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  :الفالحة والصيد البحريوزارة 

ني  احملترمينللمستشار، حصيلة نتائج املوسم الفالحي واإلجراءات املتخذة للحد من آثار الفيضانات والرباد:  آينشفوي �

  إدريس مرون،أولعيد الرداد،  أمحد اجلوهاري،عمر أدخيل، محيد كوسكوس،  حممد فضيلي،،عبد احلميد السعداويالسادة 

 )احلركي.ف (.، سعيد التدالوي، بناصر أزوكاغالبكاي بورجل، اهلامشي السموين، ابراهيم فضلي، احلاج عبد اهللا املظفار

 حممد  حممد السوسي املوساوي، األنصاري،حممدني السادة  احملترمينللمستشار، خملفات الفيضانات األخرية:  آينشفوي �

، حممد بلحسان، العريب سديد، حممد برتيدية، بنشايب، علي قيوح، خليد اإلبراهيمي، حممد بلحسن خيري، حممد كرمين

 )االستقاليل.ف (.مصطفى أبو الفراج، مجال بنربيعة، بلعيد بنشمسي، علي جغاوي

 ينللمستشار،  جمال الفالحة، والتدابري املتخذة للحد من آثار الفيضاناتمعاجلة خملفات األمطار الغزيرة يف:  آينشفوي �

مي، اكوجكال، عبد الرحيم الزمزأعبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، امحد الرمحوين، أمحد حاجي، احلسن ني السادة احملترم

 )التحالف االشتراكي.ف (.حسان الغزوي، حممد الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد املوىل محري، حممد عداب الزغاري

 ينللمستشار، حصيلة املوسم الفالحي احلايل واإلجراءات املتخذة للحد من آثار الفيضانات وموجات الربد:  آينشفوي �

، حممد الكادي، عبد القادر لربيكي، أمحد احلنصايل، حممد اجبييل، حسان بركاين، عبد حكيم بن مشاشني السادة احملترم

 . السالم الباكوري، أمحد التويزي، احلسن بلمقدم، مصطفى الرداد، حممد العقاوي، أمحد شداللطيف اسطمبويل، عبد

 )األصالة واملعاصرة.ف(

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل ني السادة  احملترمينللمستشار، إجراءات مواجهة آثار الفيضانات :::: آينشفوي �

زويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد تاضومانت، املهدي زركو، املعطي، حلسن نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجل

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(.حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد حسن عكاشةني السادة  احملترمينللمستشار، السالمة الصحية للمواشي ::::شفوي �

عبد العزيز بوهدود، خريي  عبد الواحد الشاعر، حلبيب لعلج،، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبو، إبراهيم احلب

 عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين،  بلخري، عبد السالم أمغار، حممد مفيد، العلمي التازي، احلسني أشنكلي، 

عبد املالك األعرج، حممد القندوسي، توفيق كميل،  ال، أمحد أبرجي،عبد العزيز البنني، حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمز

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(.موالي احمند املسعود

عبد احلميد السعداوي، ني السادة  احملترمينللمستشار، الدعم املمنوع للفالحني يف إطار صندوق الدعم الفالحي ::::شفوي �

مد سامل اجلماين، سيدي املختار اجلماين، شعيب محيدوش، عبد اهللا أبو زيد، سعيد أرزيقي، سيدي صلوح اجلماين، سيدي حم

 )احلركي. ف(.سن بوعودحل عياد الطييب، عمر مكدر، ،عبد ايد احلنكاري، عبد القادر قوضاض، خالد برقية، عبد اهللا أشن

 :الصحةوزارة 

ني  احملترمينللمستشار، ات العمومية وضعف اخلدماتاالكتظاظ املهول الذي تعرفه أقسام الوالدة يف املستشفي ::::شفوي آين �

، مصطفى الوجداين، عبد الرحيم واعمرو، مجال بوري، حممد البطاح، يونس العراقي، ، أمحد الكورحكيم بنشماشالسادة 

ة األصال. ف(.عبد اهللا خنوفا، ميلود ناصر، عبد الرمحان لبداك، حممد عبده عز الدين، سيدايت الشكاف، جواد وهيب

 )واملعاصرة
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 :الشباب والرياضةوزارة 

، أمحد حكيم بنشماشني السادة  احملترمينللمستشار، هزالة املرافق الرياضية يف املدن الصغرية والقرى املغربية ::::شفوي آين �

ي األمني، ، العريب احملرشي، حممد أبو اخلدادي، احممد امحايدي، أمحد اإلدريسي، عبد الكرمي اهلمص، الطييب علوي موالالكور

 )األصالة واملعاصرة. ف(.عباد عبد اهللا، عالل عزيوين، بوشعيب عمار، العريب اهلرامي، عبد احلميد بنعلوش

حسن سليغوة، خريي بلخري، حلسن ني السادة  احملترمينللمستشار، وضعية البطولة الوطنية لكرة القدم ::::شفوي آين �

، عبد العزيز بوهدود، امحاد أبرجي، اين، موالي احمند املسعودى الشهوبيجديكن، حلبيب لعلج، احلسني أشنكلي، مصطف

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(.حسن عكاشة

  :التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلميوزارة 

، عبد العايل هيميخليد اإلبراالسادة مصطفى القامسي، ني احملترمينللمستشار، حتديات التمدرس بالعامل القروي: شفوي آين �

احلسيسن، أمحد امحيمد، حممد ولد الرشيد، النعم ميارة، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، خدجية الزومي، كايف الشراط، 

 )االستقاليل.ف (. امساعيل قيوح السعد برتروال،الطيب املوساوي، حممد العزري،

زبيدة بوعياد، عبد ني السادة  احملترمينللمستشار،  التربية الوطنيةتنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف حق وزارة: شفوي �

دمحان الدرهم، مولود السقوقع، بوشعيب هياليل، عبد  ، علي سامل الشكاف،املختار صوابحممد الصمدي، الرمحن أشن، 

 )االشتراكي. ف (.الوهاب بلفقيه

 عزيز الفياليل، عبد فوزي بنعالل، السادةني  احملترمينللمستشار، إدراج التربية الطرقية ضمن املقررات املدرسية: شفوي �

، فؤاد القادري، بنجيد األمني، العريب بوراس، صاحل ولد داداه، حممد يرعاه السباعي، عبد  عبد العزيز العزايبالكبري برقية،

 )الستقاليلا. ف (.احلميد بلفيل، حممد زاز، ناجي فخاري، أمحد بولون، بنعيسى برتروال، رضى بوطيب

  :الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة بتحديث القطاعات العامة

حممد األنصاري، حممد فوزي ني السادة  احملترمينللمستشار، ضرورة الرقي باإلدارة والقضاء على عامل الرشوة: شفوي آين �

 ، الطيب املوساوي، عبد الغاين مكاوي،احلسيسنعبد الناصر عزيز الفياليل، عبد الكبري برقية، بنعالل، عبد اللطيف أبدوح، 

 . إبراهيم املامي، محا أهل بابا، اعمر حداد بابا، مصطفى أبو الفراج، فؤاد القادري، بنجيد األمني، ناجي الفخاري

  )االستقاليل.ف(

حتي، عبد السالم حممد لشكر، عبد املالك أفرياط، عبد احلميد فاني السادة  احملترمينللمستشار، ظاهرة الرشوة: شفوي �

خريات، حممد اهلبطي، عبد الرحيم الرماح، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن القامسي، أمحد العاطفي، العريب حبشي، 

 )الفيدرايل.ف (.الصادق الرغيوي

  : باجلالية املغربية املقيمة باخلارجة لدى الوزير األول املكلفةاملنتدبالوزارة 

حلسن  حممد فضيلي، السعداوي، عبد احلميدني السادة  احملترمينللمستشار،  للجالية2010االستعدادات لعبور : شفوي آين �

 )احلركي.ف (.بلبصري، حممد عدال، حممد الكبوري، حممد بورمان، حيفظه بنمبارك، املهدي عثمون، عبد الرحيم العاليف

  : االقتصاد واملاليةوزارة

 حكيم ني السادة احملترمينللمستشار، لى املستوى اإلقليميتداعيات عملية حصر استيفاء تأدية الضرائب ع ::::شفوي �

                                       لعلوي موالي ، فريدة نعيمي، عبد الرحيم عثمون، الشيخ أمحدو أدبدا، ابراهيم بنديدي، احلسين اعبد السالم اهلمس ،بنشماش
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ور، مصطفى التومة، مكي احلنكوري، احلسني احلداوي، املخلص احلسني، عبد الرزاق الورزازي، أمحد الكادريس، عزيز اللبار، 

 )األصالة واملعاصرة. ف(.سعاد الغماري

محاين لطيفة الزيواين، زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، ني السادة  احملترمينللمستشار، استعمال سيارات املصلحة ::::شفوي �

سعيد حممد علمي،  مصطفى اهليبة،  مورو، موالي احلسن طالب،عمرأبوبكر أعبيد، حممد نقاذ، امبارك النفاوي، أحمزون، 

 )االشتراكي. ف(سرار 

  :السياحة والصناعة التقليدية وزارة

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن ني السادة  احملترمينللمستشار، السياحة باملناطق اجلنوبية ::::شفوي �

، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجلزويل

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(.حممد برطين، سالمة حفيظي

  :الثقافة وزارة

ان  حكيم بنشماش، مسري عبد املوىل، سفيني السادة احملترمينللمستشار، تطبيق التغطية الصحية للفنانني املغاربة ::::شفوي �

 ، عبد احلميد البوجادي،عابد شكايل، عبد السالم بلقشورقرطاوي، عبد الرحيم الكوبايب، أمحد شفيق، أحتيت احلفيظ، 

، حممد صاحل اقميزة، أمحد السنييت، بن الشرقي حممد لفحل، حممد بنمسعود، احلبيب بنطالب، مجال الدين املنصوري حممد

  )ملعاصرةاألصالة وا. ف(.عمار عبد الفتاح العكرود،

 
  

  

  

  

 
 .أسئلة جيمعها وحدة املوضوع �

____________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

وجيب إخبار الرئيس ذا الطلب برسالة ساعة على .دقائق) 3(لرؤساء الفرق احلق عند بداية كل جلسة إحاطة الس علما بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

  .ةاألقل قبل افتتاح اجللس

 
  من النظام الداخلي298املادة 

 
تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املتعلق باألسئلة اليت تليها مناقشة عامة مبتابعة باقي األسئلة املدرجة يف جدول األعمال 

  :وفق املسطرة التالية على أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك 

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله يف ظرف: أوال 

  تعطى الكلمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: ثانيا 

  ذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ الكلمة يف النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هىتعط: ثالثا 

  .ميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: رابعا 

  :30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


