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        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .4سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕانصاف شغي� الفحم احلجريٕانصاف شغي� الفحم احلجريٕانصاف شغي� الفحم احلجريٕانصاف شغي� الفحم احلجري    آين:آين:آين:آين:    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التحالف 4شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،الوشا<ت الاكذبة الكيديةالوشا<ت الاكذبة الكيديةالوشا<ت الاكذبة الكيديةالوشا<ت الاكذبة الكيدية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،رضورة ٕاعادة النظر يف آليات التمنية 4قتصادية املعمتدة ببالدCرضورة ٕاعادة النظر يف آليات التمنية 4قتصادية املعمتدة ببالدCرضورة ٕاعادة النظر يف آليات التمنية 4قتصادية املعمتدة ببالدCرضورة ٕاعادة النظر يف آليات التمنية 4قتصادية املعمتدة ببالدC    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصاR واملعارصة
 .4سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حظرية السـيارات اخلاصة UVوRحظرية السـيارات اخلاصة UVوRحظرية السـيارات اخلاصة UVوRحظرية السـيارات اخلاصة UVوR    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .4شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،اسـتعامل سـيارات اUوRاسـتعامل سـيارات اUوRاسـتعامل سـيارات اUوRاسـتعامل سـيارات اUوR    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .أالصاR واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،المتويالت الصغرىالمتويالت الصغرىالمتويالت الصغرىالمتويالت الصغرى    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني السادة     ،أالبناك وإالشاكليات املرتتبة عنهأالبناك وإالشاكليات املرتتبة عنهأالبناك وإالشاكليات املرتتبة عنهأالبناك وإالشاكليات املرتتبة عنه4قتطاع املبارش من حساVت زبناء 4قتطاع املبارش من حساVت زبناء 4قتطاع املبارش من حساVت زبناء 4قتطاع املبارش من حساVت زبناء     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريكفريق الٔاعضاء 
 .4شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تبسـيط املساطر اخلاصة Vلصفقات العموميةتبسـيط املساطر اخلاصة Vلصفقات العموميةتبسـيط املساطر اخلاصة Vلصفقات العموميةتبسـيط املساطر اخلاصة Vلصفقات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .اUسـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،السـياسة إالعالمية للقطب العمويمالسـياسة إالعالمية للقطب العمويمالسـياسة إالعالمية للقطب العمويمالسـياسة إالعالمية للقطب العمويم    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،دفاتر التحمالت للقنوات العموميةدفاتر التحمالت للقنوات العموميةدفاتر التحمالت للقنوات العموميةدفاتر التحمالت للقنوات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصاR واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،املواد أالولية اخلاصة Vلصناعة التقليديةاملواد أالولية اخلاصة Vلصناعة التقليديةاملواد أالولية اخلاصة Vلصناعة التقليديةاملواد أالولية اخلاصة Vلصناعة التقليدية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .4سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،أالحياء احلرفية ببالدCأالحياء احلرفية ببالدCأالحياء احلرفية ببالدCأالحياء احلرفية ببالدC    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةالتشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،عدم احرتام قانون الشغلعدم احرتام قانون الشغلعدم احرتام قانون الشغلعدم احرتام قانون الشغل    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
4حتاد الوطين للشغل  مجموعةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حامية العاملني يف الضيعات الفالحيةحامية العاملني يف الضيعات الفالحيةحامية العاملني يف الضيعات الفالحيةحامية العاملني يف الضيعات الفالحية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 . Vملغرب

        بالشؤون العامة والحكامة:بالشؤون العامة والحكامة:بالشؤون العامة والحكامة:بالشؤون العامة والحكامة:    ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةوزارة المنتدبوزارة المنتدبوزارة المنتدبوزارة المنتدبالالالال
أالصاR للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،تداعيات تطبيق نظام املقايسة عىل أمثنة احملروقاتتداعيات تطبيق نظام املقايسة عىل أمثنة احملروقاتتداعيات تطبيق نظام املقايسة عىل أمثنة احملروقاتتداعيات تطبيق نظام املقايسة عىل أمثنة احملروقات    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة
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        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    ةةةةوزارة المنتدبوزارة المنتدبوزارة المنتدبوزارة المنتدبالالالال

        بالتجارة الخارجية:بالتجارة الخارجية:بالتجارة الخارجية:بالتجارة الخارجية:    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف    
        للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،تقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلرتقيمي اتفاقيات التبادل احلر    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدبوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

        ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    
 .4سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕاعادة ٕانتشار املوظفني يف ٕاطار اجلهوية املوسعةٕاعادة ٕانتشار املوظفني يف ٕاطار اجلهوية املوسعةٕاعادة ٕانتشار املوظفني يف ٕاطار اجلهوية املوسعةٕاعادة ٕانتشار املوظفني يف ٕاطار اجلهوية املوسعة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع للمستشارين     ،إالجراءات املسـتعج� لتسوية الوضعيات إالدارية العالقةإالجراءات املسـتعج� لتسوية الوضعيات إالدارية العالقةإالجراءات املسـتعج� لتسوية الوضعيات إالدارية العالقةإالجراءات املسـتعج� لتسوية الوضعيات إالدارية العالقة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 الوطين لٔالحرار.
 للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق التجمع الوطين لٔالحرار.    ،ٕارساء أسس احلاكمةٕارساء أسس احلاكمةٕارساء أسس احلاكمةٕارساء أسس احلاكمة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    ،قطاع الوظيفة العمومية واملؤسسات العموميةقطاع الوظيفة العمومية واملؤسسات العموميةقطاع الوظيفة العمومية واملؤسسات العموميةقطاع الوظيفة العمومية واملؤسسات العموميةبببباحرتام حق 4ن�ء النقايب والسـيايس وحامية الكفاءات احرتام حق 4ن�ء النقايب والسـيايس وحامية الكفاءات احرتام حق 4ن�ء النقايب والسـيايس وحامية الكفاءات احرتام حق 4ن�ء النقايب والسـيايس وحامية الكفاءات     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء 
للمستشارين احملرتمني     ،اسـتحضار معطى املناصفة يف حتمل املسؤوليات والتعيني يف املناصب الساميةاسـتحضار معطى املناصفة يف حتمل املسؤوليات والتعيني يف املناصب الساميةاسـتحضار معطى املناصفة يف حتمل املسؤوليات والتعيني يف املناصب الساميةاسـتحضار معطى املناصفة يف حتمل املسؤوليات والتعيني يف املناصب السامية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .أالصاR واملعارصةالسادة ٔاعضاء فريق 

        

        

        

        
        

________________________________________________________________________________    
    من النظام اUاخيلمن النظام اUاخيلمن النظام اUاخيلمن النظام اUاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساR ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساR ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساR ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساR 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 اUاخيلمن النظام اUاخيلمن النظام اUاخيلمن النظام اUاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
االٓنية واجلزء املتعلق Vالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Vيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق Vالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Vيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق Vالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Vيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق Vالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Vيق االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Vالٔسـئ� تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Vالٔسـئ� تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Vالٔسـئ� تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Vالٔسـئ� 

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوR عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوR عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوR عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوR عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية :
        دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا® يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا® يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا® يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا® يف ظرف ال يتجاوز ثالث

        ²نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ²نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ²نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ²نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 
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