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 ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،إقصاء األساتذة ا�ازين من مرسوم الرتقية �لشهاداتإقصاء األساتذة ا�ازين من مرسوم الرتقية �لشهاداتإقصاء األساتذة ا�ازين من مرسوم الرتقية �لشهاداتإقصاء األساتذة ا�ازين من مرسوم الرتقية �لشهادات    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .3شرتايك
 .3سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املنظومة التعلمييةاملنظومة التعلمييةاملنظومة التعلمييةاملنظومة التعلميية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التدابري احلكومية املتخذة ملنع اسـتعامل األكياس البالستيكيةالتدابري احلكومية املتخذة ملنع اسـتعامل األكياس البالستيكيةالتدابري احلكومية املتخذة ملنع اسـتعامل األكياس البالستيكيةالتدابري احلكومية املتخذة ملنع اسـتعامل األكياس البالستيكية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك ريقالف
 .3شرتايك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املياه اجلوفيةاملياه اجلوفيةاملياه اجلوفيةاملياه اجلوفيةاسـتغالل اسـتغالل اسـتغالل اسـتغالل     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصاY واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اVطط الوطين للتخريط اجليولوPاVطط الوطين للتخريط اجليولوPاVطط الوطين للتخريط اجليولوPاVطط الوطين للتخريط اجليولوP    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع الوطين  ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تقاطر العديد من أفواج األفارقة عىل املغربتقاطر العديد من أفواج األفارقة عىل املغربتقاطر العديد من أفواج األفارقة عىل املغربتقاطر العديد من أفواج األفارقة عىل املغرب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .لألحرار
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التدابري املتخذة من أجل ختفيف العبء عىل مكتب التصديق �لر�طالتدابري املتخذة من أجل ختفيف العبء عىل مكتب التصديق �لر�طالتدابري املتخذة من أجل ختفيف العبء عىل مكتب التصديق �لر�طالتدابري املتخذة من أجل ختفيف العبء عىل مكتب التصديق �لر�ط    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .األصاY واملعارصة ريقف أعضاء

 ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصاY واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،األمن القضايئ ودوره يف جلب 3ستiراتاألمن القضايئ ودوره يف جلب 3ستiراتاألمن القضايئ ودوره يف جلب 3ستiراتاألمن القضايئ ودوره يف جلب 3ستiرات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::االوقاف والشؤون االسالميةاالوقاف والشؤون االسالميةاالوقاف والشؤون االسالميةاالوقاف والشؤون االسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .3سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،تدبري األمالك احلبسـيةتدبري األمالك احلبسـيةتدبري األمالك احلبسـيةتدبري األمالك احلبسـية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    ،�xyر السعودية�xyر السعودية�xyر السعودية�xyر السعودية" " " " كروwكروwكروwكروw""""    أنفلونزاأنفلونزاأنفلونزاأنفلونزااإلجراءات الوقائية املتخذة محلاية احلجاج املغاربة من انتشار فريوس اإلجراءات الوقائية املتخذة محلاية احلجاج املغاربة من انتشار فريوس اإلجراءات الوقائية املتخذة محلاية احلجاج املغاربة من انتشار فريوس اإلجراءات الوقائية املتخذة محلاية احلجاج املغاربة من انتشار فريوس     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني 

 ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .3سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،رضورة تأهيل العامل القرويرضورة تأهيل العامل القرويرضورة تأهيل العامل القرويرضورة تأهيل العامل القروي    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     صفيح،صفيح،صفيح،صفيح،برwمج مدن بدون برwمج مدن بدون برwمج مدن بدون برwمج مدن بدون     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،املزمع اختاذها عىل الشقق املغلقةاملزمع اختاذها عىل الشقق املغلقةاملزمع اختاذها عىل الشقق املغلقةاملزمع اختاذها عىل الشقق املغلقةاإلجراءات اجلبائية اإلجراءات اجلبائية اإلجراءات اجلبائية اإلجراءات اجلبائية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .اyسـتوري
 .األصاY واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،3ختالالت ا�الية3ختالالت ا�الية3ختالالت ا�الية3ختالالت ا�الية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
  ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املأجوريناملأجوريناملأجوريناملأجورينتطبيق احلد األدىن القانوين لألجر عىل مجيع تطبيق احلد األدىن القانوين لألجر عىل مجيع تطبيق احلد األدىن القانوين لألجر عىل مجيع تطبيق احلد األدىن القانوين لألجر عىل مجيع     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايل �
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  .3سـتقاليلريق الفللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     رضورة 3سـمترار يف فتح �ب احلوار 3ج�عي،رضورة 3سـمترار يف فتح �ب احلوار 3ج�عي،رضورة 3سـمترار يف فتح �ب احلوار 3ج�عي،رضورة 3سـمترار يف فتح �ب احلوار 3ج�عي،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
 .األصاY واملعارصة ريقف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،غربيةغربيةغربيةغربيةوضعية املرأة املوضعية املرأة املوضعية املرأة املوضعية املرأة امل    ::::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
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،توحيد مؤسسات األعامل 3ج�عية Vتلف القطاعات احلكوميةتوحيد مؤسسات األعامل 3ج�عية Vتلف القطاعات احلكوميةتوحيد مؤسسات األعامل 3ج�عية Vتلف القطاعات احلكوميةتوحيد مؤسسات األعامل 3ج�عية Vتلف القطاعات احلكومية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك ريقالف
    ،،،،عدم تطبيق عدد من اإلدارات العمومية لقرار حكويم سابق خبصوص البطاقة الوطنية البيومرتيةعدم تطبيق عدد من اإلدارات العمومية لقرار حكويم سابق خبصوص البطاقة الوطنية البيومرتيةعدم تطبيق عدد من اإلدارات العمومية لقرار حكويم سابق خبصوص البطاقة الوطنية البيومرتيةعدم تطبيق عدد من اإلدارات العمومية لقرار حكويم سابق خبصوص البطاقة الوطنية البيومرتية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التحالف 3شرتايكفريق  أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني 

 ::::وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالالالال
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مادة اyقيق املدمعمادة اyقيق املدمعمادة اyقيق املدمعمادة اyقيق املدمع    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
        

        

        

        
  
  
  

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

________________________________________________________________________________    
    من النظام اyاخيلمن النظام اyاخيلمن النظام اyاخيلمن النظام اyاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ثالث ثالث ثالث ثالث     لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوزلرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز
    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة

    من النظام اyاخيلمن النظام اyاخيلمن النظام اyاخيلمن النظام اyاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
        تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهياتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهياتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهياتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهيا

        ::::جة يف جدول األعامل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية جة يف جدول األعامل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية جة يف جدول األعامل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية جة يف جدول األعامل عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ� املدر مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ� املدر مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ� املدر مناقشة عامة مبتابعة �يق األسـئ� املدر     
        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        ث دقائق ؛ث دقائق ؛ث دقائق ؛ث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثال: : : : «نيا «نيا «نيا «نيا 
        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛: : : : «لثا «لثا «لثا «لثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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