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        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد الحميد للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، إعادة النظر في تنزيل البرنامج الطرقيإعادة النظر في تنزيل البرنامج الطرقيإعادة النظر في تنزيل البرنامج الطرقيإعادة النظر في تنزيل البرنامج الطرقي    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .عبد القادر قوضاضالسعداوي، بناصر أزوكاغ، الهاشمي السموني، ابراهيم فضلي، 

للمستشار ، ، ، ، المطرية األخيرةالمطرية األخيرةالمطرية األخيرةالمطرية األخيرةتضرر الطرقات والبنيات المرتبطة بها جراء التساقطات تضرر الطرقات والبنيات المرتبطة بها جراء التساقطات تضرر الطرقات والبنيات المرتبطة بها جراء التساقطات تضرر الطرقات والبنيات المرتبطة بها جراء التساقطات     :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .محمد األنصاري السيد المحترم

للمستشارين ، ، ، ، التصدع الذي تعرضت له الشبكة الطرقية جراء األمطار والفيضانات األخيرةالتصدع الذي تعرضت له الشبكة الطرقية جراء األمطار والفيضانات األخيرةالتصدع الذي تعرضت له الشبكة الطرقية جراء األمطار والفيضانات األخيرةالتصدع الذي تعرضت له الشبكة الطرقية جراء األمطار والفيضانات األخيرة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةالمحترمين السادة 

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرة للمستشارين المحترمين السادة، ، ، ، بناء وصيانة الطرقبناء وصيانة الطرقبناء وصيانة الطرقبناء وصيانة الطرق    ::::شفويشفويشفويشفوي �

ادريس الراضي، عبد المجيد المهاشي، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، إنشاء الميناء البحري للقنيطرةإنشاء الميناء البحري للقنيطرةإنشاء الميناء البحري للقنيطرةإنشاء الميناء البحري للقنيطرة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .، احماد أبرجي، محمد القلوبيالغازي لغراربة

أعضاء الفريق ارين المحترمين السادة للمستش، ، ، ، كية بالمغربكية بالمغربكية بالمغربكية بالمغربيييياختالالت قطاع الخدمات اللوجستاختالالت قطاع الخدمات اللوجستاختالالت قطاع الخدمات اللوجستاختالالت قطاع الخدمات اللوجست    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الفيدرالي

عمر للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، ربط األقاليم الجنوبية بالطريق السيار والسكك الحديديةربط األقاليم الجنوبية بالطريق السيار والسكك الحديديةربط األقاليم الجنوبية بالطريق السيار والسكك الحديديةربط األقاليم الجنوبية بالطريق السيار والسكك الحديدية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .أدخيل، عبد الحميد السعداوي، سعيد أرزيقي، سيدي صلوح الجماني، يحفظه بنمبارك

للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، لطرقية ما بين جهات المملكةلطرقية ما بين جهات المملكةلطرقية ما بين جهات المملكةلطرقية ما بين جهات المملكةتفاوت في البنية التحتية اتفاوت في البنية التحتية اتفاوت في البنية التحتية اتفاوت في البنية التحتية ا    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .سليغوة، حسن عادل المعطيالمهدي زركو، نبيه لحسن، عبد المجيد المهاشي، 

خيري بلخير، لحبيب لعلج، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  وجدة وجدة وجدة وجدة----مآل مشروع الطريق السيار فاسمآل مشروع الطريق السيار فاسمآل مشروع الطريق السيار فاسمآل مشروع الطريق السيار فاس    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .، محمد الحسايني سالمة، مصطفى سالمةعبد القادر

. . . . فففف(((( .محمد بلحسان السيد للمستشار المحترم، ، ، ، وضعية النقل الطرقي بالوسط القروي والمناطق النائيةوضعية النقل الطرقي بالوسط القروي والمناطق النائيةوضعية النقل الطرقي بالوسط القروي والمناطق النائيةوضعية النقل الطرقي بالوسط القروي والمناطق النائية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي

  ::::األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 

للمستشارين المحترمين ، ، ، ، ية التابعة لوزارتكمية التابعة لوزارتكمية التابعة لوزارتكمية التابعة لوزارتكمالمشاكل التي تعترض المستغلين للمحالت التجارالمشاكل التي تعترض المستغلين للمحالت التجارالمشاكل التي تعترض المستغلين للمحالت التجارالمشاكل التي تعترض المستغلين للمحالت التجار    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .أعضاء الفريق االشتراكيالسادة 
 ::::السياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 

  .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تنمية السياحة الداخليةتنمية السياحة الداخليةتنمية السياحة الداخليةتنمية السياحة الداخلية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 

    .عزيز الفياللي، محمد نصيري السيدينن المحترمين للمستشاري، ، ، ، ارتفاع عدد المصابين بداء السيداارتفاع عدد المصابين بداء السيداارتفاع عدد المصابين بداء السيداارتفاع عدد المصابين بداء السيدا    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 ).).).).االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((



        جلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهية                                                                                                                             مجلس المستشارين   مجلس المستشارين   مجلس المستشارين   مجلس المستشارين    

 3 ةةةةاشراشراشراشرالعالعالعالعالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                      2010دورة أكتوبردورة أكتوبردورة أكتوبردورة أكتوبر

 
 
 

 ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 

أعضاء فريق األصالة للمستشارين المحترمين السادة ،،،،ات المبذولة المتصاص البطالةات المبذولة المتصاص البطالةات المبذولة المتصاص البطالةات المبذولة المتصاص البطالةددددالمجهوالمجهوالمجهوالمجهو    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .والمعاصرة

 ::::التجارة الخارجيةالتجارة الخارجيةالتجارة الخارجيةالتجارة الخارجيةوزارة وزارة وزارة وزارة 

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، ربية ربية ربية ربية تنمية المبادالت التجارية المغاتنمية المبادالت التجارية المغاتنمية المبادالت التجارية المغاتنمية المبادالت التجارية المغا    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  ::::الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

عبد الرحيم العالفي، عبد الحميد السعداوي، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تبسيط المساطر اإلداريةتبسيط المساطر اإلداريةتبسيط المساطر اإلداريةتبسيط المساطر اإلدارية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف ( ( ( (. لحسن بلبصريلي، يأولعيد الرداد، محمد فض

        :::: بالصناعة التقليدية بالصناعة التقليدية بالصناعة التقليدية بالصناعة التقليديةةةةة المكلف المكلف المكلف المكلفوزير السياحة والصناعة التقليديةوزير السياحة والصناعة التقليديةوزير السياحة والصناعة التقليديةوزير السياحة والصناعة التقليدية الدولة لدى  الدولة لدى  الدولة لدى  الدولة لدى كتابةكتابةكتابةكتابة
 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .ناجي الفخاري السيد المحترم للمستشار، ، ، ، برنامج صنعة بالديبرنامج صنعة بالديبرنامج صنعة بالديبرنامج صنعة بالدي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::ية المجاليةية المجاليةية المجاليةية المجالية بالتنم بالتنم بالتنم بالتنمةةةةكتابة الدولة لدى وزير االسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلفكتابة الدولة لدى وزير االسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلفكتابة الدولة لدى وزير االسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلفكتابة الدولة لدى وزير االسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف
للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، غياب البنية التحتية في العديد من القرى والبوادي المغربيةغياب البنية التحتية في العديد من القرى والبوادي المغربيةغياب البنية التحتية في العديد من القرى والبوادي المغربيةغياب البنية التحتية في العديد من القرى والبوادي المغربية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .، عبد اهللا الغوتي، شفيق بنكرانعكاشةالعلمي التازي، محمد المفيد، حسن 

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
 .أعضاء الفريق االشتراكيللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تحايل بعض شركات الصباغةتحايل بعض شركات الصباغةتحايل بعض شركات الصباغةتحايل بعض شركات الصباغة    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

أحمد للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  الصناعة  الوطنية الصناعة  الوطنية الصناعة  الوطنية الصناعة  الوطنيةررررتأثير اتفاقيات التبادل الحر على تطوتأثير اتفاقيات التبادل الحر على تطوتأثير اتفاقيات التبادل الحر على تطوتأثير اتفاقيات التبادل الحر على تطو    ::::شفويشفويشفويشفوي �

لف لف لف لف التحاالتحاالتحاالتحا. . . . فففف(((( .الحسن أكوجكال، عبد الرحيم الزمزاميعمو، وعبد اللطيف أالعربي خربوش، حاجي، 

 ))))االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي

 

  
 ....أسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوع �

________________________________________________________________________________ 

  من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي128المادة المادة المادة المادة 

ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3((((لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث 
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تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال 

        ::::فق المسطرة التالية فق المسطرة التالية فق المسطرة التالية فق المسطرة التالية على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وعلى أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وعلى أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وعلى أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك و

         يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ ال ال ال التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف: : : : أوال أوال أوال أوال 

        تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        ا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذ الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذ الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذ الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذىىىىتعطتعطتعطتعط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
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        ....يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتينيمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتين: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

 ::::30h14 والنصف  والنصف  والنصف  والنصف الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة 

 


