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  :وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

عبد ني السادة حكيم بن مشاش،  احملترمينللمستشار، تشجيع استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض:  آينشفوي �

، حممد بن مسعود، احلبيب بن الطالب، مجال الدين العكرود، عبد الفتاح عمار، عبد زازيالرحيم واعمرو، عبد الرزاق الور

السالم اهلمص، حممد الكادي، عبد القادر لربيكي، أمحد احلنصايل، حممد اجبييل، حسان الربكاين، عبد اللطيف اسطنبويل، 

 )األصالة واملعاصرة.ف (.عبد السالم الباكوري، أمحد التويزي

العريب سديد، عبد الغاين مكاوي، ني السادة مصطفى القامسي، حممد بنشايب،  احملترمينللمستشار، ندوق الطاقيالص ::::شفوي �

عبد العايل احلسيسن، حممد كرمين، فؤاد القادري، صاحل ولد داداه، خدجية الزومي، بلعيد بنشمسي، النعم ميارة، أمحد 

  )االستقاليل. ف(.لتيجاين حباشيش، امساعيل قيوح، حممد برتيدية، رفيق بناصر، مجال بنربيعة، ابولون

 :الشباب والرياضةوزارة 

 ني احملترمينللمستشار، التوتر السائد يف العالقة بني وزارة الشباب والرياضة وجمموعة من املنظمات التربوية ::::شفوي آين �

د حاجي، حممد عذاب الزغاري، العريب خربوش، أمحأمحد الرمحوين، بد اللطيف أعمو، ع عبد الرحيم الزمزامي، ةداالس

 )التحالف االشتراكي. ف(.ن الغزوي، حممد الزعيم، احلسن أكوجكال، جناح عبد العزيز، عبد املوىل محرياحس

حلبيب ني السادة  احملترمينللمستشار، التوتر احلاصل بني وزارة الشباب والرياضة واحتاد املنظمات التربوية ::::آينشفوي  �

يق كميل، حسن سليغوة، العلمي التازي، حممد املفيد، يوسف بنجلون، حممد عبو، ابراهيم احلب، لعلج، خريي بلخري، توف

 ).التجمع الدستوري املوحد.ف( .عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، احلسني أشنكلي

، زي بنعالل، عبد احلميد بلفيلفو السادةني  احملترمينللمستشار، تكوين سلك مدريب كرة القدم وشروط ولوجه ::::شفوي �

 حممد كرمين، خليد اإلبراهيمي، عبد السالم اللبار، عبد العزيز العزايب، حممد زاز، الطيب بنجيد األمني، العريب بوراس،

 )االستقاليل. ف(.، السعد برتروال، رضا بوطيب، مصطفى أبو الفراجاملوساوي، علي جغاوي، حممد العزري

  : املهينالتشغيل والتكوينوزارة 

محاين أحمزون، مولود السقوقع، ني السادة زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين،  احملترمينللمستشارتشغيل األطفال، : شفوي آين �

 .امبارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقيه، املختار صواب، أبوبكر أعبيد ، حممد نقاذ،مصطفى اهليبة، موالي احلسن طالب

  )االشتراكي.ف(

ني السادة عبد اهللا عطاش، عبد اإلله  احملترمينللمستشار،  اءات احلكومية لتحسني دخل األجراء باملغرباإلجر: شفوي آين �

 )االحتاد الوطين للشغل باملغرب. م (.حلوطي، حممد رماش

عبد   ، حكيم بن مشاشالسادةني  احملترمينللمستشار، عدم احترام بعض شركات األمن اخلاصة لقانون الشغل: شفوي �

حسن بلمقدم، املصطفى الرداد، حممد العقاوي، أمحد شد، الوجداين  ،عمار، عبد السالم بلقشور، بوشعيب عمارالفتاح 

األصالة .ف (.مصطفى، عبد الرحيم واعمرو، مجال بوري، حممد البطاح، يونس العراقي، عبد اهللا خنوفا، امليلود ناصر

  )واملعاصرة

  : باجلالية املغربية املقيمة باخلارجة لدى الوزير األول املكلفةاملنتدبالوزارة 

 السادةني  احملترمينللمستشار، التحفيزات اليت متنحها احلكومة للمهاجرين الراغبني يف االستقرار يف املغرب: شفوي آين �

                                    ، أمحد الكور، فريدة النعيمي، عبد الرحيم عثمون، الشيخ أمحدو أدبدا، ابراهيم بن ديدي، موالي ادريس حكيم بن مشاش
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  احلسين العلوي، عزيز اللبار، عبد الرزاق الورزازي، مصطفى التومة، املكي احلنكوري، احلسني احلداوي، املخلص احلسني،     

 )األصالة واملعاصرة.ف (.سعاد الغماري

حممد املفيد، توفيق كميل، ني السادة  احملترمينستشارللم، السياسة اليت تعتمدها احلكومة يف التعامل مع مغاربة العامل ::::شفوي �

حسن سليغوة، العلمي التازي، خريي بلخري، حلسن العواين، حلسن عباد، حسن عكاشة، عبد امللك لعرج، امحاد 

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(.ابرجي

  : االقتصاد واملاليةوزارة

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، سادة ني ال احملترمينللمستشار، مشاكل الغرف املهنية ::::شفوي �

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

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

عبد احلميد ني السادة  احملترمينللمستشار، قاد القطاعات االقتصادية املتضررةاإلجراءات االستعجالية إلن ::::شفوي �

 البكاي بورجل،  إدريس مرون، أمحد اجلوهاري،أولعيد الرداد،عمر أدخيل، محيد كوسكوس، حممد فضيلي، ،السعداوي

 )احلركي. ف(. اهلامشي السموين، ابراهيم فضلي، احلاج عبد اهللا املظفار

النعم ميارة، خدجية ني السادة  احملترمينللمستشار، لى الدخل للعاملني بشركة يئة العمران باجلنوبالضريبة ع ::::شفوي �

، عبد السالم اللبار، كايف الشراط، عبد العزيز العزايب، الطيب املوساوي، بومجعة الغدال، أمحد بولون، محا أهل بابا، الزومي

 ) االستقاليل.ف(.دسيدي حممد ولد الرشيد، أمحد امحيم

  :الصحة وزارة

حلبيب لعلج، خريي بلخري، حسن سليغوة، توفيق   السادةني احملترمينللمستشار، حصيلة منتدى اخلريطة الصحية ::::شفوي �

أبرجي، امحاد  موالي احمند املسعود، حلسن عباد، العلمي التازي، كميل، عبد املالك لعرج، علي طلحة، حسن عكاشة،

 )جمع الدستوري املوحدالت. ف(.مصطفى الشهواين

سن حلعياد الطييب،   عمر مكدر،عبد احلميد السعداوي،ني السادة  احملترمينللمستشار، اخلسائر املالية بسبب اللقاح ::::شفوي �

. بوعود، حلسن بلبصري، حممد عدال، حممد الكبوري، حممد بورمان، حيفظه بنمبارك، املهدي عثمون، عبد الرحيم العاليف

 )احلركي. ف(

  : االتصالةوزار

بناصر أزوكاغ، سعيد عبد احلميد السعداوي، ني السادة  احملترمينللمستشار، ظاهرة األفالم واملسلسالت املدبلجة ::::شفوي �

، سيدي املختار اجلماين، شعيب محيدوش، عبد ، سعيد أرزيقي، سيدي صلوح اجلماين، سيدي حممد سامل اجلماينالتدالوي

  )احلركي. ف(.ري، عبد القادر قوضاض، خالد برقية، عبد اهللا أشناهللا أبو زيد، عبد ايد احلنكا

  : التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة

، عبد الرمحان لبدك، حممد عبده العريب احملرشي ني السادة حكيم بن مشاش، احملترمينللمستشار، املراكز االجتماعية ::::شفوي �

و اخلدادي، حممد امحايدي، أمحد اإلدريسي، عبد الكرمي اهلمص، موالي عز الدين، الشكاف سيدايت، جواد وهيب، حممد ب

األصالة . ف(.األمني الطييب علوي، عبد اهللا عباد، عالل عزيوين، بوشعيب عمار، العريب اهلرامي، عبد احلميد بنعلوش

 )واملعاصرة
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  :العدلوزارة 

 مسري عبد املوىل، سفيان القرطاوي، عبد يم بن مشاش،ني السادة حك احملترمينللمستشار، تنفيذ األحكام اإلدارية ::::شفوي �

الرحيم الكوبايب، أمحد شفيق، أحتيت احلفيظ، عبد السالم بلقشور، عبد احلميد البوجادي، عابد شكايل، حممد املنصوري، 

  )األصالة واملعاصرة.ف (.حممد صاحل اقميزة، أمحد السنييت، بن الشرقي حممد لفحل

زبيدة بوعياد، حممد الصمدي،حممد علمي، اجلياليل ني السادة  احملترمينللمستشار،  ببالدناأوضاع بعض احملاكم ::::شفوي �

الصبحي، عمر مورو، دمحان الدرهم، عبد الرمحان أشن، علي سامل الشكاف، حفيظ وشاك، سعيد سرار، بوشعيب 

 )االشتراكي. ف(.هاليل

حممد حممد فوزي بنعالل، نصاري، حممد السوسي املوساوي، ني السادة حممد األ احملترمينللمستشار، تأهيل احملاكم ::::شفوي �

                                                                                                         ، عليمصطفى القامسيعبد الكبري برقية، بلعيد بنشمسي، عزيز الفياليل، عبد احلميد بلفيل، يرعاه السباعي، 

قيوح، ناجي فخاري، عبد اللطيف أبدوح، كايف الشراط، حممد بلحسان، بلحسن خيري، أمحد ابراهيم املامي، محا أهل بابا، 

 )االستقاليل. ف(.بومجعة الغدال، العريب سديد، عبد الناصر حلسيسن، بنعيسى برتروال

حممد لشكر، عبد املالك أفرياط، عبد ني السادة  احملترمينللمستشار ،التقرير األخري للمجلس األعلى للحسابات ::::شفوي �

احلميد فاحتي، عبد السالم خريات، حممد اهلبطي، عبد الرحيم الرماح، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن القامسي، أمحد 

 )الفيدرايل. ف(.العاطفي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي
 
 
 
  

  

  

 .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 

  .األقل قبل افتتاح اجللسة

 
  من النظام الداخلي298املادة 

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

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

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ الضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله يف ظرفتعطى الكلمة لوا: أوال 

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

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

  .زير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للو: رابعا 

  :30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


