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  : بالشؤون االقتصادية والعامةة املكلف لدى الوزير األولةاملنتدبالوزارة 

، سعاد الغماري، مسري حكيم بن مشاش ةدا السني احملترمينللمستشار، غالء املعيشة وارتفاع األسعار :::: آين شفوي �

املوىل، سفيان القرطاوي، عبد الرحيم الكوبايب، أمحد شفيق، حممد اطريبش، احلفيظ أحتيت، عبد السالم عبد 

 )األصالة واملعاصرة.ف(.بلقشور، البوجادي عبد احلميد، عابد شكايل، حممد املنصوري

بد اللطيف عغاري، حممد عذاب الز ني السادة احملترمينللمستشار، ارتفاع أمثان املواد االستهالكية :::: آين شفوي �

ن الغزوي، حممد الزعيم، احلسن اأعمو، العريب خربوش، أمحد الرمحوين، أمحد حاجي، عبد الرحيم الزمزامي، حس

  )التحالف االشتراكي.ف( .أكوجكال، جناح عبد العزيز، عبد املوىل محري

لسعداوي، حممد فضيلي، عمر عبد احلميد اني السادة  احملترمينللمستشار، ارتفاع أسعار االستهالك :::: آين شفوي �

، بناصر أزوكاغ، سعيد التدالوي، حلسن الطيبـيأدخيل، ابراهيم فضلي، عبد اهللا أبو زيد، محيد كوسكوس، عياد 

، عبد ايد احلنكاري، سعيد أرزيقي، عمر بوعود، عبد القادر قوضاض، ادريس مرون، حممد بورمان، حيفظه بنمبارك

  )ياحلرك.ف( .، احلسن قيشوحيمكدر

 حممد األنصاري،ني السادة  احملترمينللمستشار، ارتفاع األسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى املواطنني :::: آين شفوي �

 مصطفى فؤاد القادري،  العريب سديد،، حممد بن الشايب،حممد بلحسان فوزي بنعالل،حممد السوسي املوساوي، 

عبد الطيب املوساوي، محا أهل بابا، إبراهيم املامي،  بوراس، القامسي، عبد الناصر احلسيسن، بنجيد األمني، العريب

 )االستقاليل.ف( .، النعم ميارة، عبد السالم اللبار، حممد بلحسن خيريالعزيز العزايب، خدجية الزومي، كايف الشراط

  ).فريق التجمع الدستوري املوحد(أعضاء ني السادة  احملترمينللمستشار، ارتفاع األسعار ::::آين  شفوي �

عمر زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، ني السادة  احملترمينللمستشار، إرتفاع أسعار املواد االستهالكية ::::آين  شفوي �

مورو، حممد علمي، حممد الصمدي، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، عبد الرمحن أشن، دمحان الدرهم، محاين 

 )االشتراكي.ف( .أحمزون، موالي احلسن طالب

امبارك السباعي، ني السادة  احملترمينللمستشار، تفاع املهول ألسعار املواد االستهالكية األساسيةاالر ::::آين  شفوي �

 )احلركة الدميقراطية االجتماعية. م( .عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطور

  :الصحةوزارة 

مد اجبيل، حسان حكيم بن مشاش، حم ةدا السني احملترمينللمستشار، معاناة مرضى القصور الكلوي :::: آين شفوي �

الربكاين، عبد اللطيف اسطنبويل، عبد السالم الباكوري، أمحد التويزي، احلسن بلمقدم، مصطفى الرداد، حممد 

العقاوي، أمحد شد، الوجداين مصطفى، عبد الرحيم واعمرو، مجال بوري، حممد البطاح، يونس العراقي، عبد اهللا 

 )األصالة واملعاصرة.ف(.الصخي حجوب، حممد عبدو عز الدينخنوفا، امليلود ناصر، عبد الرمحان لبداك، 

حكيم بن مشاش، فريدة النعيمي، الشيخ أمحدو  ني السادة احملترمينللمستشار، اإلدمان على املخدرات ::::آين  شفوي �

                               دبدا، عبد الرحيم عثمون، ابراهيم بنديدي، احلسين علوي موالي ادريس، أمحد الكور، عزيز اللبار، أ
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عبد الرزاق الورزازي، املغاري امساعيل، مصطفى التومة، املكي احلنكوري، احلسني احلداوي، املخلص 

 )األصالة واملعاصرة.ف(.احلسني

ييت،    حكيم بنشماش، صاحل اقميزة، أمحد السنني السادة احملترمينللمستشار، الوضع الصحي ببالدنا ::::آين  شفوي �

عكرود، عمار عبد الفتاح، العريب اهلرامي، البن الشرقي حممد لفحل، حممد بنمسعود، احلبيب بنطالب، مجال الدين 

  )األصالة واملعاصرة.ف(. القادر لربيكي، أمحد احلنصايلعبد احلميد بنعلوش، عبد السالم اهلمص، حممد الكادي، عبد

  :الشباب والرياضةوزارة 

عبد احلميد السعداوي، ني السادة  احملترمينللمستشار، تيجية اجلديدة للنهوض بقطاع الشباباإلسترا :::: آين شفوي �

، بناصر أزوكاغ، سعيد الطيبـيحممد فضيلي، عمر أدخيل، ابراهيم فضلي، عبد اهللا أبو زيد، محيد كوسكوس، عياد 

، عبد ايد احلنكاري، بنمباركالتدالوي، حلسن بوعود، عبد القادر قوضاض، ادريس مرون، حممد بورمان، حيفظه 

 .)احلركي.ف( .سعيد أرزيقي، عمر مكدر، احلسن قيشوحي 

ني  احملترمينللمستشار، جل النهوض بقطاع الشبابأإلستراتيجية اجلديدة للوزارة من اخلطوط العريضة ل :::: شفوي �

    ثي، حممد  احلب، عبد اهللا الغوبو، ابراهيمخريي بلخري، حلبيب لعلج، العلمي التازي، يوسف بنجلون، حممد عالسادة 

  شنكلي،عبد القادرأعزيز بوهدود، حممد مفيد، احلسني القلويب، عبد الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، عبد ال

 .سالمة، احلو املربوح، حلسن بيجديكن، حلسن العواين، عبد العزيز البنني، حلسن عباد، حسن سليغوة، حسن عكاشة
  ).التجمع الدستوري املوحد.ف(

 ينللمستشار ، إصالح قطاع الرياضة وإرساء أسس االحتراف بالنسبة للرياضة ذات املستوى العاملي ::::آين  شفوي �

حممد زاز، عمر عزيز الفياليل،  خليد اإلبراهيمي، ، عبد الكبري برقية حممد كرمين،عبد احلميد بلفيل،ني السادة احملترم

  حممد برتيدية،ال، رضى بوطيب،اشيش، السعد برتروعبد العايل احلسيسن، التيجاين حبفخاري، حداد بابا، ناجي ال

 ).االستقاليل.ف( .بنربيعةرفيق بناصر، مجال 

  :وزارة التشغيل والتكوين املهين

حكيم بنشماش، الشكاف سيدايت، ني السادة  احملترمينللمستشار، مشروع التعويض عن فقدان الشغل ::::آين  شفوي �

، حممد احلمايدي، أمحد اإلدريسي، عبد الكرمي اهلمص، الطييب علوي اد وهيب، العريب احملرشي، حممد بواخلداديجو

 ).األصالة واملعاصرة.ف( .موالي األمني، عباد عبد اهللا، عالل عزيوين، عمار بوشعيب

عبد الرحيم الرماح،  السادة ني احملترمينللمستشار، تطبيق القانون االجتماعي عند العاملني بقطاع النقل :::: شفوي �

عبد السالم خريات، حممد اهلبطي، حسن القامسي، العريب احلبشي، الصادق الرغيوين، أمحد العاطفي، عبد احلميد 

 )الفيدرايل.ف( .فاحتي، عبد املالك أفرياط، حممد لشكر، حسن أكليم، حممد دعيدعة

حممد املفيد، العلمي التازي، خريي بلخري، حممد عبو،  ني السادة احملترمينللمستشار، مآل قانون اإلضراب :::: شفوي �

إبراهيم احلب، عبد اهللا الغوثي، حممد القلويب، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج، احلسني اشنكلي، احلو املربوح، حلسن 
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التجمع .ف( .اد ابرجي، حممد امزالبيجديكن، حلسن عباد، حسن سيلغوة، حسن عكاشة، عبد املالك لعرج، امح

 ).الدستوري املوحد

  : االيةوالتنميةسكان والتعمري اإلوزارة 

ادريس الراضي، عبد ني السادة  احملترمينللمستشار، التأخري يف رخص البناء من طرف الوكاالت احلضرية :::: شفوي �

زويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجل

 ).التجمع الدستوري املوحد.ف( .تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

  :لسياحة والصناعة التقليديةوزارة ا

العريب سديد، بلعيد باعي، حممد يرعاه السني السادة  احملترمينللمستشار، مآل مشروع تاغازوت السياحي :::: شفوي �

، علي قيوح، أمحد امحيمد، سيدي حممد ولد الرشيد، حممد الناصري، مصطفى أبو الفراج، حممد العزري،  بنشمسي

  )االستقاليل.ف( .علي جغاوي

مبارك النفاوي، عبد ، ازبيدة بوعيادني السادة  احملترمينللمستشار، األبيضمصري احملطة السياحية للشاطئ  :::: شفوي �

علي سامل الشكاف، أبوبكر اعبيد، حممد نقاذ، مصطفى اهليبة، مولود السقوقع، املختار صواب، بلفقيه، الوهاب 

 )االشتراكي.ف( .بوشعيب هياليل، سعيد سرار

  :وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 عبد الغاين العريب سديد، حممد السوسي املوساوي،ني السادة  احملترمينللمستشار، الصندوق الطاقي :::: شفوي �

، بلعيد بنشمسي، أمحد بولون صاحل ولد داداه،عبد اللطيف أبدوح، مكاوي، عبد العايل احلسيسن، حممد كرمين، 

  )االستقاليل.ف( .بنعيسى برتروال

عبد الرحيم ني السادة  احملترمينللمستشار، األضرار املادية والبيئية اليت خيلفها املكتب الشريف للفوسفاط : شفوي �

، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، ادريس مرون، اهلامشي السموين، سعيد التدالوي، حيفظه بنمبارك، عبد العاليف

 )احلركي.ف. (اهللا أبو زيد، عمر أدخيل، حممد بورمان، عياد الطييب، حلسن بلبصري، ابراهيم فضلي، بناصر أزوكاغ

 
 .أسئلة جيمعها وحدة املوضوع �

____________________ 

  من النظام الداخلي128 املادة

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

  من النظام الداخلي298املادة 

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

  :أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية 

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ اله يف ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤال: 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 

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

 :30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


