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  :الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

مد األنصاري، حممد حم السادة للمستشارين احملترمني ،ما نسب من تصريح للسيد الوزير األول ::::شفوي آين �

لي قيوح، عبد الكبري برقية، حممد كرمين، ،ععبد اللطيف أبدوح فوزي بنعالل،السوسي ،حممد  املوساوي

 .مصطفى القامسي، عبد العزيز العزايب

         زبيدة بوعياد، امبارك النفاوي،   السادةللمستشارين احملترمني ،وكالة تنمية األقاليم اجلنوبية ::::شفوي آين �

      أبوبكر أعبيد،عبد الوهاب بلفقيه، املختار صواب، حممد علمي، حممد الصمدي، موالي احلسن طالب،

  .عبد الرمحن أشن، حفيظ وشاك، حممد نقاد

  :التجهيز والنقل ةراوز

عبد السالم بلقشور، عثمون  السادة حكيم بنشماش ، للمستشارين احملترمني، تنامي حرب الطرق ::::شفوي آين �

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

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

احلميد السعداوي، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر أدخيل، حلسن بلبصري، عمر مكدر، عبد ايد 

 .زوكاغ، حيفظه بنمبارك، عبد اهللا أشن،حسن قيشوحياحلنكاري، عبد الرحيم العاليف، بناصر أ

املدن املغربية واملدن داث خطوط جوية كافية تربط بني مدينة أكادير وبعض ضرورة إح ::::شفوي آين �

حممد يرعاه السباعي، بلعيد بنشمسي، سعيد كرم، أمحد  السادة للمستشارين احملترمني، األوروبيةوالعواصم 

وي، علي جغا بومكوك، عزيز الفياليل، حممد برتيدية، حممد العزري، عبد العايل احلسيسن، حممد نصريي ،

 . أمحد امحيمد ، حممد بلحسان

حممد فضيلي، عبد  السادة للمستشارين احملترمني، لمطاراتالربامج الداخلية للمكتب الوطين ل ::::شفوي آين �

،  عبد اهللا أشن، اهلامشي السموين،عبد القادر قوضاضمحيد كوسكوس، احلسن قيشوحي،السعداوي،احلميد 

 . عبد اهللا أبو زيدريس مرون، بناصر أزوكاغ، اد،عمر مكدرحلسن بوعود، 

عمر أدخيل، عبد احلميد  السادة للمستشارين احملترمني، إنشاء اخلط السككي باألقاليم اجلنوبية ::::شفوي آين �

عبد كوسكوس، املختار اجلماين، سيدي صلوح اجلماين، اهلامشي السموين، أولعيد الرداد، السعداوي،محيد

عبد اهللا أبو زيد، يد احلنكاري، عبد احلميد بنعلوش، شعيب محيدوش،الرحيم العاليف، احلسن قيشوحي، عبد ا

  .حيفظه بنمبارك

ر، العلمي التازي، عبد الواحد الشاع ني السادة احملترمينللمستشار، تنامي ظاهرة املقالع العشوائية ::::شفوي �

دوسي، توفيق مد القنعبد العزيز بوهدود، يوسف بنجلون، حم احلبيب لعلج، حلسن العواين،خريي بلخري،

  .مزال، حسن سليغوة، حلسن عباد، حممد املفيدأبرجي، حسن عكاشة، حممد أكميل، امحاد 
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  :الصحةوزارة 

   حكيم بنشماش، السادةللمستشارين احملترمني ،الوضع الصحي الذي تعرفه بعض جهات اململكة ::::شفوي آين �

 . عبد الفتاح عمار، عبد الرحيم كوبايب، حممد لفحل بن الشرقي

 ،إستراتيجية احلكومة ملواجهة االرتفاع املتزايد حلاالت اإلصابة بأنفلونزا اخلنازير ببالدنا ::::وي آينشف �

  .خطورعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أامبارك السبا السادة للمستشارين احملترمني

، مولود السقوقع، زبيدة بوعياد السادة للمستشارين احملترمني ،استفحال داء أنفلونزا اخلنازير ::::شفوي آين �

سعيد سرار، لطيفة الزيواين، اجلياليل الصبحي، املصطفى اهليبة، محاين أحمزون، علي سامل الشكاف، دمحان 

  .الدرهم، عمر مورو، بوشعيب هاليل

ادة ـ السللمستشارين احملترمني ،وثرية إجناز املرافق الصحية املربجمة لالرتقاء باخلدمات الصحية ::::شفوي آين �

ليغوة، حسن ربوح، يوسف بنجلون، عبد القادر سالمة، امحاد أبرجي، عبد الواحد الشاعر، حسن ساحلو امل

 حلسن عباد، موالي احمند حممد أمزال، حممد القلويب، حممد القندوسي، عبد العزيز البنني، توفيق كميل،عكاشة،

 .شفيق بنكريان، املسعود

ادريس الراضي،   املهدي زركو، السادةشارين احملترمنيللمست ،اخلصاص يف األطر الطبية والشبه طبية ::::شفوي �

، نبيه حلسن، الغازي الغراربة، حممد احلسايين، حممد برطين، البشري أهل امحاد، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي

  .عبد احلميد أبرشان، أمحد النماوي، حممد تاضومانت، سالمة حفيظي

غاين عبد الزيز الفياليل،  ععبد اللطيف أبدوح،السادة  ني احملترمينللمستشار، ارتفاع أمثان األدوية ::::شفوي �

،عبد احلميد بلفيل، اعمر حداد بابا، علي جغاويحممد نصريي،، حممد العزريمكاوي، عبد العايل احلسيسن،

الطيب املوساوي، التيجاين حباشيش،كايف الشراط، خليد اإلبراهيمي، فؤاد القادري، حممد كرمين، ناجي 

 .الفخاري، حممد زاز

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي،  ني السادة احملترمينللمستشار، مداومة املختربات والصيدليات ::::شفوي �

 . املهدي زركوعادل املعطي،

ني  احملترمينللمستشار، املنافسة غري الشريفة اليت يرفعها بعض النظارتيني يف وجه أطباء العيون ::::شفوي �

حكيم بن مشاش، عالل عزيوين، بن ديدي ابراهيم، مجال بوري، احلسين علوي موالي ادريس، حممد  السادة

 .عبده  عز الدين، املكي احلنكوري

  : الوزير األول املكلفة بتحديث القطاعات العامةاملنتدبة لدى ةراالوز

حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، تومة  السادة للمستشارين احملترمني، التوقيت املستمر ::::شفوي آين �

 .املصطفى، حسان بركاين، عثمون عبد الرحيم
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مشاش، عبد السالم حكيم بن  السادة للمستشارين احملترمني، برنامج تبسيط املساطر اإلدارية ::::شفوي آين �

 .ك، العقاوي حممد، خنوفا عبد اهللابلقشور، عبد الرمحان لبد

  : التشغيل والتكوين املهينةراوز

حلسن بيجديكن، يوسف  السادة للمستشارين احملترمني، العراقيل اليت تعترض تنفيذ برنامج مقاوليت ::::شفوي �

عبد العزيز   الواحد الشاعر،حلبيب لعلج،هللا الغوثي، عبدبنجلون، حممد عبو، عبد الرحيم عماين، عبد ا

بوهدود، خريي بلخري، عبد السالم أمغار، حممد مفيد، العلمي التازي، احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة، 

حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك سن العواين، عبد العزيز البنني، احلو املربوح، حل

 .ندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعوداألعرج، حممد الق

حممد عداب  السادة للمستشارين احملترمني، إدماج الصناع التقليدين يف منظومة الضمان االجتماعي ::::شفوي �

 عمو، أمحد حاجي، أمحد الرمحوين، حممد الزعيم، جناح عبد العزيز،أبوش، عبد اللطيف خر العريب الزغاري،

 .املوىل محري، حسان الغزوي، احلسن أكوجكال، فاروق شاهريمي، عبد اعبد الرحيم الزمز

  :الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ةراوز

عبد الناصر  السادة ني احملترمينللمستشار، وضعية معمل تكرير قصب السكر بإقليم العرائش ::::شفوي �

ي، كايف الشراط، عبد العزيز ، بنجيد األمني، العريب بوراس، عبد العايل احلسيسن، خدجية الزوماحلسيسن

 .العزايب، عبد السالم اللبار، النعم ميارة

  :كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

عبد الرحيم الرماح، عبد السالم  السادة ني احملترمينللمستشار، املدينة املغربية واالختالالت البيئية ::::شفوي �

مد اهلبطي، حسن القامسي، العريب احلبشي، الصادق الرغيوين، أمحد العاطفي، عبد احلميد فاحتي، خريات، حم

  .عبد املالك أفرياط، حممد لشكر، حسن أكليم، حممد دعيدعة
   أسئلة تتميز  بوحدة املوضوع����: ملحوظة

____________________ 
  من النظام الداخلي128املادة 

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

  .اجللسة

  من النظام الداخلي298املادة 

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

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

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

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

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

  .رف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظ: رابعا 

 :  30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


