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 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
للمستشارین✔ كورونا، جائحة بسبب الشغل مناصب عدد تراجع آني:           شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
االحتیاط✔ لمنظمات الوطني الصندوق إلدارة الجدیدة اإلجراءات         شفوي:

  االجتماعي،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الحراسة✔ أعوان لصالح الشغل مدونة مقتضیات تطبیق عدم          شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التعلیمیة، بالمؤسسات والطبخ         والنظافة
  فریق العدالة والتنمیة.

المحترمین✔ للمستشارین  القروي، بالعالم الشباب بطالة نسبة تقلیص          شفوي:
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الذاتي، التشغیل برامج          شفوي:
  األصالة والمعاصرة.

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین المطرودین، المأجورین إشكالیة         شفوي:
  فریق االتحاد المغربي للشغل.

 

 وزارة الثقافة والشباب والریاضة:
المحترمین❖ للمستشارین ، كورونا جائحة ظل في الفنانین دعم آني:            شفوي

  السادة أعضاء الفریق الحركي.
الفنانین،❖ على العمومي الدعم توزیع في المعتمدة المعاییر آني:           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین❖ الفنانین، على الدعم توزیع في المعتمدة المعاییر آني:           شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
الفریق❖ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الفنانین، دعم معاییر آني:           شفوي

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
السادة❖ المحترمین للمستشارین الفنانین، لبعض اإلسثنائي الدعم آني:          شفوي

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
كورونا،✔ جائحة ظل في والفني الثقافي الشأن وضعیة آني:           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
جدا،❖ والصغیرة والمتوسطة الصغیرة المقاوالت وضعیة آني:         شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
السادة❖ المحترمین للمستشارین  والمتوسطة، الصغرى المقاوالت تأهیل         شفوي:

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✔  المباشرة، األجنبیة االستثمارات تراجع حقیقة        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
وجذاب❖ تنافسي مناخ بتوفیر الحكومیة االلتزامات ترجمة         شفوي:

للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         لالستثمار،
  والتعادلیة.

للمستشارین❖ الجهات، ببعض الصناعیة االستثمارات تمركز        شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 
المحترمین✔ للمستشارین  ،2020-2016 الرقمي المغرب إستراتیجیة        شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔  الصناعي، للتعویض شاملة إستراتیجیة وضع        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
للمستشارین✔ الجهات، مستوى على االستثمار فرص وتكافؤ النمو          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
____________________ 

 
 المادة 287 (الفقرة األولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:
 تخصص جلسة یوم الثالثاء ألسئلة المستشارات والمستشارین وأجوبة الحكومة عنها.

 
 المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین:

 تناقش األسئلة المدرجة في جدول األعمال وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما یلي:

 - ثالث دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب؛
 - ثالث دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب.

المحّدد الزمني الحّیز من تبقى فیما بحقه عنه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                 یحتفظ
 له، للتعقیب أو الّرد علیه.

 
 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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