
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

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

 

 

 

 
 

    ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

 الخليفة الثاني للرئيس : السيد محمد فضيلي 

    : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

أحمد حاجي: السيد  

 

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

 14: العادية / 06: اآلنية

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

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2011 يناير 04 موافق 1432 محرم29الثالثاء   

السنة التشريعية الخامسةالسنة التشريعية الخامسةالسنة التشريعية الخامسةالسنة التشريعية الخامسة/ / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر      

    
    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: : : : نجيـب بلمخـــــتـار نجيـب بلمخـــــتـار نجيـب بلمخـــــتـار نجيـب بلمخـــــتـار 

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

 questions.orales@gmail.com: البـريد االلكترونـي /  www.chambredesconseillers.org: 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 الثانية عشرالثانية عشرالثانية عشرالثانية عشر الجلسة  الجلسة  الجلسة  الجلسة                                                                                                                         2010دورة أكتوبردورة أكتوبردورة أكتوبردورة أكتوبر

 
        

        

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد الحميد السعداوي، ادريس للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، مشروع القانون التنظيمي للنقاباتمشروع القانون التنظيمي للنقاباتمشروع القانون التنظيمي للنقاباتمشروع القانون التنظيمي للنقابات    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .مرون، عبد القادر قوضاض، سعيد ارزيقي، اولعيد الرداد

إدريس الراضي، عبد المجيد المهاشي،  دةالسا للمستشارين المحترمين، ، ، ، القانون التنظيمي لإلضرابالقانون التنظيمي لإلضرابالقانون التنظيمي لإلضرابالقانون التنظيمي لإلضراب    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .خيري بلخير، الحبيب لعلج، محمد أقبيب 

        :::: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرة السادة للمستشارين المحترمين، ، ، ، 2013مخطط المغرب الرقمي مخطط المغرب الرقمي مخطط المغرب الرقمي مخطط المغرب الرقمي     :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

  ::::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 األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، سبل مواجهة اقتصاد الريعسبل مواجهة اقتصاد الريعسبل مواجهة اقتصاد الريعسبل مواجهة اقتصاد الريع    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، صالحيات مجلس المنافسةصالحيات مجلس المنافسةصالحيات مجلس المنافسةصالحيات مجلس المنافسة    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

   ::::ة التقليديةة التقليديةة التقليديةة التقليدية بالصناع بالصناع بالصناع بالصناعةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف    زير السياحة والصناعة التقليديةزير السياحة والصناعة التقليديةزير السياحة والصناعة التقليديةزير السياحة والصناعة التقليديةدى ودى ودى ودى و الدولة ل الدولة ل الدولة ل الدولة لكتابةكتابةكتابةكتابة
للمستشارين  ، ، ، ،  الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية2015تفعيل البرامج المسطرة إلنجاز رؤية تفعيل البرامج المسطرة إلنجاز رؤية تفعيل البرامج المسطرة إلنجاز رؤية تفعيل البرامج المسطرة إلنجاز رؤية     :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

ري ري ري ري التجمع الدستوالتجمع الدستوالتجمع الدستوالتجمع الدستو. . . . فففف(((( .، محمد القندوسيتوفيق كميلابراهيم الحب، أحمد بنيس، محمد المفيد،  السادة المحترمين

 ))))الموحدالموحدالموحدالموحد

للمستشارين ، ، ، ، مشروع الحرفي بنجليقمشروع الحرفي بنجليقمشروع الحرفي بنجليقمشروع الحرفي بنجليقالالالالمدى إمكانية استفادة الصناع التقليديين من مدى إمكانية استفادة الصناع التقليديين من مدى إمكانية استفادة الصناع التقليديين من مدى إمكانية استفادة الصناع التقليديين من     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء الفريق االستقالليالمحترمين السادة 

        ::::العدل العدل العدل العدل وزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تفعيل قانون المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الوزراءتفعيل قانون المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الوزراءتفعيل قانون المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الوزراءتفعيل قانون المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الوزراء    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الفريق االستقاللي

        ::::التجهيز والنقل التجهيز والنقل التجهيز والنقل التجهيز والنقل وزارة وزارة وزارة وزارة 
عمر أدخيل، عبد الحميد السعداوي،عمر مكدر، بناصر للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، البطاقة الرماديةالبطاقة الرماديةالبطاقة الرماديةالبطاقة الرمادية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف((((    .أزوكاغ، لحسن بلبصري 

 .الفيدراليأعضاء الفريق للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تحسين جودة النقل السككيتحسين جودة النقل السككيتحسين جودة النقل السككيتحسين جودة النقل السككي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .أعضاء فريق األصالة والمعاصرة السادة للمستشارين المحترمين، ، ، ، مزرية لحظيرة النقل العموميمزرية لحظيرة النقل العموميمزرية لحظيرة النقل العموميمزرية لحظيرة النقل العموميالحالة الالحالة الالحالة الالحالة ال    ::::شفويشفويشفويشفوي �

فريق أعضاء للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، انعدام السالمة والمراقبة الطرقية بالطرق السيارةانعدام السالمة والمراقبة الطرقية بالطرق السيارةانعدام السالمة والمراقبة الطرقية بالطرق السيارةانعدام السالمة والمراقبة الطرقية بالطرق السيارة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .األصالة والمعاصرة

أحمد مستشارين المحترمين السادة لل، ، ، ، مساهمة شركات التأمين في المعركة ضد حوادث السيرمساهمة شركات التأمين في المعركة ضد حوادث السيرمساهمة شركات التأمين في المعركة ضد حوادث السيرمساهمة شركات التأمين في المعركة ضد حوادث السير    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التحالف االشتراكيالتحالف االشتراكيالتحالف االشتراكيالتحالف االشتراكي. . . . فففف(((( . الديبوني، العربي خربوش، عبد اللطيف أوعمو، محمد الزعيم، عبد الواحد الشاعر
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عبد  السادة للمستشارين  المحترمين، ، ، ، الترخيص لبعض الشركات للقيام بجرف الرمال بالموانئالترخيص لبعض الشركات للقيام بجرف الرمال بالموانئالترخيص لبعض الشركات للقيام بجرف الرمال بالموانئالترخيص لبعض الشركات للقيام بجرف الرمال بالموانئ    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .بيب، احماد أبرجي، عبد العزيز بوهدودالمجيد المهاشي، عادل المعطي، محمد أق
 

  .االشتراكيأعضاء الفريق للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، استغالل المقالعاستغالل المقالعاستغالل المقالعاستغالل المقالع    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .أعضاء الفريق االستقالليللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تقييم مرحلة تطبيق مدونة السيرتقييم مرحلة تطبيق مدونة السيرتقييم مرحلة تطبيق مدونة السيرتقييم مرحلة تطبيق مدونة السير    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::    سكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةإلإلإلإلوزارة اوزارة اوزارة اوزارة ا
ادريس الراضي، الغازي لغراربة، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، إسكان المتضررين بالفيضاناتإسكان المتضررين بالفيضاناتإسكان المتضررين بالفيضاناتإسكان المتضررين بالفيضانات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف((((    .، موالي امحند المسعود، امحمد برطنيعبد العزيز البنين

عبد الرحيم العالفي، عبد  السادة ين المحترمينللمستشار، ، ، ،     الجمود الحاصل في السكن االجتماعيالجمود الحاصل في السكن االجتماعيالجمود الحاصل في السكن االجتماعيالجمود الحاصل في السكن االجتماعي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .الحميد السعداوي، لحسن بوعود، عياد الطيبي، عبد اهللا أبوزيد

  ::::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
 .شتراكيأعضاء الفريق االللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ،  اإلدارية اإلدارية اإلدارية اإلداريةتعليل القراراتتعليل القراراتتعليل القراراتتعليل القرارات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

، ، ، ، ومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلدارية بالنسبة للموظفينومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلدارية بالنسبة للموظفينومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلدارية بالنسبة للموظفينومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلدارية بالنسبة للموظفين    تبسيطتبسيطتبسيطتبسيط    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .أعضاء الفريق االستقالليللمستشارين المحترمين السادة 

        
        

        

        
 

        

        

        

        

 ....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((((داية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث داية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث داية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث داية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بلرؤساء الفرق الحق عند بلرؤساء الفرق الحق عند بلرؤساء الفرق الحق عند ب

 ....على األقل قبل افتتاح الجلسةعلى األقل قبل افتتاح الجلسةعلى األقل قبل افتتاح الجلسةعلى األقل قبل افتتاح الجلسة

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

األسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال األسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال األسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال األسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق بتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق بتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق بتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق ب
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