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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، ي، حممد فضيل،عبد احلميد السعداويالسادة 

 .، عمر مكدر، بناصر أزوكاغ، سعيد التدالويالبكاي بورجل، اهلامشي السموين، ابراهيم فضلي، احلاج عبد اهللا املظفار

 )احلركي.ف(

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

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

 .، حممد العزري، رفيق بناصرحممد برتيدية، مصطفى أبو الفراج، مجال بنربيعة، بلعيد بنشمسي، علي جغاوي

 )االستقاليل.ف(

 ينللمستشار، معاجلة خملفات األمطار الغزيرة يف جمال الفالحة، والتدابري املتخذة للحد من آثار الفيضانات:  آينويشف �

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

 )التحالف االشتراكي.ف (.زيز، عبد املوىل محري، حممد عداب الزغاريحسان الغزوي، حممد الزعيم، جناح عبد الع

 ينللمستشار، داحصيلة املوسم الفالحي احلايل واإلجراءات املتخذة للحد من آثار الفيضانات وموجات الرب:  آينشفوي �

الكوبايب، أمحد شفيق، عبد لغماري، مسري عبد املوىل، سفيان قرطاوي، عبد الرحيم اسعاد حكيم بن مشاش، ني السادة احملترم

احلفيظ أحتيت، عبد السالم بلقشور، عبد احلميد البوجادي، عابد اشكايل، حممد املنصوري، حممد صاحل اقميزة، أمحد 

   )األصالة واملعاصرة.ف (.السنييت، حممد لفحل

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

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

. ف(.، احلو املربوح، حممد املفيد، العلمي التازي، عبد القادر سالمة، حممد عبوحممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

 )جمع الدستوري املوحدالت

حممود دايلة، اعمر حداد ني السادة  احملترمينللمستشار، )القرض الفالحي(إعفاء فالحي املنطقة اجلنوبية من ديون  ::::شفوي �

، إبراهيم أهل مامي، أمحد امحيمد، حممد العزري، رفيق بناصر ،داه، الطيب املوساوياأمحد بابا، بومجعة الغدال، حممد صاحل د

 )االستقاليل. ف(.، أمحد بولون، بلعيد بنشمسي، حممد يرعاه السباعيالرشيدحممد ولد 

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، ني السادة  احملترمينللمستشار، مشاكل التحفيظ ::::شفوي �

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

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(.، احلسني أشنكلي، خريي بلخري، احلبيب العلج، عبد اهللا الغوثيبرطين، سالمة حفيظي

عبد عبد القادر قوضاض، ني السادة  احملترمينللمستشار،  للفالحني يف إطار صندوق الدعم الفالحيحالدعم املمنو ::::شفوي �

سعيد أرزيقي، سيدي صلوح اجلماين، سيدي حممد سامل اجلماين، سيدي املختار اجلماين، شعيب لسعداوي، احلميد ا

. ف(.سن بوعودحل عياد الطييب، عمر مكدر، ،محيدوش، عبد اهللا أبو زيد، عبد ايد احلنكاري، خالد برقية، عبد اهللا أشن

 )احلركي
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مصطفى الرداد، حممد العقاوي، حكيم بن مشاش،  ني السادة احملترمنيللمستشار، تطوير البحث العلمي الزراعي: شفوي �

 يونس العراقي، عبد اهللا خنوفا، امليلود ناصر، حممد البطاح،مصطفى الوجداين، عبد الرحيم واعمرو، مجال بوري،  أمحد شد،

  )األصالة واملعاصرة .ف (.عبد الرمحان لبداك، حممد عبده عز الدين، السيدايت الشكاف

 :التجهيز والنقلزارة و

احلو املربوح، توفيق كميل، العلمي ني السادة  احملترمينللمستشار، مآل اإلجراءات املتخذة لتطبيق مدونة السري ::::شفوي آين �

، ادريس ، عبد القادر سالمة، حممد املفيد، احلبيب لعلج، خريي بلخريالتازي، حممد القندوسي، أمحد بنيس، احلسني أشنكلي

 )التجمع الدستوري املوحد. ف(. ايد املهاشي، الغازي الغراربةالراضي، عبد

حكيم  ةداالس ني احملترمينللمستشار، اإلجراءات اليت اختذا وزارة التجهيز والنقل قبل دخول مدونة السري حيز التنفيذ: شفوي �

ي ادريس حسين علوي، عزيز اللبار، ، موالخ أمحدو أدبدا، أبراهيم بنديديالرحيم عثمون، الشي، فريدة نعيمي، عبد بن مشاش

األصالة .ف (.سني احلداوي، احلسني املخلصاحل مصطفى التومة، املكي احلنكوري، أمحد الكور،عبد الرزاق الورزازي، 

   )واملعاصرة

زبيدة بوعياد، حممد علمي، حممد الصمدي، عمر ني السادة  احملترمينللمستشار، تالشي الطرق بالعامل القروي: آين شفوي �

. ف (.مورو، دمحان الدرهم،عبد الرمحان أشن، حممد نقاذ، حفيظ وشاك، سعيد سرار، أبو بكر أعبيد، املختار صواب

 )االشتراكي

 لطيفة ،موالي احلسن طالبزبيدة بوعياد، ني السادة  احملترمينللمستشار، وضعية الطريق الرابط بني مراكش وآسفي: شفوي �

. ف (.علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقيه  مصطفى اهليبة،أبو بكر أعبيد، بوشعيب هاليل،الزيواين، 

 )االشتراكي

 العريب احملرشي، جواد وهيب، حكيم بن مشاش،ني السادة  احملترمينللمستشار، وضعية احملطات الطرقية باململكة: شفوي �

، عباد عبد اهللا، عالل األمني العلوي موالي الطييب، عبد الكرمي اهلمصأمحد االدريسي،  د امحيدي، حممد بو اخلدادي، احمم

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

ني  احملترمينللمستشار،  كما كان مقررا2010 أكادير يف شهر يونيو - العمل بالطريق السيار مراكشإمكانية بدأ: شفوي �

محاد أبرجي، أمحد بنيس، عبد ا، عبد العزيز بوهدود، حلسن بيجديكن، احلسني أشنكلي، حممد أمزال، احلو املربوحالسادة 

. ف( .، عمر اجلزويل، نبيه حلسن، املهدي زركورحيم العماينك األعرج، مصطفى الشهواين، عبد الالعزيز البنني، عبد املال

 ) املوحدالتجمع الدستوري

 :املكلفة بالعالقات مع الربملانوزارة ال

عبد املالك أفرياط، عبد احلميد ني السادة  احملترمينللمستشار، أجوبة احلكومة على األسئلة الكتابية للربملانيني: شفوي �

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

 )الفيدرايل.ف (.أمحد العاطفي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي
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  : االيةوالتنمية والتعمري  اإلسكانوزارة

كايف الشراط، بنعيسى مصطفى القامسي،ناجي الفخاري،  ني السادة احملترمينللمستشار، ارتفاع أسعار العقار: شفوي �

حممد العزري، رفيق بناصر، حممد كرمين، عبد احلميد بلفيل، عبد العايل  ،سعد برتروالالبرتروال، حممد بلحسن خيري، 

 )االستقاليل.ف (.احلسيسن، بنجيد األمني، العريب بوراس، حممد زاز، عزيز الفياليل

خدجية الزومي،  السادة ني احملترمينللمستشار، املشاكل اليت يتخبط فيها املتضررون من املشروع السكين تامسنا: شفوي �

 عبد الكبري ، كايف الشراط، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، النعم ميارة،حممد العزري، رفيق بناصر ،بنعاللفوزي 

 )االستقاليل.ف (.برقية، فؤاد القادري

  :التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلميوزارة 

عبد الرحيم دخيل، عبد احلميد السعداوي، عمر أالسادة  ني احملترمينللمستشار، اخلصاص احلاصل يف رجال التعليم: شفوي �

املختار اجلماين، سيدي صلوح اجلماين، اهلامشي السموين، أولعيد الرداد، حلسن بوعود، حلسن بلبصري، عبد اهللا أبو العاليف، 

  )ركياحل.ف (.، املهدي عثمون، حممد بورمان، حممد الكبوري، حممد عدالزيد، حيفظه بنمبارك

 :الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة بتحديث القطاعات العامة

، حممد بن مسعود، احلبيب بن الطالب، مجال حكيم بن مشاش السيد للمستشار احملترم، احلق يف الولوج إىل املعلومة: شفوي �

ربيكي، أمحد احلنصايل، حممد ، حممد الكادي، عبد القادر لمار عبد الفتاح، عبد السالم اهلمصالدين العكرود، ع

األصالة  .ف (. الربكاين، عبد اللطيف اسطنبويل، عبد السالم الباكوري، أمحد التويزي، احلسان بلمقدمحساناجبييل،

 )واملعاصرة

 
 .أسئلة جيمعها وحدة املوضوع �

____________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

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

  .الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح اجللسة

 
  من النظام الداخلي298املادة 

 
يت تليها مناقشة عامة مبتابعة باقي األسئلة املدرجة تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املتعلق باألسئلة ال

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

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

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

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

  .تجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظرف ال ي: رابعا 

  :30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


