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 الوزارة   المنتدبة   لدى   وزیر   الخارجیة   المكلفة   بالمغاربة   المقیمین   بالخارج   وشؤون   الهجرة:

السادة☑ المحترمین للمستشارین بلیبیا، العالقین المغاربة إشكالیة آني:          شفوي
  أعضاء   الفریق   الحركي.

للمستشارین☑ بلیبیا، العالقین المغاربة الشباب وضعیة آني:         شفوي
  المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

للمستشارین☑ اللیبیة، السجون في المحتجزین المغاربة معاناة آني:          شفوي
  المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االشتراكي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، المهاجرین استقبال         شفوي:
 فریق   العدالة   والتنمیة.

 وزارة   إعداد   التراب   الوطني   والتعمیر   واإلسكان   وسیاسة   المدینة:
السادة✓ المحترمین للمستشارین العقار، قطاع یعیشه الذي الركود          شفوي:

  أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.
مراكش،✓ بمدینة النخیل بمقاطعة الكرن أوالد االستقبال مركز          شفوي:

  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.
 وزارة   الصناعة   واالستثمار   والتجارة   واالقتصاد   الرقمي:

الصغرى✓ المقاوالت تنافسیة بدعم الوزارة التزام مآل         شفوي:
 والمتوسطة،    للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   األصالة   والمعاصرة.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصناعیة، المناطق         شفوي:
  الدستوري   الدیمقراطي   االجتماعي.

الجدید،✓ الجهوي التقسیم ظل في المهنیة الغرف وضعیة          شفوي:
  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.

سوكامار،✓ وشركة والتصدیر التسویق مكتب مستخدمي مصیر         شفوي:
  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   االتحاد   المغربي   للشغل.

بالمغرب،☑ االستثمار لتشجیع اتخاذها المزمع اإلجراءات        شفوي:
  للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   الحركي.

فریق☑ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، االستثمار مناخ          شفوي:
  العدالة   والتنمیة.

لمخططات✓ التنمویة البرامج من الجهویة المجالس موقع         شفوي:
 الوزارة،    للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   الفریق   االستقاللي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین للشباب، االقتصادي اإلدماج         شفوي:
  فریق   األصالة   والمعاصرة.
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السادة✓ المحترمین للمستشارین الغذائیة، الصناعة قطاع مشاكل         شفوي:
  أعضاء   فریق   االتحاد   العام   لمقاوالت   المغرب.

 وزارة   السیاحة   والنقل   الجوي   والصناعة   التقلیدیة   واالقتصاد   االجتماعي:
مجموعة✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السیاحي، التشویر         شفوي:

  العمل   التقدمي.
 وزارة   الشغل   واإلدماج   المهني:

والمستخدمین✓ العمال بتأمین والمقاوالت الشركات التزام نتائج         شفوي:
  من   حوادث   الشغل،    للمستشارین   المحترمین   السادة   أعضاء   فریق   العدالة   والتنمیة.

 
 
 

 الوزارة   المنتدبة   لدى   رئیس   الحكومة   المكلفة   بإصالح   اإلدارة   وبالوظیفة   العمومیة:
المحترمین✓ للمستشارین الفساد، محاربة مجال في الحكومة سیاسة          شفوي:

  السادة   أعضاء   فریق   التجمع   الوطني   لألحرار.
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین العقود، بموجب التوظیف         شفوي:

  مجموعة   الكونفدرالیة   الدیمقراطیة   للشغل.
 كتابة   الدولة   لدى   وزیر   الصناعة   واالستثمار   والتجارة   واالقتصاد   الرقمي   المكلفة   بالتجارة

 الخارجیة:
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، بالصادرات النهوض         شفوي:

  الفریق   االستقاللي.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة   یجمعها   وحدة   الموضوع.☑
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____________________ 

 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   والنصف   زواال 
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