
                                                                         جلسة األسئلة الشفهية جملس املستشارين                                                    

 1 الثالثةاجللسة                                                                                                                                                                    2010 أبريلدورة 

 
  

  

  

  

 جدول أعمال جملس املستشارين 

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم 
2010  أبريل27 موافق 1431 مجادى األوىل 12الثالثاء   

 

 

:رئيس اجللسة  

  للرئيس الثالثاخلليفة: حلسن بيجديكن : السيد

:أمني اجللسة  

أمحد حاجي:السيد   
 

:عدد األسئلة املربجمة  
   17:العادية / 03: اآلنية 

 
 
 
 
 
 

الثالثةلسة اجل  
  2010 أبريلدورة 

2015 /2006:الوالية التشريعية  

  السنة التشريعية الرابعة



                                                                         جلسة األسئلة الشفهية جملس املستشارين                                                    

 2 الثالثةاجللسة                                                                                                                                                                    2010 أبريلدورة 

 
  

 : االيةوالتنميةسكان والتعمري اإلوزارة 

، الغماري سعاد، مسري عبد حكيم بن مشاش ةدا السني احملترمينللمستشار، األنسجة العتيقة باملدن املغربية :::: آينشفوي �

كوبايب عبد الرحيم، شفيق أمحد، أحتيت احلفيظ، بلقشور عبد السالم، البوجادي عبد املوىل، سفيان قرطاوي، ال

 )األصالة واملعاصرة .ف(.احلميد، عابد اشكايل، املنصوري حممد

حممد السوسي املوساوي، فوزي بنعالل، ني السادة  احملترمينللمستشار، األنسجة العتيقة واآليلة للسقوط :::: شفوي �

حلسيسن، السعد برتروال، العريب ا القامسي، عبد اللطيف أبدوح، عبد الكبري برقية، عبد الناصر عزيز الفياليل، مصطفى

بوراس، رفيق بناصر، مجال بنربيعة، بلعيد بنشمسي، العريب سديد، أمحد امحيمد، خليد اإلبراهيمي، سيدي حممد ولد 

 ).االستقاليل.ف( .الرشيد، رضا بوطيب

، فريدة نعيمي، عثمون عبد الرحيم، الدبدا حكيم بن مشاشني السادة  احملترمينتشارللمس، املدن اجلديدة :::: آينشفوي �

الشيخ أمحدو، ابراهيم بنديدي، احلسين علوي موالي ادريس، الكور أمحد، اللبار عزيز، الورزازي عبد الرزاق، 

  )األصالة واملعاصرة .ف(.املغاري امساعيل، التومة املصطفى، احلنكوري املكي، احلداوي احلسني، املخلص احلسني 

 زبيدة ،بوشعيب هاليلني السادة  احملترمينللمستشار، تسطري برنامج جدي للقضاء على مدن الصفيح :::: شفوي �

 حممد نقاذ، ، حفيظ وشاك، حممد الصمدي،بوعياد، مولود السقوقع، مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

 )االشتراكي.ف( .اجلياليل الصبحي

ناجي ني السادة  احملترمينللمستشار، ضرورة التفكري يف توفري سكن للصناع التقليديني بأمثنة تفضيلية :::: شفوي �

فخاري، حممد زاز، عمر حداد أمحد بابا، بنجيد األمني، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، كايف الشراط، خدجية 

 )االستقاليل.ف( .د بولون، بومجعة الغدال، عبد الغاين مكاويالزومي، النعم ميارة، بنعيسى برتروال، حممد برتيدية، أمح

حممد األنصاري، حممد بلحسان، التجاين حباشيش، علي ني السادة  احملترمينللمستشار، تأهيل القصور :::: شفوي �

 .قيوح، الطيب املوساوي، محا أهل بابا، حممد بن الشايب، عبد العايل احلسيسن، فؤاد القادري، حممد بلحسن خيري
 ).االستقاليل.ف(

العريب خربوش، ني السادة  احملترمينللمستشار،  العتيقةاألحياءترميم الدور املهددة بااليار وإعادة هيكلة  :::: شفوي �

مي، حسان الغزوي، حممد اكوجكال، عبد الرحيم الزمزأعبد اللطيف أعمو، امحد الرمحوين، أمحد حاجي، احلسن 

 ).التحالف االشتراكي.ف( .وىل محري، حممد عداب الزغاريالزعيم، جناح عبد العزيز، عبد امل

  :الصحةوزارة 

زبيدة بوعياد، سعيد سرار،  ني السادة احملترمينللمستشار، إستراتيجية مكافحة داء أنفلونزا اخلنازير :::: آينشفوي �

و بكر أعبيد، حممد علمي، لطيفة الزيواين، علي سامل الشكاف، عبد الرمحان أشن، دمحان الدرهم، عمر مورو، أب

 )االشتراكي .ف(.موالي احلسن طالب، عبد الوهاب بلفقيه، امبارك النفاوي
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ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن  ني السادة احملترمينللمستشار،  بالربداألطفالموت  ::::شفوي �

رشان، حممد تاضومانت، املهدي زركو، حممد نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أب

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

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن  ني السادة احملترمينللمستشار، وضعية معهد باستور ::::شفوي �

اد، عبد احلميد أبرشان، حممد تاضومانت، املهدي زركو، حممد نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امح

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

حكيم بن مشاش، عبد الرحيم  ني السادة احملترمينللمستشار، وضعية أقسام الوالدة باملستشفيات العمومية ::::شفوي �

صايل أمحد، اجبييل حممد، الربكاين حسن، مد، الربيكي عبد القادر، احلن حمواعمرو، عبد الرزاق الورزازي، الكادي

اسطمبويل عبد اللطيف، الباكوري عبد السالم، أمحد التويزي، بلمقدم احلسن، مصطفى الرداد، العقاوي حممد، شد 

 )األصالة واملعاصرة.ف(.أمحد، الوجداين مصطفى

حممد املفيد، توفيق كميل،  ني السادة احملترمينللمستشار، RAMED" رميد" تعميم نظام املساعدة الطبية ::::شفوي �

العلمي التازي، خريي بلخري، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم احلب، مصطفى الشهواين، عبد اهللا الغوثي، حممد 

، القلويب، عبد الواحد الشاعر، حلبيب لعلج، احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن بيجديكن

 )التجمع الدستوري املوحد .ف(.حسن سليغوة، حسن عكاشة، حممد أمزال، عبد الرحيم عماين، أمحاد أبرجي

حيفظه بنمبارك، عبد احلميد السعداوي، سيدي حممد  ني السادة احملترمينللمستشار، املرافق الصحية باجلنوب ::::شفوي �

، شعيب محيدوش، حممد الدواحي، سامل اجلماين، سعيد أرزيقي، حممد الكبوري، عبد اهللا  أبو زيد، عمر أدخيل

 )احلركي.ف(.حلسن بوعود، عبد اهللا أشن

  :السياحة والصناعة التقليديةوزارة 

عبد املالك أفرياط، عبد احلميد ني السادة  احملترمينللمستشار، لسياحةإعادة هيكلة املكتب الوطين املغريب ل : شفوي �

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

 )الفيدرايل.ف (.القامسي، أمحد العاطفي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

حممد يرعاه السباعي، العريب سديد، بلعيد ني السادة  احملترمينللمستشار، ياحيمآل مشروع تاغازوت الس : شفوي �

أبو  بنشمسي، علي قيوح، الطيب املوساوي، أمحد امحيمد، سيدي حممد ولد الرشيد، حممد الناصري، مصطفى

 )االستقاليل.ف (.الفراج، حممد العزري، حممد برتيدية، علي جغاوي

 أولعيد حممد فضيلي، عبد احلميد السعداوي، محيد كوسكوس،ني السادة  احملترمينللمستشار، أزمة اإليواء : شفوي �

 عبد ايد احلنكاري، عبد القادر قوضاض، عمر  سيدي صلوح اجلماين،سن قيشوحي،احل الرداد، البكاي بورجل، 

 )احلركي.ف (.مكدر
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حكيم بن مشاش، بوري مجال،  السادة ني احملترمينللمستشار، التوزيع اجلهوي لالستثمارات السياحية : شفوي �

ين حممد عبده، الشكاف دالبطاح حممد، العراقي يونس، خنوفا عبد اهللا، امليلود ناصر، عبد الرمحن لبداك، عز ال

وهيب جواد، العريب احملرشي، حممد أبو اخلدادي، امحايدي احممد، االدريسي أمخد، اهلمص عبد الكرمي، ، سيدايت

 . العلوي، عباد عبد اهللا، عالل عزيوين، عمار بوشعيب، اهلرامي العريب، بنعلوش عبد احلميدموالي الطيب األمني
  )األصالة واملعاصرة.ف(

  :وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

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

اليف، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، ادريس مرون، اهلامشي السموين، سعيد التدالوي، حممد بورمان، عياد الع

 )احلركي.ف (.، املهدي عثمون، خالد برقيةالطييب، حلسن بلبصري، ابراهيم فضلي، بناصر أزوكاغ

  :وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلمي

حكيم بن مشاش، ني السادة  احملترمينللمستشار، ظاهرة االكتظاظ يف األقسام واخلصاص يف األطر التربوية : يشفو �

اقميزة حممد صاحل، أمحد السنييت، بن الشرقي حممد الفحل، بنمسعود حممد، بنطالب احلبيب، العكرود مجال الدين، 

 )ةاألصالة واملعاصر.ف (.عمار عبد الفتاح، اهلمص عبد السالم

  : بالصناعة التقليديةة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية املكلفكتابة

ابراهيم احلب، العلمي التازي، عبد اهللا  ني السادة احملترمينللمستشار، التغطية الصحية للصناع التقليديني ::::شفوي �

عد الواحد الشاعر، يوسف بنجلون، الغويت، احلو املربوح، حممد القندوسي، حممد أمزال، حممد عبو، حسن عكاشة، 

 )التجمع الدستوري املوحد .ف(.موالي احمند املسعودي، عبد الرحيم قلويب، حلسن العواين، أمحاد أبرجي
  

 .أسئلة جيمعها وحدة املوضوع �

____________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

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

 .الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح اجللسة

  من النظام الداخلي298املادة 
 

ة مبتابعة باقي األسئلة املدرجة تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املتعلق باألسئلة اليت تليها مناقشة عام

  :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 

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

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


