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 1 الحادية عشرالحادية عشرالحادية عشرالحادية عشر الجلسة  الجلسة  الجلسة  الجلسة                                                                                                                         2010دورة أكتوبردورة أكتوبردورة أكتوبردورة أكتوبر

 
        

        

        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين االتربية الالتربية الالتربية الالتربية الوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد المجيد للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، إشكالية تدبير الموارد البشرية بوزارة التربيةإشكالية تدبير الموارد البشرية بوزارة التربيةإشكالية تدبير الموارد البشرية بوزارة التربيةإشكالية تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية    ::::يييي آن آن آن آنشفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .مزالأمحمد برجي ،  أحمادا، عادل المعطيالمهاشي، البشير أهل حماد، 

        :::: 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 �

 .أعضاء الفريق الفيدراليللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، دعم االستثمار وتطوير المقاوالتدعم االستثمار وتطوير المقاوالتدعم االستثمار وتطوير المقاوالتدعم االستثمار وتطوير المقاوالت    ::::شفويشفويشفويشفوي �

أحمد للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  الصناعة  الوطنية الصناعة  الوطنية الصناعة  الوطنية الصناعة  الوطنيةررررر على تطور على تطور على تطور على تطوتأثير اتفاقيات التبادل الحتأثير اتفاقيات التبادل الحتأثير اتفاقيات التبادل الحتأثير اتفاقيات التبادل الح    ::::شفويشفويشفويشفوي �

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

 ))))االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي

        :::: التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةالسادة للمستشارين المحترمين ، ، ، ، وضعية الطفولة ببالدناوضعية الطفولة ببالدناوضعية الطفولة ببالدناوضعية الطفولة ببالدنا    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، الولوجياتالولوجياتالولوجياتالولوجيات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::    سكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةإلإلإلإلوزارة اوزارة اوزارة اوزارة ا
  لحسن بيجديكن،حسن عكاشة،للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، مشاكل التعمير بالعالم القرويمشاكل التعمير بالعالم القرويمشاكل التعمير بالعالم القرويمشاكل التعمير بالعالم القروي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .محمد عدالمحمد أقبيب، توفيق كميل، 

، عزيز الفياللي السادة ين المحترمينللمستشار، ، ، ، دعم الوكالة الوطنية إلنقاذ الدور اآليلة للسقوطدعم الوكالة الوطنية إلنقاذ الدور اآليلة للسقوطدعم الوكالة الوطنية إلنقاذ الدور اآليلة للسقوطدعم الوكالة الوطنية إلنقاذ الدور اآليلة للسقوط    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .محمد السوسي الموساوي، ناجي فخاري، عبد العزيز العزابي، محمد زاز

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، قوطقوطقوطقوطوضعية الدور اآليلة للسوضعية الدور اآليلة للسوضعية الدور اآليلة للسوضعية الدور اآليلة للس    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 

مشروع نقل الفوسفاط عبر أنبوب وانعكاساته على الوضعية المالية للمكتب الوطني مشروع نقل الفوسفاط عبر أنبوب وانعكاساته على الوضعية المالية للمكتب الوطني مشروع نقل الفوسفاط عبر أنبوب وانعكاساته على الوضعية المالية للمكتب الوطني مشروع نقل الفوسفاط عبر أنبوب وانعكاساته على الوضعية المالية للمكتب الوطني     ::::شفويشفويشفويشفوي �

. . . . مممم((((. وطي، محمد رماشعبد اهللا عطاش، عبد االاله الحلللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، للسكك الحديديةللسكك الحديديةللسكك الحديديةللسكك الحديدية

 ))))االتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد الوطني للشغل بالمغرب

        ::::الصحة الصحة الصحة الصحة وزارة وزارة وزارة وزارة 
، محمد فوزي بنعالل، عبد األنصاريمحمد  السادة ين المحترمينللمستشار، ، ، ، مراقبة المصحات الخاصةمراقبة المصحات الخاصةمراقبة المصحات الخاصةمراقبة المصحات الخاصة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .الكبير برقية، مصطفى القاسمي، فؤاد القادري
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        ::::الفالحة والصيد البحري الفالحة والصيد البحري الفالحة والصيد البحري الفالحة والصيد البحري وزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين المحترمين ، ، ، ، استصالح األراضي المجاورة لوادي درعة ووادي الساقية الحمراءاستصالح األراضي المجاورة لوادي درعة ووادي الساقية الحمراءاستصالح األراضي المجاورة لوادي درعة ووادي الساقية الحمراءاستصالح األراضي المجاورة لوادي درعة ووادي الساقية الحمراء    ::::ييييشفوشفوشفوشفو �

التجمع الدستوري التجمع الدستوري التجمع الدستوري التجمع الدستوري . . . . فففف((((    .المهدي زركو، نبيه لحسن، عبد العزيز بوهدود، البشير أهل احمادادريس الراضي، السادة 

 ))))الموحدالموحدالموحدالموحد

 .الحركيفريق لاأعضاء للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، األسمدةاألسمدةاألسمدةاألسمدةارتفاع أثمان ارتفاع أثمان ارتفاع أثمان ارتفاع أثمان     ::::شفويشفويشفويشفوي �

للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، اإلجراءات المتخذة لمواجهة آثار الفيضانات على الفالحيناإلجراءات المتخذة لمواجهة آثار الفيضانات على الفالحيناإلجراءات المتخذة لمواجهة آثار الفيضانات على الفالحيناإلجراءات المتخذة لمواجهة آثار الفيضانات على الفالحين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .أعضاء الفريق الحركي

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تسويق الزيتونتسويق الزيتونتسويق الزيتونتسويق الزيتون    ::::شفويشفويشفويشفوي �

، الطيب الموساوي، اعمر حداد بابا، بلحسانمحمد  السادة للمستشارين  المحترمين، ، ، ، تأهيل قطاع النخيلتأهيل قطاع النخيلتأهيل قطاع النخيلتأهيل قطاع النخيل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .محمد العزري، جمال بنربيعة

، محمد بنشايب، علي قيوح، العربي خليد اإلبراهيمي السادة ين المحترمين للمستشار، ، ، ، الموسم الفالحيالموسم الفالحيالموسم الفالحيالموسم الفالحي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .سديد، اسماعيل قيوح
 

أعضاء الفريق للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  مع االتحاد األوربي مع االتحاد األوربي مع االتحاد األوربي مع االتحاد األوربيتجديد إتفاقية الصيد البحريتجديد إتفاقية الصيد البحريتجديد إتفاقية الصيد البحريتجديد إتفاقية الصيد البحري    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الحركي

يوسف بنجلون، عبد الرزاق للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، بناء مراكب خارج اإلطار القانونيبناء مراكب خارج اإلطار القانونيبناء مراكب خارج اإلطار القانونيبناء مراكب خارج اإلطار القانوني    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .، الغازي لغراربةمحمد القندوسيبنكيران، الحو المربوح، 

  ::::دبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالوزارة المنتالوزارة المنتالوزارة المنتالوزارة المنت
أعضاء فريق للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، ضرورة خلق وكالة لتنمية منطقة األطلس الكبيرضرورة خلق وكالة لتنمية منطقة األطلس الكبيرضرورة خلق وكالة لتنمية منطقة األطلس الكبيرضرورة خلق وكالة لتنمية منطقة األطلس الكبير    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .األصالة والمعاصرة

  ::::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
 .أعضاء الفريق االشتراكيللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، داريةداريةداريةدارية اإل اإل اإل اإلتعليل القراراتتعليل القراراتتعليل القراراتتعليل القرارات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        
 ....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 

 ....ا الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةا الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةا الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةا الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح الجلسةويجب إخبار الرئيس بهذويجب إخبار الرئيس بهذويجب إخبار الرئيس بهذويجب إخبار الرئيس بهذ....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 

  من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي298المادة المادة المادة المادة 

عا للقطاعات أو عا للقطاعات أو عا للقطاعات أو عا للقطاعات أو تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تب

        ::::الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية 

         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 

        ية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ الكلمة في النها الكلمة في النها الكلمة في النها الكلمة في النهاىىىىتعطتعطتعطتعط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

        ....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 

 3h14تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف 


