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        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .5سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رضورة دمع بر�مج التمنية الرضيةرضورة دمع بر�مج التمنية الرضيةرضورة دمع بر�مج التمنية الرضيةرضورة دمع بر�مج التمنية الرضية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرضةنصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرضةنصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرضةنصيب ٕاقلمي خنيفرة من املشاريع اخلاصة بتمنية الرضة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع الوطين  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،غياب أالمن داخل املستشفيات العموميةغياب أالمن داخل املستشفيات العموميةغياب أالمن داخل املستشفيات العموميةغياب أالمن داخل املستشفيات العمومية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .لٔالحرار
 احلريك. للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق    ،،،،معا�ة أالطر الطبيةمعا�ة أالطر الطبيةمعا�ة أالطر الطبيةمعا�ة أالطر الطبية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصا[ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،انتشار مرض اجلذام يف ٕاقلمي ميسورانتشار مرض اجلذام يف ٕاقلمي ميسورانتشار مرض اجلذام يف ٕاقلمي ميسورانتشار مرض اجلذام يف ٕاقلمي ميسور ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 الفريقٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مرشوع السـياسة العمومية املندجمة محلاية الطفو[مرشوع السـياسة العمومية املندجمة محلاية الطفو[مرشوع السـياسة العمومية املندجمة محلاية الطفو[مرشوع السـياسة العمومية املندجمة محلاية الطفو[ ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .5سـتقاليل

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .5سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تزايد نسـبة البطا[ يف صفوف الشـبابتزايد نسـبة البطا[ يف صفوف الشـبابتزايد نسـبة البطا[ يف صفوف الشـبابتزايد نسـبة البطا[ يف صفوف الشـباب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التحالف     ،،،،توسـيع التغطية الصحية لتشمل واiي املؤمننيتوسـيع التغطية الصحية لتشمل واiي املؤمننيتوسـيع التغطية الصحية لتشمل واiي املؤمننيتوسـيع التغطية الصحية لتشمل واiي املؤمنني ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  5شرتايك.
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الهيلكة اجلديدة لوزارة التشغيل والشؤون 5جoعيةالهيلكة اجلديدة لوزارة التشغيل والشؤون 5جoعيةالهيلكة اجلديدة لوزارة التشغيل والشؤون 5جoعيةالهيلكة اجلديدة لوزارة التشغيل والشؤون 5جoعية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الفيدرايل
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع     ،،،،الوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية uملغربالوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية uملغربالوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية uملغربالوضعية املالية ملوظفي السفارات أالجنبية uملغرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 الوطين لٔالحرار.
 .أالصا[ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احلوار 5جoعياحلوار 5جoعياحلوار 5جoعياحلوار 5جoعيتوقف توقف توقف توقف  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::بالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةالمكلفة المكلفة المكلفة المكلفة     رئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومةالوزارة المنتدبة لدى الوزارة المنتدبة لدى الوزارة المنتدبة لدى الوزارة المنتدبة لدى 
 .ٔاعضاء مجموعة 5حتاد الوطين للشغل uملغربللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حقيقة الزدات يف أالسعارحقيقة الزدات يف أالسعارحقيقة الزدات يف أالسعارحقيقة الزدات يف أالسعار ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الزدة يف أسعار بعض املواد 5سـهتالكية واخلدماتالزدة يف أسعار بعض املواد 5سـهتالكية واخلدماتالزدة يف أسعار بعض املواد 5سـهتالكية واخلدماتالزدة يف أسعار بعض املواد 5سـهتالكية واخلدمات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك
  .أالصا[ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حامية القدرة الرشائية للمواطننيحامية القدرة الرشائية للمواطننيحامية القدرة الرشائية للمواطننيحامية القدرة الرشائية للمواطنني شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::بالبيئةبالبيئةبالبيئةبالبيئةالمكلفة المكلفة المكلفة المكلفة     والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئةوزير الطاقة والمعادن والماء وزير الطاقة والمعادن والماء وزير الطاقة والمعادن والماء وزير الطاقة والمعادن والماء الوزارة المنتدبة لدى الوزارة المنتدبة لدى الوزارة المنتدبة لدى الوزارة المنتدبة لدى 
  .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تلوث البيئةتلوث البيئةتلوث البيئةتلوث البيئة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .5شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معاجلة النفات اخلطريةمعاجلة النفات اخلطريةمعاجلة النفات اخلطريةمعاجلة النفات اخلطرية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .5شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تأهيل مطارح النفاتتأهيل مطارح النفاتتأهيل مطارح النفاتتأهيل مطارح النفات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .5سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رضورة سن قانون واحض للصحة العقلية وتفعيلهارضورة سن قانون واحض للصحة العقلية وتفعيلهارضورة سن قانون واحض للصحة العقلية وتفعيلهارضورة سن قانون واحض للصحة العقلية وتفعيلها شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكوزارة وزارة وزارة وزارة 
أالصا[  فريقٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ا�اطر النامجة عن جرف رمال الشواطئ املغربيةا�اطر النامجة عن جرف رمال الشواطئ املغربيةا�اطر النامجة عن جرف رمال الشواطئ املغربيةا�اطر النامجة عن جرف رمال الشواطئ املغربية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .واملعارصة
 .اiسـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،جودة الطرق واملنشآت الفنيةجودة الطرق واملنشآت الفنيةجودة الطرق واملنشآت الفنيةجودة الطرق واملنشآت الفنية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

ستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة ستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة ستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة ستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واال

        ::::بالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنظمبالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنظمبالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنظمبالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم
أالصا[  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املهيلك يف نسـيج 5قتصاد الوطيناملهيلك يف نسـيج 5قتصاد الوطيناملهيلك يف نسـيج 5قتصاد الوطيناملهيلك يف نسـيج 5قتصاد الوطيندمج القطاع غري دمج القطاع غري دمج القطاع غري دمج القطاع غري  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .واملعارصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

        
    ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اiاخيلمن النظام اiاخيلمن النظام اiاخيلمن النظام اiاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

) 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 اiاخيلمن النظام اiاخيلمن النظام اiاخيلمن النظام اiاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل     تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق uالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق uالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة uيق

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو[ عهنا، وذ° وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو[ عهنا، وذ° وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو[ عهنا، وذ° وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو[ عهنا، وذ° وفق املسطرة التالية :
                ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¶ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¶ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¶ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¶ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛

        ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ال تتجاوز ثالث دقائق ؛    ¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة¹نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة
        ¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¹لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¹لثا : 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 ذ° تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ° تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ° تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ° تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.
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