
 اململكة املغربية

 الربملان

 جملس املستشارين

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية
 
 

 
 جدول أعمال جملس املستشارين 

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم 
2009 نونرب 10 موافق 1430  ذو القعدة22الثالثاء   

 

 رئيس اجللسة

اخلليفة الرابع للرئيس:  أمحدو ادبدا الشيخ  

 أمني اجللسة

  اللطيف أبدوحعبد: السيد
 

 عدد األسئلة املربجمة
  07: العادية / 10:اآلنية

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

�� ا�������� ا��ا����  ا�



 2 

  :االتصالوزارة 

علي  عبد الرمحن أشن، زبيدة بوعياد، السادة للمستشارين احملترمني، املعلوماتإىلمشروع قانون الولوج  �

، سعيد سرار، حممد نقاذ، عبد الوهاب بوشعيب هاليلسامل الشكاف، حممد علمي، حممد الصمدي، 

   .بلفقيه، دمحان الدرهم، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي

  :التجهيز والنقلوزارة 

 السادة للمستشارين احملترمني ،دور البنيات التحتية يف تشجيع االستثمار الوطين واألجنيب ::::شفوي آين �

حكيم بن مشاش، مسري عبد املوىل، فريدة النعيمي، حممد عبده عزالدين، أمحد الكور، عبد الرحيم واعمرو، 

 .دابدا، عابد شكيلاعبد السالم بلقشور، الشيخ أمحدو 

 السادة   للمستشارين احملترمني ،مآل الطريق السيار الرابط بني مدينة برشيد وبين مالل ::::شفوي آين �

حممد بلحسن خيري، عبد اهللا مكاوي، حممد بنشايب، خليد اإلبراهيمي، فؤاد القادري، عبد الغاين مكاوي، 

 .حممد برتيدية

حممد األنصاري، علي قيوح، حممد  السادة للمستشارين احملترمني ،غياب اخلدمات باملطارات ::::شفوي آين �

د بومكوك، حممد املوساوي السوسي،عبد الكبري برقية، العريب سديد، بلعيد بنشمسي، سعيد كرم، أمح

يرعاه السباعي، حممود الدايلة، عبد احلميد بلفيل، عبد الناصر احلسيسن، رفيق بناصر، مجال بنربيعة، حممد 

 .العزري، مصطفى أبو الفراج، فؤاد القادري، خليد اإلبراهيمي، حممد كرمين، علي اجلغاوي

حممد املوساوي  السادة ترمنيللمستشارين احمل ،الطريق السيار الرابط بني فاس وصفرو ::::شفوي آين �

 .السوسي، عزيز الفياليل، ناجي فخاري، حممد زاز، عبد العزيز العزايب

حممد   عبد احلميد السعداوي، السادةللمستشارين احملترمني ،ضرورة صيانة الطرق ببالدنا ::::شفوي �

احلسن وضاض، محيد كوسكوس، عمر أدخيل، اهلامشي السموين، أولعيد الرداد، عبد القادر قفضيلي، 

 حلسن بوعود، حلسن بلبصري، عياد ي،رعبد ايد احلنكاحممد الكبوري، سعيد أرزيقي، قيشوحي، 

 .الطييب، بناصر أزوكاغ

املعطي بنقدور، حلسن  السادة للمستشارين احملترمني ،طرق احتضان ظاهرة النقل السري ::::شفوي �

رحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، عبد ال

الشاعر، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري، عبد السالم 

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

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج، حلسن العواين، عبد العزيز البنني، 

 .حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود
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حكيم بن مشاش، العريب  السادة للمستشارين احملترمني ،وضعية النقل الطرقي بالوسط القروي ::::شفوي �

 . الورزازي، حممد املنصوري عبد الرحيم واعمرو، عبد الرزاق أمحد السنييت،احملرشي،

  :الصحةوزارة 

مصطفى القامسي، حممد بنشايب، فؤاد  ةداالس ني احملترمينللمستشار ،أقسام املستعجالت ::::شفوي آين �

القادري، خليد اإلبراهيمي، حممد كرمين، بنجيد األمني، العريب بوراس، الطيب املوساوي، أمحد محيمد، 

، بنعيسى برتروال، صاحل ولد داداه، أمحد بولون، بومجعة الغدال، اعمر حداد بابا، عبد العايل احلسيسن

   .كايف الشراط، عبد السالم اللبار

  .حممد العقاوي السيد للمستشار احملترم ،توفري اللقاح ضد مرض أنفلونزا اخلنازير ::::شفوي آين �

محيد حممد فضيلي، وي، عبد احلميد السعدا السادة ني احملترمينللمستشار ،وباء أنفلونزا اخلنازير ::::شفوي �

 عبد اهللا أشن، حممد  عبد اهللا أبو زيد، سيدي صلوح اجلماين،إدريس مرون،كوسكوس، عمر أدخيل، 

     .عدال، حممد بورمان، عبد الرحيم العاليف، حيفظه بنمبارك

  :وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلمي

العريب احملرشي، حممد املنصوري،  السادة للمستشارين احملترمني،العامل القرويوضعية التعليم ب ::::شفوي آين �

   .أمحد السنييت، أمحد اإلدريسي

للمستشارين  ،إشكالية النقل املدرسي بالعامل القروي يف إطار املخطط االستعجايل ::::شفوي آين �

 خريي بلخري، يوسف ازي، العلمي التطي بنقدور، حلبيب لعلج، حلسن بيجديكن،املع السادة احملترمني

بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى 

، شفيق بنكريان، احلسني أشنكلي، حممد بوداسالشهواين، عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، حممد مفيد، 

  .، موالي احمند املسعودلعزيز البنني،  حلسن عبادعبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد ا

تدارك النقص احلاصل يف عدد املدرسني والتباين بني أعداد التالميذ املتزايدة وأعداد  :شفوي �

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم  السادة للمستشارين احملترمني، املدارس املتقلصة

محوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد املوىل الزمزامي، جناح عبد العزيز، أمحد الر

 . محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

  : احلديثةت والتكنولوجياالصناعة والتجارةوزارة 

  .العريب احملرشي السيد للمستشار احملترم ،معمل سوكرال للقصب السكري ::::شفوي آين �
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عمر زبيدة بوعياد،  السادة للمستشارين احملترمني، لدعم قطاع النسيجاإلجراءات املتخذة ::::شفوي آين �

مورو، محاين أحمزون، لطيفة الزيواين، حفيظ وشاك، مولود السقوقع، مبارك النفاوي، مصطفى اهليبة، 

 .املختار صواب، دمحان الدرهم، حممد الصمدي

  :األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة 

عبد املالك  السادة للمستشارين احملترمني،ة والبنايات التابعة لألوقافصيانة وترميم املرافق الديني �

أفرياط، عبد احلميد فاحتي، عبد السالم خريات، حممد اهلبطي، عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد 

  .دعيدعة، حسن أكليم، حسن القامسي، أمحد العاطفي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   أسئلة تتميز  بوحدة املوضوع����: ملحوظة

______________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

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

  .قبل افتتاح اجللسة

  من النظام الداخلي829املادة 

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 

  :تالية أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة ال

   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 

  قتني اثنتني ؛تعطي الكلمة يف النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقي: 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 


