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 فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،ٕاسرتاتيجية احلكومة يف حتسني منظومة التعلمي ببالد
ٕاسرتاتيجية احلكومة يف حتسني منظومة التعلمي ببالد
ٕاسرتاتيجية احلكومة يف حتسني منظومة التعلمي ببالد
ٕاسرتاتيجية احلكومة يف حتسني منظومة التعلمي ببالد
    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .9سـتقاليل

 ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،رسوم التسجيل مبؤسسات التعلمي اخلاصرسوم التسجيل مبؤسسات التعلمي اخلاصرسوم التسجيل مبؤسسات التعلمي اخلاصرسوم التسجيل مبؤسسات التعلمي اخلاص    ة يفة يفة يفة يفئئئئالز<دات املفاج الز<دات املفاج الز<دات املفاج الز<دات املفاج     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .9سـتقاليل فريقال

 .أالصاU واملعارصة فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،2014201420142014----2013201320132013اKخول املدريس اKخول املدريس اKخول املدريس اKخول املدريس     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،واقع مؤسسات التكوين املهينواقع مؤسسات التكوين املهينواقع مؤسسات التكوين املهينواقع مؤسسات التكوين املهين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

	"وزارة &

" وا
()' ا�&
�* ا&�
    :و+$��� ا�%� ا
ٓ     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي � ٓ اللكية املتعددة 9ختصاصات با ٓ اللكية املتعددة 9ختصاصات با ٓ اللكية املتعددة 9ختصاصات با   .9شرتايك فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،سفيسفيسفيسفياللكية املتعددة 9ختصاصات با
 .9سـتقاليل فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،حياء اجلامعيةحياء اجلامعيةحياء اجلامعيةحياء اجلامعيةاالٔ االٔ االٔ االٔ     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 :وا
���-�ا
�(�ب وزارة 
 ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،تداعيات تأجيل امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدمتداعيات تأجيل امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدمتداعيات تأجيل امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدمتداعيات تأجيل امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك فريقال
التجمع  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،رضورة العناية nملنشآت الر<ضية الوطنية وتعمميهارضورة العناية nملنشآت الر<ضية الوطنية وتعمميهارضورة العناية nملنشآت الر<ضية الوطنية وتعمميهارضورة العناية nملنشآت الر<ضية الوطنية وتعمميها    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لٔالحرار
 أالصاU واملعارصة. فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،واقع مراكز إاليواء وحامية الطفوUواقع مراكز إاليواء وحامية الطفوUواقع مراكز إاليواء وحامية الطفوUواقع مراكز إاليواء وحامية الطفوU    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
�0�1 وا
	&�دن وا
	�ء وا
(���وزارة 
التحالف  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التنقيب عن النفط واسـتغالل الصخور النفطيةالتنقيب عن النفط واسـتغالل الصخور النفطيةالتنقيب عن النفط واسـتغالل الصخور النفطيةالتنقيب عن النفط واسـتغالل الصخور النفطية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 9شرتايك.
 .9سـتقاليل فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،مكيات من النفط والغاز nلرتاب املغريبمكيات من النفط والغاز nلرتاب املغريبمكيات من النفط والغاز nلرتاب املغريبمكيات من النفط والغاز nلرتاب املغريبوجود وجود وجود وجود     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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 احلريك. فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،أزمة املياهأزمة املياهأزمة املياهأزمة املياه    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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  اKسـتوري. فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،العائدون من ليبياالعائدون من ليبياالعائدون من ليبياالعائدون من ليبيا    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
�%#"وزارة 
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 أالصاU واملعارصة. فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،التصاممي اجلهوية ٕالعداد الرتابالتصاممي اجلهوية ٕالعداد الرتابالتصاممي اجلهوية ٕالعداد الرتابالتصاممي اجلهوية ٕالعداد الرتاب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تداخل 9ختصاصات بني غرف الصناعة والتجارة وامجلاعات احملليةتداخل 9ختصاصات بني غرف الصناعة والتجارة وامجلاعات احملليةتداخل 9ختصاصات بني غرف الصناعة والتجارة وامجلاعات احملليةتداخل 9ختصاصات بني غرف الصناعة والتجارة وامجلاعات احمللية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � 
 9شرتايك. فريقال

 :ا9+�8لوزارة 
أالصاU  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مسامهة اKوU يف دمع إالنتاج السي�يئ املغريبمسامهة اKوU يف دمع إالنتاج السي�يئ املغريبمسامهة اKوU يف دمع إالنتاج السي�يئ املغريبمسامهة اKوU يف دمع إالنتاج السي�يئ املغريب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 واملعارصة.
 :ا
���;�وزارة 

 التجمع الوطين لٔالحرار. فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية النقل السـيا� nملغربوضعية النقل السـيا� nملغربوضعية النقل السـيا� nملغربوضعية النقل السـيا� nملغرب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 :ا
��=�> وا
�4ون ا��9	���6وزارة 

 الفيدرايل. فريقال ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،رشكة الوساطة يف التشغيلرشكة الوساطة يف التشغيلرشكة الوساطة يف التشغيلرشكة الوساطة يف التشغيل    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �


3ى وز�� ا
�0�1 وا
	&�دن وا
	�ء ا ��3�#	
�زارة ا

 ��$	

(���وا
(��� ا��: 
 التجمع الوطين لٔالحرار. فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تدبري النفا<ت واملطارحتدبري النفا<ت واملطارحتدبري النفا<ت واملطارحتدبري النفا<ت واملطارح    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
�$#< و����� ا
	�3#�وزارة 
 أالصاU واملعارصة. فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ضبط الصفقات العقاريةضبط الصفقات العقاريةضبط الصفقات العقاريةضبط الصفقات العقارية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 
 
 
 

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

________________________________________________________________________________    
    من النظام اKاخيلمن النظام اKاخيلمن النظام اKاخيلمن النظام اKاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

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

    من النظام اKاخيلمن النظام اKاخيلمن النظام اKاخيلمن النظام اKاخيل    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 nالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق nالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة nيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق nالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق nالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة nيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق nالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق nالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة nيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق nالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق nالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة nيق

        املسؤوU عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :املسؤوU عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :املسؤوU عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :املسؤوU عهنا، وذ± وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات 
        ٔ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 ؛

        ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¸نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 
        عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛

        عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛    ¸لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب¸لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب¸لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب¸لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب
        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.

        
        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو9          


