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        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .ا0سـتوري فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املسطرة املتعبة يف أداء مسـتحقات الغراماتاملسطرة املتعبة يف أداء مسـتحقات الغراماتاملسطرة املتعبة يف أداء مسـتحقات الغراماتاملسطرة املتعبة يف أداء مسـتحقات الغرامات    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين     ،،،،والنقل عىل مسـتعميل الطريقوالنقل عىل مسـتعميل الطريقوالنقل عىل مسـتعميل الطريقوالنقل عىل مسـتعميل الطريق    تعسفات أ;زة املراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهزيتعسفات أ;زة املراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهزيتعسفات أ;زة املراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهزيتعسفات أ;زة املراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهزي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة احملرتمني 
التجمع الوطين  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إجناز املمرات والطرق الغري معبدة Jلعامل القرويإجناز املمرات والطرق الغري معبدة Jلعامل القرويإجناز املمرات والطرق الغري معبدة Jلعامل القرويإجناز املمرات والطرق الغري معبدة Jلعامل القروي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .لألحرار
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مشلك التبليغ XJعرية عن خمالفات السري بعد انرصام اآلجال القانونيةمشلك التبليغ XJعرية عن خمالفات السري بعد انرصام اآلجال القانونيةمشلك التبليغ XJعرية عن خمالفات السري بعد انرصام اآلجال القانونيةمشلك التبليغ XJعرية عن خمالفات السري بعد انرصام اآلجال القانونية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .[سـتقاليل فريقالأعضاء 
 ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إشاكلية التقارب يف مواقيت انطالق حافالت نقل املسافرينإشاكلية التقارب يف مواقيت انطالق حافالت نقل املسافرينإشاكلية التقارب يف مواقيت انطالق حافالت نقل املسافرينإشاكلية التقارب يف مواقيت انطالق حافالت نقل املسافرين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التجهزي والنقل لتطوير أسطول املالحة البحريةالتجهزي والنقل لتطوير أسطول املالحة البحريةالتجهزي والنقل لتطوير أسطول املالحة البحريةالتجهزي والنقل لتطوير أسطول املالحة البحريةإسرتاتيجية وزارة إسرتاتيجية وزارة إسرتاتيجية وزارة إسرتاتيجية وزارة     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك ريقالف
للمستشارين احملرتمني     ،،،،اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات العمومية التابعة لقطاع التجهزي والنقلاخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات العمومية التابعة لقطاع التجهزي والنقلاخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات العمومية التابعة لقطاع التجهزي والنقلاخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات العمومية التابعة لقطاع التجهزي والنقل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار ريقف أعضاءالسادة 
 .[شرتايك التحالف للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق    ،،،،عدم احرتام ممرات الراجلنيعدم احرتام ممرات الراجلنيعدم احرتام ممرات الراجلنيعدم احرتام ممرات الراجلني    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تتبع تطبيق مقتضيات مدونة األرسة Jلنسـبة ألفراد اجلالية املغربية Jخلارجتتبع تطبيق مقتضيات مدونة األرسة Jلنسـبة ألفراد اجلالية املغربية Jخلارجتتبع تطبيق مقتضيات مدونة األرسة Jلنسـبة ألفراد اجلالية املغربية Jخلارجتتبع تطبيق مقتضيات مدونة األرسة Jلنسـبة ألفراد اجلالية املغربية Jخلارج    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .[شرتايك ريقالف أعضاء
 .األصاv واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التنفيذ اخلاصة Jحملامك التجاريةالتنفيذ اخلاصة Jحملامك التجاريةالتنفيذ اخلاصة Jحملامك التجاريةالتنفيذ اخلاصة Jحملامك التجاريةإشاكلية إشاكلية إشاكلية إشاكلية     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،تطبيق اإلكراه البدين يف موا;ة احملكوم علهيم بغرامات ماليةتطبيق اإلكراه البدين يف موا;ة احملكوم علهيم بغرامات ماليةتطبيق اإلكراه البدين يف موا;ة احملكوم علهيم بغرامات ماليةتطبيق اإلكراه البدين يف موا;ة احملكوم علهيم بغرامات مالية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .[سـتقاليل

        ::::سالميةسالميةسالميةسالميةإلإلإلإلاألوقاف والشؤون ااألوقاف والشؤون ااألوقاف والشؤون ااألوقاف والشؤون اوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصاv واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املذهب السـين املاليك يف املغرباملذهب السـين املاليك يف املغرباملذهب السـين املاليك يف املغرباملذهب السـين املاليك يف املغربصيانة صيانة صيانة صيانة     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .[شرتايك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تسوية وضعية أساتذة التعلمي العتيقتسوية وضعية أساتذة التعلمي العتيقتسوية وضعية أساتذة التعلمي العتيقتسوية وضعية أساتذة التعلمي العتيق    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،Jجلامعات املغربيةJجلامعات املغربيةJجلامعات املغربيةJجلامعات املغربيةاسـتفحال العنف اسـتفحال العنف اسـتفحال العنف اسـتفحال العنف     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصاv واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ترممي املآثر التارخييةترممي املآثر التارخييةترممي املآثر التارخييةترممي املآثر التارخيية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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  ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
 .األصاv واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اليت تواجه التعاونياتاليت تواجه التعاونياتاليت تواجه التعاونياتاليت تواجه التعاونيات    اإلكراهاتاإلكراهاتاإلكراهاتاإلكراهات    ::::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 اإلدارةوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،إخضاع الشـباب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا للخدمة املدنيةإخضاع الشـباب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا للخدمة املدنيةإخضاع الشـباب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا للخدمة املدنيةإخضاع الشـباب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا للخدمة املدنية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .[سـتقاليل فريقال
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،مراجعة القوانني األساسـية للفئات ذات املسار املهين احملدودمراجعة القوانني األساسـية للفئات ذات املسار املهين احملدودمراجعة القوانني األساسـية للفئات ذات املسار املهين احملدودمراجعة القوانني األساسـية للفئات ذات املسار املهين احملدود    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .[سـتقاليل
 .الفيدرايل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،معا�ة املترصفني خبصوص امللف املطليبمعا�ة املترصفني خبصوص امللف املطليبمعا�ة املترصفني خبصوص امللف املطليبمعا�ة املترصفني خبصوص امللف املطليب    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصاv واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية املترصفنيوضعية املترصفنيوضعية املترصفنيوضعية املترصفني    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        

        

        
  
  
  
  
  
  
  

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

    من النظام ا0اخيلمن النظام ا0اخيلمن النظام ا0اخيلمن النظام ا0اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساv ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((التتجاوز ثالث التتجاوز ثالث التتجاوز ثالث التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا لس علام بقضية طارئة يف مدة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا لس علام بقضية طارئة يف مدة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا لس علام بقضية طارئة يف مدة لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا لس علام بقضية طارئة يف مدة 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام ا0اخيلمن النظام ا0اخيلمن النظام ا0اخيلمن النظام ا0اخيل    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 Jألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Jألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Jيقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Jألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Jألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Jيقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Jألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Jألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Jيقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Jألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق Jألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Jيق
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