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        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التحالف 1شرتايك ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حصي� وآفاق سـياسة التشغيلحصي� وآفاق سـياسة التشغيلحصي� وآفاق سـياسة التشغيلحصي� وآفاق سـياسة التشغيل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ختفيض مثن أالدويةختفيض مثن أالدويةختفيض مثن أالدويةختفيض مثن أالدوية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .1سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدلياتبيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدلياتبيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدلياتبيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدليات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاI واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،واقع قطاع الصحةواقع قطاع الصحةواقع قطاع الصحةواقع قطاع الصحة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    ةةةةررررااااالوزالوزالوزالوز

        ::::بالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجية    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف    
التجمع الوطين  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تزنيل اتفاقيات التبادل احلر املعمقة مع أورKتزنيل اتفاقيات التبادل احلر املعمقة مع أورKتزنيل اتفاقيات التبادل احلر املعمقة مع أورKتزنيل اتفاقيات التبادل احلر املعمقة مع أورK ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .لٔالحرار
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،امللتقيات اجلهوية للتصديرامللتقيات اجلهوية للتصديرامللتقيات اجلهوية للتصديرامللتقيات اجلهوية للتصدير ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،عقلنة الصادرات املغربيةعقلنة الصادرات املغربيةعقلنة الصادرات املغربيةعقلنة الصادرات املغربية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة
للمستشارين احملرتمني     ،،،،(PAGER)(PAGER)(PAGER)(PAGER)بر_مج الزتويد امجلاعي Kملاء الصاحل للرشب Kلعامل القروي بر_مج الزتويد امجلاعي Kملاء الصاحل للرشب Kلعامل القروي بر_مج الزتويد امجلاعي Kملاء الصاحل للرشب Kلعامل القروي بر_مج الزتويد امجلاعي Kملاء الصاحل للرشب Kلعامل القروي  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .1سـتقاليل ٔاعضاء الفريقالسادة 
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إالجراءات 1سـتعجالية للحكومة للحفاظ عىل الفرشة املائيةإالجراءات 1سـتعجالية للحكومة للحفاظ عىل الفرشة املائيةإالجراءات 1سـتعجالية للحكومة للحفاظ عىل الفرشة املائيةإالجراءات 1سـتعجالية للحكومة للحفاظ عىل الفرشة املائية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار فريق
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،توحل السدود ببالد_توحل السدود ببالد_توحل السدود ببالد_توحل السدود ببالد_ شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .1شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اجلزر اجلعفريةاجلزر اجلعفريةاجلزر اجلعفريةاجلزر اجلعفرية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معا_ة مغاربة املهجر مع قسم الشؤون القنصلية و1جtعيةمعا_ة مغاربة املهجر مع قسم الشؤون القنصلية و1جtعيةمعا_ة مغاربة املهجر مع قسم الشؤون القنصلية و1جtعيةمعا_ة مغاربة املهجر مع قسم الشؤون القنصلية و1جtعية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .أالصاI واملعارصة

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .1سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أنظمة التقاعد اخلاصة برجال القضاءأنظمة التقاعد اخلاصة برجال القضاءأنظمة التقاعد اخلاصة برجال القضاءأنظمة التقاعد اخلاصة برجال القضاء شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  ::::وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .أالصاI واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     وضعية مدارس التعلمي العتيق،وضعية مدارس التعلمي العتيق،وضعية مدارس التعلمي العتيق،وضعية مدارس التعلمي العتيق، 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 
 .1سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     رضورة مراجعة وحتيني اخلريطة اجلامعية،رضورة مراجعة وحتيني اخلريطة اجلامعية،رضورة مراجعة وحتيني اخلريطة اجلامعية،رضورة مراجعة وحتيني اخلريطة اجلامعية، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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  ::::التجهيز والنقل واللوجيستيكالتجهيز والنقل واللوجيستيكالتجهيز والنقل واللوجيستيكالتجهيز والنقل واللوجيستيكوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .ا�سـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،السكيكالسكيكالسكيكالسكيكالنقل النقل النقل النقل  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .1شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ضعف الشـبكة الطرقيةضعف الشـبكة الطرقيةضعف الشـبكة الطرقيةضعف الشـبكة الطرقية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معا_ة املواطنني مع مراكز الفحص التقين للسـياراتمعا_ة املواطنني مع مراكز الفحص التقين للسـياراتمعا_ة املواطنني مع مراكز الفحص التقين للسـياراتمعا_ة املواطنني مع مراكز الفحص التقين للسـيارات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٔاسـباب ٕاغالق مقر املكتب الوطين املغريب للسـياحة بديبٔاسـباب ٕاغالق مقر املكتب الوطين املغريب للسـياحة بديبٔاسـباب ٕاغالق مقر املكتب الوطين املغريب للسـياحة بديبٔاسـباب ٕاغالق مقر املكتب الوطين املغريب للسـياحة بديب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .أالصاI واملعارصة

  ::::الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
    ،،،،املكتسـبةاملكتسـبةاملكتسـبةاملكتسـبةمواص� احلكومة الهولندية تفعيل عدة تدابري تشلك تراجعا عن حقوق املهاجرين مواص� احلكومة الهولندية تفعيل عدة تدابري تشلك تراجعا عن حقوق املهاجرين مواص� احلكومة الهولندية تفعيل عدة تدابري تشلك تراجعا عن حقوق املهاجرين مواص� احلكومة الهولندية تفعيل عدة تدابري تشلك تراجعا عن حقوق املهاجرين  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .أالصاI واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة 
 
 

        
        
        
        
        
        

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

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساI ساعة عىل ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساI ساعة عىل ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساI ساعة عىل ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساI ساعة عىل ) دقائق.وجيب ) دقائق.وجيب ) دقائق.وجيب ) دقائق.وجيب 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 (

    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 

 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 Kالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Kالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Kيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Kالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Kالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Kيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Kالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Kالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Kيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Kالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Kالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Kيق
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