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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
المهجر ، للمستشارین✓ بأرض المغربي للشباب الدیني التأطیر        شفوي: إشكالیة

 المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الوطني، السیاحي القطاع         شفوي: أداء
 فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
 شفوي: خطة إكرام،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.✓

 وزارةالشغل واإلدماج المهني:
المحترمین✓ للمستشارین االجتماعیة، التغطیة معدل نسبة من         شفوي: الرفع

 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✓ لحلها، المتخذة والتدابیر الشغل نزاعات        شفوي: تفاقم

 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
مجموعة✓ أعضاء السادة المحترمین االجتماعي، للمستشارین       شفوي: الدخول

 الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین االقتصادیة، المخاطر        شفوي: تدبیر
 فریق األصالة والمعاصرة.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، السجون        شفوي: وضعیة

 الفریق االشتراكي.
 كتابة الدولة لدى وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي المكلفة

 بالتعلیم العالي والبحث العلمي:
السادة✓ المحترمین الجامعیة، للمستشارین باألحیاء االنتقاء       شفوي: معاییر

 أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 كتابة الدولة لدى وزیر الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة

 الخارجیة:
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین الوطني، للمستشارین المنتوج        شفوي: تشجیع

 التجمع الوطني لألحرار.
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الناشئة، للمستشارین✓ الصناعات حمایة مقتضیات تفعیل       شفوي: ضرورة
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المغربیة، بالصادرات        شفوي: النهوض
  الفریق االستقاللي.

بعض✓ من الوطنیة الصناعیة المقاولة لحمایة الحكومیة         شفوي: التدابیر
السادة المحترمین للمستشارین الحر، التنافس بقواعد المخلة         الممارسات

 أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
 
 
 

 وزارة الشباب والریاضة:
بالمالعب✓ التحتیة البنیات مشاریع إنجاز وثیرة        شفوي: تسریع

  الریاضیة، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین الریاضي، للمستشارین القطاع        شفوي: حكامة

 األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✓ ،2026 القدم لكرة العالم كأس لتنظیم المغرب          شفوي: ترشح

 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
السادة✓ المحترمین للمستشارین ببالدنا، القرب مالعب بعض         شفوي: إهمال

 أعضاء الفریق الحركي.
الشباب✓ وزارة عمل مخطط من مكناس فاس جهة          شفوي: نصیب

فریق أعضاء السادة المحترمین 2017، للمستشارین سنة برسم         والریاضة
 االتحاد المغربي للشغل.
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 أسئلة یجمعها وحدة الموضوع.☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:

تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة :
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  یحتفظ
 للتعقیب أو الرد علیه.

:14h30  تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة و النصف زواال 
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