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 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
السادة✔ المحترمین للمستشارین للتنمیة، تنافسیة جهویة أقطاب إحداث          شفوي:

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین المهیكل، الغیر القطاع تنامي          شفوي:

  فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ القروي، بالعالم الرقمیة التحتیة بالبنیات النهوض         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السیارة، الطرق صیانة آني:           شفوي
  األصالة والمعاصرة.

للمستشارین✔ األقالیم، بعض منه تعاني الذي العطش ظاهرة آني:           شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

المحترمین✔ للمستشارین القرویة، للطرق الثاني الوطني البرنامج تقییم          شفوي:
 السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

اللطیف✔ عبد السیدین المحترمین للمستشارین المائیة، الفرشات استنزاف          شفوي:
  أعمو وعدي شجیري.

 وزارة الشباب والریاضة:
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المغربیة، القدم كرة إخفاق آني:           شفوي

 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، الریاضیة السیاسة آني:          شفوي

 الفریق الحركي.
كأس نهائیات من القدم لكرة الوطني للمنتخب المحبط الخروج آني:            شفوي

  إفریقیا،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
األمم كأس في الوطني المنتخب إخفاقات عن یروج ما آني:            شفوي

  اإلفریقیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القرب، مالعب تعمیم          شفوي:

 األصالة والمعاصرة.
 شفوي:  برنامج التخییم،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد✔

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
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السادة✔ المحترمین للمستشارین أسرد، بإقلیم االجتماعي السكن دعم          شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین اإلنتقالیة، الحركة نتائج          شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
في✔ الناجحین لوائح من التربویة اإلدارة مسلك خریجي إقصاء           شفوي:

التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المهنیة، الكفاءة          امتحان
  الوطني لألحرار.

 
 
 
 

  وزارة الشغل واإلدماج المهني:
السادة✔ المحترمین للمستشارین المفوض، التدبیر شركات عمال وضعیة          شفوي:

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
اتفاقیة✔ وإصدار اعتماد في واالنخراط للدفاع الحكومة استعداد مدى           شفوي:

للمستشارین العمل، أماكن في والتحرش العنف لمحاربة دولیتین          وتوصیة
  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 كتابة الدولة لدى وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي المكلفة
 بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي

 شفوي:  االقتصاد االجتماعي والتضامني،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء✔
 فریق العدالة والتنمیة.

 شفوي:  مآل مشروع بناء مقر جدید للغرفة الجهویة للصناعة التقلیدیة✔
 بجهة الدار البیضاء - سطات،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق

 االشتراكي.
 كتابة الدولة لدى وزیر الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة

 الخارجیة:
التجارة✔ لدعم للتصدیر موجهة لوجیستیكیة منصة إحداث         شفوي:

لمقاوالت العام االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین          اإللكترونیة،
  المغرب.
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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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