفويشفوي �
  .أالصا< واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،تراجع املغرب يف مؤرش التمنية البرشيةتراجع املغرب يف مؤرش التمنية البرشيةتراجع املغرب يف مؤرش التمنية البرشيةتراجع املغرب يف مؤرش التمنية البرشية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمارلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمارلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمارلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدبوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

        ::::بالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجية    ةةةةواالقتصاد الرقمي المكلفواالقتصاد الرقمي المكلفواالقتصاد الرقمي المكلفواالقتصاد الرقمي المكلف    
 ._سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،رضورة تنويع العرض التصديريرضورة تنويع العرض التصديريرضورة تنويع العرض التصديريرضورة تنويع العرض التصديري    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة

        ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،عرصنة إالدارة من خالل التوظيف أالجنع للتكنولوجيات احلديثة لالتصال عرصنة إالدارة من خالل التوظيف أالجنع للتكنولوجيات احلديثة لالتصال عرصنة إالدارة من خالل التوظيف أالجنع للتكنولوجيات احلديثة لالتصال عرصنة إالدارة من خالل التوظيف أالجنع للتكنولوجيات احلديثة لالتصال     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصا< واملعارصةٔاعضاء فريق 
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) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا< ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا< ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا< ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا< ساعة عىل 3333التتجاوز ثالث (التتجاوز ثالث (التتجاوز ثالث (التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة 
    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
 املدرجة يف جدول االٔعامل  املدرجة يف جدول االٔعامل  املدرجة يف جدول االٔعامل  املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئº االٔسـئº االٔسـئº االٔسـئºتسـمتر جلسة االٔسـئº الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق mالٔسـئº االٓنية واجلزء املتعلق mالٔسـئº اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة mيقتسـمتر جلسة االٔسـئº الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق mالٔسـئº االٓنية واجلزء املتعلق mالٔسـئº اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة mيقتسـمتر جلسة االٔسـئº الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق mالٔسـئº االٓنية واجلزء املتعلق mالٔسـئº اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة mيقتسـمتر جلسة االٔسـئº الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق mالٔسـئº االٓنية واجلزء املتعلق mالٔسـئº اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة mيق

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو< عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو< عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو< عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو< عهنا، وذÀ وفق املسطرة التالية :
        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛

        Çنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Çنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Çنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب Çنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 
        جاوز ثالث دقائق ؛جاوز ثالث دقائق ؛جاوز ثالث دقائق ؛جاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتعن السؤال يف مدة ال تتعن السؤال يف مدة ال تتعن السؤال يف مدة ال تت

        Çلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Çلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Çلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Çلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛
        رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذÀ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.

        
        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو_  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو_  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو_  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو_          


