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 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالنقل:
الفریق✓✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السیر، مدونة تطبیق          شفوي:

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 وزارة الشباب والریاضة:

أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین الذاتي، التشغیل برنامج آني:          شفوي
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
الصغرى✓✓ بالمقاوالت للنهوض الوطنیة الوكالة عمل برنامج         شفوي:

  والمتوسطة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
الفریق✓✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المقلدة، المنتوجات         شفوي:

  االشتراكي.
السادة✓✓ المحترمین للمستشارین المغرب، في االستثمار مناخ إصالح          شفوي:

 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
والمهیكل،✓✓ المنظم االقتصاد على وتأثیره المهیكل غیر االقتصاد          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✓✓ المقاوالت، لدعم واضحة سیاسیة آلیة غیاب         شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
حاملي✓✓ للشباب الموجهة التمویل آلیات لتطویر المتخذة التدابیر          شفوي:

السادة المحترمین للمستشارین المبتكرة، والمشاریع الصغرى        المشاریع
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین للجهات، المائیة الموارد تعزیز          شفوي:

 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✓✓ الحدیدیة، للسكك الوطني المكتب خدمات تدهور         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
السادة✓✓ المحترمین للمستشارین المغرب، في المیاه تدبیر استراتیجیة          شفوي:

 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
المحترمین✓✓ للمستشارین الترفیهیة، للقوارب القانوني غیر النشاط         شفوي:

 السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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السادة✓✓ المحترمین للمستشارین الدریوش، بإقلیم عزیمان سد مآل          شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة الثقافة واالتصال:
أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین بالمغرب، الثقافیة الصناعة         شفوي:

  فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

التماسك✓✓ دعم صندوق خدمات بتدبیر المتعلقة االختالالت         شفوي:
  االجتماعي،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 
 
 

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
 شفوي:  تفاقم البطالة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.☑☑
المحترمین☑☑ للمستشارین الشباب، أوساط في البطالة نسبة ارتفاع          شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
بنظام✓✓ المتعلق 99.15 بقانون الخاصة التنظیمیة النصوص         شفوي:

األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المهنیین لفائدة         المعاشات
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین خاصا، نشاطا یزاولون          الذین

  العدالة والتنمیة.
الصلة✓✓ ذات القانونیة المقتضیات احترام لفرض الوزارة إجراءات          شفوي:

العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجماعیة، الشغل          بنزاعات
  والتنمیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة المكلفة
 باإلسكان:

للمستشارین✓✓ العشوائیة، واألحیاء الصفیح دور ساكنة إسكان إعادة          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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 أسئلة تجمعها 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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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