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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

للمستشارین✓ والصعبة، النائیة بالمناطق العمل عن التعویض مآل          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 شفوي:  التكوین المهني،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة✓
 والمعاصرة.

 شفوي:  ربط منظومة التعلیم بمحیط الشغل،  للمستشارین المحترمین السادة✓
 أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 شفوي:  مراقبة الوزارة للمطاعم المدرسیة بالقطاع العمومي والتعلیم✓
 الخصوصي،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري

 الدیمقراطي االجتماعي.
 وزارة الصحة:

السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم المستوصفات وضعیة         شفوي:
 أعضاء الفریق االشتراكي.

السرطان،✓ عالج أدویة أثمنة لتخفیض المعتمدة الوطنیة السیاسة          شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

المحترمین✓ للمستشارین العلیا، للشواهد الحاملین الممرضین ملف         شفوي:
 السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین "رامید"، نظام تطبیق اختالالت         شفوي:
 أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

الجنوبیة✓ بالجهات المستعجالت أقسام أطباء في الخصاص         شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         الثالث،

  والتعادلیة.
زاكورة،✓ بإقلیم واالختصاصیین العامین األطباء في الخصاص         شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✓ تافیاللت، درعة بجهة المزري الصحي الوضع         شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:

المنجمیة، للمقاوالت األساسي والنظام للمناجم القانونیة الوضعیة         شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 وزارة السیاحة و النقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
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المحترمین✓ للمستشارین الداخلیة، السیاحة لدعم المندمجة البرامج         شفوي:
 السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الداخلیة، السیاحة تشجیع         شفوي:
 الفریق الحركي.

 
 
 
 
 

 وزارة الشباب والریاضة:
العالم✓ كاس الحتضان المغرب ترشح لملف العریضة الخطوط          شفوي:

 2026،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

المحترمین✓ للمستشارین إعاقة، وضعیة في للشباب المهني اإلدماج          شفوي:
 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین االجتماعیة، التنمیة وكاالت         شفوي:
  فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین✓ القروي، بالعالم األطفال لدى األبعاد المتعدد الفقر          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

  الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
 شفوي:  ظاهرة تغیب الوزراء،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة✓

 الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
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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.

:14h30تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة والنصف زواال 
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