
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

 

 

 

    

    ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

 الخليفة الرابع للرئيس :  شيخ أحمدو أدبدا  السيد 

    : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

عبد اللطيف أبدوح: السيد  
 

::::عدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجة     

 10: العادية/  10: اآلنية

    جدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارين

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2013يوليوز  02موافق  1434شعبان  23الثالثاء   

السنة التشريعية السابعةالسنة التشريعية السابعةالسنة التشريعية السابعةالسنة التشريعية السابعة/ / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2013دورة أبريل دورة أبريل دورة أبريل دورة أبريل      

        
    0537.72.95.330537.72.95.330537.72.95.330537.72.95.33: : : : الفاكس الفاكس الفاكس الفاكس / / / / الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف 

    0661.16.83.020661.16.83.020661.16.83.020661.16.83.02: : : : مصطفى الدريسي مصطفى الدريسي مصطفى الدريسي مصطفى الدريسي 

    0661.16.85.650661.16.85.650661.16.85.650661.16.85.65: : : : نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار 

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

 questions.orales@conseiller.ma: البـريد االلكترونـي/   www.conseiller.ma: الموقـع االلكترونـي 

    البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان

    مجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارين

 ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ن ي ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ن ي ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ن ي ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ن ي ة   ع ش ر     الرباطالرباطالرباطالرباط/ / / / شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس     432432432432. . . . بببب....صصصص



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

1 عشرعشرعشرعشر    الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                              2013أبريل أبريل أبريل أبريل دورة دورة دورة دورة 

 
        

        

    المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

 ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،ظاهرة �عتداء عىل العاملني �إلدارة العموميةظاهرة �عتداء عىل العاملني �إلدارة العموميةظاهرة �عتداء عىل العاملني �إلدارة العموميةظاهرة �عتداء عىل العاملني �إلدارة العمومية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .ا1سـتوري

        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،،،،تقيمي وزارة الرتبية الوطنية لنتاجئ امتحا7ت البااكلور3تقيمي وزارة الرتبية الوطنية لنتاجئ امتحا7ت البااكلور3تقيمي وزارة الرتبية الوطنية لنتاجئ امتحا7ت البااكلور3تقيمي وزارة الرتبية الوطنية لنتاجئ امتحا7ت البااكلور3    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك
�سـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،نتاجئ امتحا7ت البااكلور3نتاجئ امتحا7ت البااكلور3نتاجئ امتحا7ت البااكلور3نتاجئ امتحا7ت البااكلور3    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �. 

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حصيT وآفاق أجرأة دسرتة األمازيغية يف قطاع �تصالحصيT وآفاق أجرأة دسرتة األمازيغية يف قطاع �تصالحصيT وآفاق أجرأة دسرتة األمازيغية يف قطاع �تصالحصيT وآفاق أجرأة دسرتة األمازيغية يف قطاع �تصال    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التحالف �شرتايك
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،نوعية الربامج املغربيةنوعية الربامج املغربيةنوعية الربامج املغربيةنوعية الربامج املغربية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
�سـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنليةالرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنليةالرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنليةالرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنلية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �. 
 .احلريك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تقيمي الرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنليةتقيمي الرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنليةتقيمي الرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنليةتقيمي الرب7مج الوطين لتدبري النفا3ت املزنلية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اسـتغالل الصخور النفطيةاسـتغالل الصخور النفطيةاسـتغالل الصخور النفطيةاسـتغالل الصخور النفطية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ضعف جودة اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل بريد املغربضعف جودة اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل بريد املغربضعف جودة اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل بريد املغربضعف جودة اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل بريد املغرب    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .األصاh واملعارصة فريق
�شرتايك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مآل املعهد الوطين لظروف احلياة املهنيةمآل املعهد الوطين لظروف احلياة املهنيةمآل املعهد الوطين لظروف احلياة املهنيةمآل املعهد الوطين لظروف احلياة املهنية    ::::شفويشفويشفويشفوي �. 
 ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،نتاجئ عقد الرب7مج اخلاص �مليثاق الوطين لإلقالع الصناعينتاجئ عقد الرب7مج اخلاص �مليثاق الوطين لإلقالع الصناعينتاجئ عقد الرب7مج اخلاص �مليثاق الوطين لإلقالع الصناعينتاجئ عقد الرب7مج اخلاص �مليثاق الوطين لإلقالع الصناعي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الفيدرايل
�شرتايك ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الوضعية �جqعية بقطاع اخلدماتالوضعية �جqعية بقطاع اخلدماتالوضعية �جqعية بقطاع اخلدماتالوضعية �جqعية بقطاع اخلدمات    ::::شفويشفويشفويشفوي �. 
 .األصاh واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تفعيل آليات الرقابة محلاية املسـهتrتفعيل آليات الرقابة محلاية املسـهتrتفعيل آليات الرقابة محلاية املسـهتrتفعيل آليات الرقابة محلاية املسـهتr    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليديةالصناعة الصناعة الصناعة الصناعة وزارة وزارة وزارة وزارة 
األصاh  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،دور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليديةدور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليديةدور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليديةدور التسويق يف إنعاش قطاع الصناعة التقليدية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .واملعارصة
�سـتقاليل ريقالف أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تبسـيط مساطر منح القروض للصناع التقليدينيتبسـيط مساطر منح القروض للصناع التقليدينيتبسـيط مساطر منح القروض للصناع التقليدينيتبسـيط مساطر منح القروض للصناع التقليديني    ::::شفويشفويشفويشفوي �. 
 



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

2 عشرعشرعشرعشر    الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                              2013أبريل أبريل أبريل أبريل دورة دورة دورة دورة 

  
 

    ومة المكلفة ومة المكلفة ومة المكلفة ومة المكلفة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحك

        ::::الخارجالخارجالخارجالخارجفي في في في بالمغاربة المقيمين بالمغاربة المقيمين بالمغاربة المقيمين بالمغاربة المقيمين 
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اإلجراءات املتخذة لتحسني ظروف إسـتقبال اجلالية املغربية �خلارجاإلجراءات املتخذة لتحسني ظروف إسـتقبال اجلالية املغربية �خلارجاإلجراءات املتخذة لتحسني ظروف إسـتقبال اجلالية املغربية �خلارجاإلجراءات املتخذة لتحسني ظروف إسـتقبال اجلالية املغربية �خلارج    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك فريقال أعضاء
 فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تدبري معلية العبور �لنسـبة ألبناء اجلالية املقمية �خلارجتدبري معلية العبور �لنسـبة ألبناء اجلالية املقمية �خلارجتدبري معلية العبور �لنسـبة ألبناء اجلالية املقمية �خلارجتدبري معلية العبور �لنسـبة ألبناء اجلالية املقمية �خلارج    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

�سـتقاليل. 
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،�سـتعدادات اجلارية السـتقبال أفراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج�سـتعدادات اجلارية السـتقبال أفراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج�سـتعدادات اجلارية السـتقبال أفراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج�سـتعدادات اجلارية السـتقبال أفراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .األصاh واملعارصة فريق

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .األصاh واملعارصة فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مرتكزات �قتصاد املغريبمرتكزات �قتصاد املغريبمرتكزات �قتصاد املغريبمرتكزات �قتصاد املغريب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،الصفقات العمومية اليت أبرمهتا وزارة التجهزي والنقلالصفقات العمومية اليت أبرمهتا وزارة التجهزي والنقلالصفقات العمومية اليت أبرمهتا وزارة التجهزي والنقلالصفقات العمومية اليت أبرمهتا وزارة التجهزي والنقل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لألحرار

        

        

        

        
  
  

    ....أسـئT جيمعها وحدة املوضوعأسـئT جيمعها وحدة املوضوعأسـئT جيمعها وحدة املوضوعأسـئT جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا1اخيلمن النظام ا1اخيلمن النظام ا1اخيلمن النظام ا1اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
الرئيس هبذا الطلب برساh ساعة عىل الرئيس هبذا الطلب برساh ساعة عىل الرئيس هبذا الطلب برساh ساعة عىل الرئيس هبذا الطلب برساh ساعة عىل وجيب إخبار وجيب إخبار وجيب إخبار وجيب إخبار ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام ا1اخيلمن النظام ا1اخيلمن النظام ا1اخيلمن النظام ا1اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 األسـئT املدرجة يف جدول األعامل  األسـئT املدرجة يف جدول األعامل  األسـئT املدرجة يف جدول األعامل  األسـئT املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئT الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئT اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئT اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق
        ::::جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوh عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوh عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوh عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوh عهنا، وذ² وفق املسطرة التالية عىل أساس عىل أساس عىل أساس عىل أساس 

        تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¸ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : «نيا «نيا «نيا «نيا 
        ة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمتعطى اللكمتعطى اللكمتعطى اللكم: : : : «لثا «لثا «لثا «لثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ² تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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