
 اململكة املغربية

 الربملان

 جملس املستشارين

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية
 
 

 
 جدول أعمال جملس املستشارين 

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم 
2009  دجنرب01 موافق 1430 احلجة ذو 13الثالثاء   

 

 رئيس اجللسة

اخلليفة األول للرئيس: فوزي بنعاللالسيد   

 أمني اجللسة

لطيف أبدوحعبد ال: السيد  
 

 عدد األسئلة املربجمة
  17: العادية / 04:اآلنية

 
 
 
 
 
 
السابعةاجللسة   

  2009دورة أآ���� 
2015 /2006:ا����� ا��������  

�� ا�������� ا��ا����  ا�



 2 

  :الفالحة والصيد البحريوزارة 

مصطفى  حممد كرمين، حممد بنشايب،خليد اإلبراهيمي،  السادة للمستشارين احملترمني ،ملوسم الفالحي ا::::شفوي �

حممد النصريي، عبد الناصر احلسيسن، عبد اللطيف السعد برتروال،القامسي، فؤاد القادري، عبد الكبري برقية، 

 .أبدوح

 للمستشارين احملترمني ،االستعداد للموسم الفالحي واإلجراءات الكفيلة بتفعيل املخطط األخضر ::::شفوي �

 .حممد الكادي، حممد صاحل اقميزةعبد القادر لربيكي، ، احلبيب بن الطالبحكيم بن مشاش، السادة 

عبد الرحيم الرماح، عبد السالم خريات، حممد  السادة للمستشارين احملترمني ،خمطط املغرب األخضر ::::شفوي �

اهلبطي، حسن القامسي، العريب احلبشي، الصادق الرغيوي، أمحد العاطفي، عبد احلميد فاحتي، عبد املالك أفرياط، 

 .لشكر، حسن أكليم، حممد دعيدعةحممد 

 السادة للمستشارين احملترمني ،ظروف الدخول الفالحي وحسن انطالق تنفيذ خمطط املغرب األخضر ::::شفوي �

بد اللطيف أعمو، جناح عبد العزيز، أمحد الرمحوين، عمي، احسن الغزوي، عبد الرحيم الزمزالعريب خربوش، 

 . محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهرياحلسن أكوجكال، حممد الزعيم، عبد املوىل

 للمستشارين احملترمني ،انعكاسات استراتيجية خمطط املغرب األخضر على املوسم الفالحي احلايل ::::شفوي �

املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا السادة 

عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري، عبد الشاعر، حسن عكاشة، حلبيب لعلج، لواحد الغوثي، عبد ا

سن السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حل

برجي، عبد املالك األعرج، حممد حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أالعواين، عبد العزيز البنني،

 .القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

 السادة زبيدة للمستشارين احملترمني ،التدابري املتخذة حلماية الفالح يف إطار خمطط املغرب األخضر ::::شفوي �

حفيظ وشاك، املختار بوعياد، موالي احلسن طالب، أبو بكر أعبيد، لطيفة الزيواين، حممد نقاد، امبارك النفاوي، 

 .صواب، اجلياليل الصبحي، بوشعيب هاليل، مولود السقوقع

 السادة للمستشارين احملترمني ،حالة القطيع الوطين لألغنام مبناسبة عيد األضحى هلذه السنة ::::آين شفوي �

هللا الغوثي، املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد ا

عبد الواحد الشاعر، حسن عكاشة، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري، عبد السالم 

سن أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حل

ماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج، حممد حلسن عباد، أمحد بنيس، حمالعواين، عبد العزيز البنني،

 .القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود
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  السادة حكيم بن مشاش، أمحد الكور، موالي ادريس علويللمستشارين احملترمني ،محاية املنتوج الفالحي ::::شفوي �

 .، شكاف سيدايت، األمني طييب علويحسين

 السادة حممد بلحسن خيري، حممد للمستشارين احملترمني ، القطاع الفالحيضرورة توسيع نطاق تأهيل ::::شفوي �

بلحسان، علي قيوح، العريب سديد، بلعيد بنشمسي، حممد يرعاه السباعي، حممد كرمين، فؤاد القادري، عبد احلميد 

 .بلفيل، عبد اهللا مكاوي، بنعيسى برتروال

عبد الوهاب بلفقيه، زبيدة بوعياد،  السادة رين احملترمنيللمستشا ،تشجيع االستثمار يف القطاع الفالحي ::::شفوي �

 ،عمر مورو، محاين أحمزونحممد الصمدي، علي سامل الشكاف، سعيد سرار، حممد علمي، عبد الرمحن أشن، 

  .صطفى اهليبةاملدمحان الدرهم، 

الطيب د األنصاري،  السادة حممللمستشارين احملترمني ،غياب املختربات البيطرية باجلهات اجلنوبية ::::شفوي �

، سيدي حممد ولد الرشيد، أمحد د دايلةوداه، بومجعة الغدال، حممااملوساوي، اعمر حداد أمحد بابا، حممد صاحل د

 .امحيمد، حممد بلحسان

 11 /12/ 2008 العقارية واملسح العقاري واخلرائطي املؤرخة يف األمالكمذكرة السيد حمافظ  ::::شفوي �

 السادة حممد العزري، عبد اللطيف أبدوح، عبد السالم اللبار، عبد ن احملترمنيللمستشاري ،11680حتت رقم 

 .العزيز العزايب، النعم ميارة، عبد الكبري برقية، حممد النصريي

إدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، نبيه  السادة للمستشارين احملترمني ،مذكرة احملافظ العام ::::شفوي �

غراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل محاد، عبد احلميد ابرشان، امحد النماوي، احلسايين حممد، حممد حلسن، الغازي ال

 .تاضومانت، احلفيظي سالمة، حممد برطين، املهدي زركو

 السادة حكيم بن مشاش، الشكاف سيدايت، عبد للمستشارين احملترمني ،ات السمكيةرواسترتاف الث ::::شفوي �

 .بد اهللا، عبد اللطيف اسطنبويل، أمحد شداحلميد البوجادي، عباد ع

 السادة حكيم بن مشاش، عبد القادر لربيكي، عبد للمستشارين احملترمني ،دعم الزراعات التحويلية ::::شفوي �

 .السالم بلقشور، عابد شكيل

        بد القادر قوضاض، السادة عللمستشارين احملترمني ،رفض تسويق احملاصيل الزراعية للمكثرين ::::شفوي �

ادريس مرون، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، عمر أدخيل، عبد ايد احلنكاري، حلسن عبد احلميد السعداوي، 

، سعيد بوعود، بناصر أزوكاغ، عياد الطييب، شعيب محيدوش، احلسن القيشوحي، عبد اهللا أشن، عمر مكدر

 .أرزيقي، حممد الكبوري

عبد القادر قوضاض، عبد احلميد السعداوي، حممد  السادة رين احملترمنيللمستشا ،حشرة توتا أبسولوتا ::::شفوي �

لي، عمر أدخيل، عبد ايد احلنكاري، إدريس مرون، حلسن بوعود، بناصر أزوكاغ، اهلامشي السموين، عياد يفض
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د ، حممالطييب، شعيب محيدوش، احلسن القيشوحي، عبد اهللا أشن، عمر مكدر، حيفظه بنمبارك، حلسن بلبصري

 .عدال، عبد احلميد بنعلوش

  :التجارة اخلارجية ةراوز

العلمي التازي، حلبيب لعلج،  السادة للمستشارين احملترمني،سبل تطوير وتنويع الصادرات املغربية ::::شفوي آين �

 حممد ،امحاد ابرجي، احلو املربوح، يوسف بنجلون، عبد القادر سالمة، توفيق كميل، حسن سليغوة، حسن عكاشة

 .عبد الواحد الشاعر، حممد القندوسي، عبد العزيز البننيامزال، 

  :وزارة التنمية اإلجتماعية واألسرة والتضامن

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي،  السادة للمستشارين احملترمني ،دور اجلمعيات يف حماربة الفقر ::::شفوي آين �

ض، عمر مكدر، عمر أدخيل، حسن محيد كوسكوس، اهلامشي السموين، بناصر أزوكاغ، عبد القادر قوضا

 .قيشوحي، عياد الطييب، حلسن بلبصري، حيفظه بنمبارك، عبد ايد احلنكاري، أولعيد الرداد

أمحد التويزي، عالل   حكيم بن مشاش، السادةللمستشارين احملترمني ،تشغيل اخلادمات القاصرات ::::شفوي آين �

 .الكاديعزيوين، أمحد الكور، عابد شكيل، حممد 

  :املكلفة بالعالقات مع الربملان ةرازالو

ادريس مرون، اهلامشي عبد احلميد السعداوي،  السادة للمستشارين احملترمني، تقييم لترمجة أجوبة احلكومة ::::شفوي �

، عبد القادر قوضاض، حلسن بوعود، عمر مكدر، سعيد بلبصري أبو زيد، حلسن عبد اهللالسموين، حممد فضيلي، 

  .س، عبد ايد احلنكاري، احلسن قيشوحيمحيد كوسكوالتدالوي، 
  

  

   أسئلة تتميز  بوحدة املوضوع����: ملحوظة

______________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

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

  .قبل افتتاح اجللسة

  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 على 

  :ات أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية أساس جتميعها تبعا للقطاع

   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 

  السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطي الكلمة يف النهاية لصاحب : 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 
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  :التجهيز والنقلوزارة 

بلقشور، عثمون عبد السالم حكيم بن مشاش،  السادة للمستشارين احملترمني  ،تنامي حرب الطرق ::::وي آينشف �

 .عبد الرحيم، فريدة نعيمي، العريب اهلرامي، تومة املصطفى

عبد القادر قوضاض، عبد  السادة للمستشارين احملترمني  ،الطريق الرابطة بني الناظور وكرسيف ::::شفوي آين �

اوي، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر أدخيل، حلسن بلبصري، عمر مكدر، اهلامشي السموين، احلميد السعد

عبد ايد احلنكاري، عبد الرحيم العاليف، بناصر أزوكاغ، حيفظه بنمبارك، عبد اهللا اشن، حسن قيشوحي، أولعيد 

  .الراداد

  :وزارة التنمية اإلجتماعية واألسرة والتضامن

عبد اللطيف أعمو،  السادة للمستشارين احملترمني ، احلكومة ملناهضة العنف ضد النساءإستراتيجية ::::شفوي آين �

العريب خربوش، حممد عذاب الزغاري، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد العزيز، امحد حاجي، امحد الرمحوين، حممد 

 .الزعيم، حسان الغزوي، عبد املوىل محري، احلسن أكوجكال، فاروق شاهري

  :ملنتدبة لدى الوزير األول املكلفة بتحديث القطاعات العامةا ةراالوز

 عبد السالم بلقشور، شد ،حكيم بن مشاشالسادة  للمستشارين احملترمني،التواصل باللغة العربية ::::شفوي آين �

 .أمحد، خنوفا عبد اهللا، ، بوري مجال

 . الكبري برقية، عبد اللطيف أبدوحعبدالسادة  للمستشارين احملترمني ،عملية املغادرة الطوعية ::::شفوي آين �

  
  

  

   أسئلة تتميز  بوحدة املوضوع����: ملحوظة

______________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

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

  .قبل افتتاح اجللسة

  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 على 

  :و الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية أساس جتميعها تبعا للقطاعات أ

   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 

  ال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطي الكلمة يف النهاية لصاحب السؤ: 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 
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