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        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .�شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احملمكة �بتدائية بأسفياحملمكة �بتدائية بأسفياحملمكة �بتدائية بأسفياحملمكة �بتدائية بأسفي ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مح5 ماكحفة اجلرميةمح5 ماكحفة اجلرميةمح5 ماكحفة اجلرميةمح5 ماكحفة اجلرمية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
أسـباب اسـتدعاء قايض احملمكة إالدارية CلرCط، املستشار أالسـتاذ محمد الهيين من طرف املفتش أسـباب اسـتدعاء قايض احملمكة إالدارية CلرCط، املستشار أالسـتاذ محمد الهيين من طرف املفتش أسـباب اسـتدعاء قايض احملمكة إالدارية CلرCط، املستشار أالسـتاذ محمد الهيين من طرف املفتش أسـباب اسـتدعاء قايض احملمكة إالدارية CلرCط، املستشار أالسـتاذ محمد الهيين من طرف املفتش  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصاT واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،العام لوزارة العدل واحلرLتالعام لوزارة العدل واحلرLتالعام لوزارة العدل واحلرLتالعام لوزارة العدل واحلرLت

        ::::التعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيالتعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الواكالت احلرضية Cملغربالواكالت احلرضية Cملغربالواكالت احلرضية Cملغربالواكالت احلرضية Cملغرب    حتسني ٔاوضاع شغي5حتسني ٔاوضاع شغي5حتسني ٔاوضاع شغي5حتسني ٔاوضاع شغي5 ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لٔالحرار

        ::::السكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةالسكنى وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصاT واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،برdمج مدن بدون صفيحبرdمج مدن بدون صفيحبرdمج مدن بدون صفيحبرdمج مدن بدون صفيح ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حصي5 املومس الفالfحصي5 املومس الفالfحصي5 املومس الفالfحصي5 املومس الفالf ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،توقعات املومس الفالf احلايلتوقعات املومس الفالf احلايلتوقعات املومس الفالf احلايلتوقعات املومس الفالf احلايل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احلصي5 املتوقعة للمومس الفالf والتدابري املرتتبة عهنااحلصي5 املتوقعة للمومس الفالf والتدابري املرتتبة عهنااحلصي5 املتوقعة للمومس الفالf والتدابري املرتتبة عهنااحلصي5 املتوقعة للمومس الفالf والتدابري املرتتبة عهنا ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التحالف �شرتايك
 .أالصاT واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املومس الفالf احلايلاملومس الفالf احلايلاملومس الفالf احلايلاملومس الفالf احلايل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .اpسـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املومس الفالfاملومس الفالfاملومس الفالfاملومس الفالf شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين     ،،،،رضورة مراجعة نظام إالعاdت واpمع الفالf، ملواكبة طموحات خمطط املغرب أالخرضرضورة مراجعة نظام إالعاdت واpمع الفالf، ملواكبة طموحات خمطط املغرب أالخرضرضورة مراجعة نظام إالعاdت واpمع الفالf، ملواكبة طموحات خمطط املغرب أالخرضرضورة مراجعة نظام إالعاdت واpمع الفالf، ملواكبة طموحات خمطط املغرب أالخرض شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقاحملرتمني السادة 
للمستشارين احملرتمني     ،،،،رضورة تبسـيط املساطر ببعض املناطق الفالحية حلفر االCٓر وتوفري مياه السقيرضورة تبسـيط املساطر ببعض املناطق الفالحية حلفر االCٓر وتوفري مياه السقيرضورة تبسـيط املساطر ببعض املناطق الفالحية حلفر االCٓر وتوفري مياه السقيرضورة تبسـيط املساطر ببعض املناطق الفالحية حلفر االCٓر وتوفري مياه السقي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقالسادة 
 .أالصاT واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تمنية العامل القرويتمنية العامل القرويتمنية العامل القرويتمنية العامل القروي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معلية دمع بذور البطاطس Cملناطق املترضرةمعلية دمع بذور البطاطس Cملناطق املترضرةمعلية دمع بذور البطاطس Cملناطق املترضرةمعلية دمع بذور البطاطس Cملناطق املترضرة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكالتجهيز والنقل واللوجستيكوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاعادة توظيف أنشطة امليناء القدمي مكيناء ترفهيـي وسـياf الٔاكديرٕاعادة توظيف أنشطة امليناء القدمي مكيناء ترفهيـي وسـياf الٔاكديرٕاعادة توظيف أنشطة امليناء القدمي مكيناء ترفهيـي وسـياf الٔاكديرٕاعادة توظيف أنشطة امليناء القدمي مكيناء ترفهيـي وسـياf الٔاكدير ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريق

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصاT واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،برdمج مدينيتبرdمج مدينيتبرdمج مدينيتبرdمج مدينيت ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،منافسة اpوT للمقاوالت يف جمال المتويالت البنكيةمنافسة اpوT للمقاوالت يف جمال المتويالت البنكيةمنافسة اpوT للمقاوالت يف جمال المتويالت البنكيةمنافسة اpوT للمقاوالت يف جمال المتويالت البنكية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .�سـتقاليل
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مسـتجدات ٕاصالح أنظمة التقاعدمسـتجدات ٕاصالح أنظمة التقاعدمسـتجدات ٕاصالح أنظمة التقاعدمسـتجدات ٕاصالح أنظمة التقاعد شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::واالقتصاد الرقميواالقتصاد الرقميواالقتصاد الرقميواالقتصاد الرقمي    الصناعة والتجارة واالستثمارالصناعة والتجارة واالستثمارالصناعة والتجارة واالستثمارالصناعة والتجارة واالستثماروزارة وزارة وزارة وزارة 
 .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أجرأة سـياسة الصناعة الغذائيةأجرأة سـياسة الصناعة الغذائيةأجرأة سـياسة الصناعة الغذائيةأجرأة سـياسة الصناعة الغذائيةمواص5 مواص5 مواص5 مواص5  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::وزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

  .�شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،للللييييشغ شغ شغ شغ ت ت ت ت مجعية أالعامل �ج�عية ملوظفي قطاع ال مجعية أالعامل �ج�عية ملوظفي قطاع ال مجعية أالعامل �ج�عية ملوظفي قطاع ال مجعية أالعامل �ج�عية ملوظفي قطاع ال  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        

    ٔاسـئ5 جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ5 جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ5 جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ5 جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT 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 (

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيلمن النظام اpاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 االٔسـئ5 املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ5 املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ5 املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ5 املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ5 الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيقتسـمتر جلسة االٔسـئ5 الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيقتسـمتر جلسة االٔسـئ5 الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيقتسـمتر جلسة االٔسـئ5 الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 االٓنية واجلزء املتعلق Cالٔسـئ5 اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Cيق
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¹ وفق املسطرة التالية :

                اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى ٔاوال : تعطى ٔاوال : تعطى ٔاوال : تعطى 
        Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛

        Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛
        : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.: ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.: ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.: ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¹ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.    رابعارابعارابعارابعا
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