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  :العدلوزارة 

يدي امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، س السادة للمستشارين احملترمني ،تنفيذ األحكام اإلدارية ::::شفوي آين �

  .حممد أخطور

عبد اللطيف  حممد األنصاري، حممد السوسي املوساوي، السادة للمستشارين احملترمني ،إصالح القضاء ::::شفوي �

علي قيوح، حممد بلحسن خيري، التيجاين حباشيش،  أبدوح، عبد الكبري برقية، عزيز الفياليل، عبد الغاين مكاوي،

  .عبد الناصر احلسيسن، حممد كرمينالطيب املوساوي، ابراهيم أهل أمحد املامي، 

 املكي احلنكوري، حممد حكيم بن مشاش، السادة للمستشارين احملترمني ،مآل صندوق التكافل العائلي ::::شفوي �

  .احلمايدي

  :الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة 

ابد شكيل، العريب احملرشي، حكيم بن مشاش، ع السادة للمستشارين احملترمني ،السياسة الطاقية ببالدنا ::::شفوي آين �

 .املخلص احلسني، املنصوري حممد، الوجداين حممد

لطيفة الزيواين، امبارك النفاوي، زبيدة بوعياد،  السادة للمستشارين احملترمني ،استراتيجية الطاقة ببالدنا ::::شفوي �

 .شن، مولود السقوقععبد الرمحن أ أبوبكر عبيد، حممد نقاذ، املختار صواب، حفيظ وشاك، علي سامل الشكاف،

عبد الرحيم واعمرو، الورزازي  ةداالس للمستشارين احملترمني ،االنقطاعات املفاجئة للتيار الكهربائي ::::شفوي آين �

 .، حممد صاحل اقميزة، الصخي احلجوب، حممد العقاويعبد الرزاق

 السادة رين احملترمنيللمستشا ،معضلة تقاعد شغيلة املكتب الوطين اهليدروكاربورات واملعادن ::::شفوي آين �

 .خدجية الزومي، كايف الشراط، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، النعم ميارة

  :الشباب والرياضةوزارة 

للمستشارين  ،انتكاسة الفريق الوطين لكرة القدم يف إقصائيات الكأس اإلفريقية والعاملية ::::شفوي آين �

، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، الغازي الغراربة، حممد احسايين، نبيه حلسن، إدريس الراضي السادة احملترمني

حممد برطين، البشري أهل محاد، عمر اجلزويل، أمحد النماوي، سالمة حفيظي، املهدي زركو، حممد تاضومانت، عبد 

 .احلميد أبرشان

يد السعداوي، حممد فضيلي، عبد احلم السادة للمستشارين احملترمني ،مستقبل ألعاب القوى باملغرب ::::شفوي آين �

محيد كوسكوس، عمر أدخيل، حلسن بلبصري، عمر مكدر، اهلامشي السموين، عبد ايد احلنكاري، بناصر 

، سعيد أرزيقي، حممد الكبوري، أولعيد الرداد، عبد القادر قوضاض، البكاي بورجل، أزوكاغ، حيفظه بنمبارك

 .حممد بورمان

املعطي بنقدور، حلسن  السادة للمستشارين احملترمني ،صالح قطاع الرياضةإستراتيجية الوزارة إل ::::شفوي آين �

عبد الواحد الشاعر،  بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي،
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الم خريي بلخري، عبد السحسن عكاشة، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، 

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

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

 .القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

 للمستشارين احملترمني ،يجية التعاون بني وزارة الشباب والرياضة وبعض املؤسسات العموميةاسترات ::::شفوي �

دمحان الدرهم، مصطفى اهليبة، عبد الوهاب بلفقيه، ، ، محاين أحمزونعمر موروسعيد سرار، زبيدة بوعياد، السادة 

 .حممد علميحممد الصمدي،  اجلياليل الصبحي، ،بوشعيب هاليل

  :والتكوين املهينالتشغيل  ةراوز

عبد الرحيم الرماح، عبد السالم  السادة للمستشارين احملترمني،تفعيل وتعميم اتفاقية الشغل اجلماعية ::::شفوي آين �

    حسن القامسي، العريب احلبشي، الصادق الرغيوي، أمحد العاطفي، عبد احلميد فاحتي،  ،خريات، حممد اهلبطي

 .كليم، حممد دعيدعةعبد املالك أفرياط، حممد لشكر، حسن أ

  : باجلالية املغربية املقيمة باخلارجة لدى الوزير األول املكلفة املنتدبةراالوز

   السادة للمستشارين احملترمني،تأطري مجعيات اجلالية املغربية باخلارج خبصوص وحدتنا الترابية ::::شفوي آين �

ن بلبصري، عمر مكدر، اهلامشي عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر أدخيل، حلس

، عبد السموين، عبد ايد احلنكاري، عبد الرحيم العاليف، سيدي صلوح اجلماين، شعيب محيدوش، بناصر أزوكاغ

  .القادر قوضاض، احلسن قيشوحي، عياد الطييب، حممد عدال

  :الشؤون اخلارجية والتعاونوزارة 

   عبد الكبري برقية، ناجي فخاري، السادة للمستشارين احملترمني،ما تعانيه اليد العاملة ببعض الدول الشقيقة �

عبد احلميد بلفيل، حممد كرمين، مصطفى القامسي، خليد اإلبراهيمي، فؤاد القادري، عبد العايل احلسيسن، حممد 

مكاوي، زاز، حممد نصريي، حممد العزري، بنجيد األمني، العريب بوراس، رفيق بناصر، بنعيسى برتروال، عبد اهللا 

   .رضى بوطيب

  :وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االية

       عبد احلكيم السادة للمستشارين احملترمني،ظاهرة املضاربة والسوق السوداء اليت يعرفها قطاع السكىن �

 .أمحد الكور، حممد عبدو عز الدين، عابد شكيل، عبد اهللا عبادبن مشاش، 

ادريس الراضي، عبد ايد  السادة للمستشارين احملترمني، على قطاع العقار ببالدناانعكاس األزمة املالية الدولية �

املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، أمحد 

 .ظيالنماوي، حممد تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفي
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  :وزارة التجارة اخلارجية

احلو املعطي بنقدور،  السادة للمستشارين احملترمني،اإلجراءات املبذولة للتخفيف من عجز امليزان التجاري �

      حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي،املربوح، 

عبد السالم  ز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري، حلبيب لعلج،  عبد العزي،حسن عكاشةعبد الواحد الشاعر، 

أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة، حلسن العواين، عبد العزيز 

وسي، توفيق كميل، البنني،  حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج، حممد القند

  .موالي احمند املسعود

  :الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة بتحديث القطاعات العامة

  .، حممد اطريبشحكيم بن مشاش ينديالس للمستشارين احملترمني،وباء الرشوة �

 : املكلفة باملاء والبيئة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةكتابة الدولة لدى وزيرة
      للمستشارين احملترمني، مشروع قانون اجلبل وإستراتيجية تنمية املناطق اجلبلية والغابوية ببالدنامصري �

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، حلسن بلبصري، أولعيد الرداد، عبد القادر قوضاض، حلسن 

خيل، بناصر أزكاغ، عبد اهللا أشن، حممد قيشوحي، عبد ايد احلنكاري، عياد الطييب، عمر مكدر، عمر أد

 .اجلوهري، سعيد أرزيقي، حممد الكبوري، البكاي بورجل، حلسن بوعود

علي قيوح، العريب سديد، بلعيد بنشمسي، أمحد  السادة للمستشارين احملترمني،املوارد املائية جلهة سوسة ماسة �

 .مد بلحسان، اعمر حداد بابابومكوك، سعيد كرم، حممد يرعاه السباعي، صاحل ولد داداه، حم

 : املكلفة بالتنمية االيةوزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةكتابة الدولة لدى 
عمو، عبد الرحيم وعبد اللطيف أ العريب خربوش، السادة للمستشارين احملترمني،أوضاع سكان املناطق اجلبلية �

ن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد املوىل محري، الزمزامي، جناح عبد العزيز، أمحد الرمحوين، احلس

 .حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري
   أسئلة تتميز  بوحدة املوضوع����: ملحوظة

______________________ 
  من النظام الداخلي128املادة 

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

  من النظام الداخلي298املادة 

ئلة املدرجة يف جدول األعمال على أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املتعلق باألسئلة اليت تليها مناقشة عامة مبتابعة باقي األس

  :الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية 

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

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

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

  .ميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: رابعا 

  :  30h14 الساعة الثانية والنصف تنطلق اجللسة على


