
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

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

 

 

 

 

    

    ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

 الخليفة الخامس للرئيس :  عبد الرحمن أشن  السيد 

    : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

حميد كوسكوس: السيد  
 

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

 17: العادية/  04: اآلنية

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

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2013فبراير  05موافق  1434ربيع األول  24الثالثاء   

السنة التشريعية السابعةالسنة التشريعية السابعةالسنة التشريعية السابعةالسنة التشريعية السابعة/ / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2012دورة 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: : : : نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار 

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

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

    البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان

    مجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارين

 ا ل ج ل س ة   ا ل خ ا م س ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل خ ا م س ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل خ ا م س ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل خ ا م س 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    الخامسةالخامسةالخامسةالخامسةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                        2012أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر دورة دورة دورة دورة 

 
 

 

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،رضورة مراجعة الرضيبة املفروضة عىل التجار الصغاررضورة مراجعة الرضيبة املفروضة عىل التجار الصغاررضورة مراجعة الرضيبة املفروضة عىل التجار الصغاررضورة مراجعة الرضيبة املفروضة عىل التجار الصغار    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .7سـتقاليل
 فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،7لزتام بنفقات ا@و?7لزتام بنفقات ا@و?7لزتام بنفقات ا@و?7لزتام بنفقات ا@و?الوضعية القانونية واملالية لنواب مراقيب الوضعية القانونية واملالية لنواب مراقيب الوضعية القانونية واملالية لنواب مراقيب الوضعية القانونية واملالية لنواب مراقيب     ::::شفويشفويشفويشفوي �

  .ا@سـتوري

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لألحرار فريقأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احلاكمة يف القطب العمويماحلاكمة يف القطب العمويماحلاكمة يف القطب العمويماحلاكمة يف القطب العمويم ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا? واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،واقع اإلعالم العمويمواقع اإلعالم العمويمواقع اإلعالم العمويمواقع اإلعالم العمويم ::::شفويشفويشفويشفوي �

            ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدبوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

        ::::بالمغاربة المقيمين في الخارجبالمغاربة المقيمين في الخارجبالمغاربة المقيمين في الخارجبالمغاربة المقيمين في الخارج
 أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،السـياسة الوطنية لتدبري شؤون املهاجرين املقميني Xخلارجالسـياسة الوطنية لتدبري شؤون املهاجرين املقميني Xخلارجالسـياسة الوطنية لتدبري شؤون املهاجرين املقميني Xخلارجالسـياسة الوطنية لتدبري شؤون املهاجرين املقميني Xخلارج ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .األصا? واملعارصة
التجمع الوطين  أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املقميني Xخلارجاملقميني Xخلارجاملقميني Xخلارجاملقميني Xخلارجمؤسسة احلسن الثاين للمغاربة مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة  ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .رلألحرا

        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    
  .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إشاكلية التوظيفإشاكلية التوظيفإشاكلية التوظيفإشاكلية التوظيف ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ورورورورمنظومة األجمنظومة األجمنظومة األجمنظومة األجبرfمج إصالح برfمج إصالح برfمج إصالح برfمج إصالح  ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
األصا?  أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،املساعدة القضائية كرشط أسايس لولوج مرفق القضاءاملساعدة القضائية كرشط أسايس لولوج مرفق القضاءاملساعدة القضائية كرشط أسايس لولوج مرفق القضاءاملساعدة القضائية كرشط أسايس لولوج مرفق القضاء ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .واملعارصة

        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
السادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،للخريطة املدرسـية وتأثريه عىل جودة التعلميللخريطة املدرسـية وتأثريه عىل جودة التعلميللخريطة املدرسـية وتأثريه عىل جودة التعلميللخريطة املدرسـية وتأثريه عىل جودة التعلميإخضاع معدالت النجاح إخضاع معدالت النجاح إخضاع معدالت النجاح إخضاع معدالت النجاح     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التحالف 7شرتايك فريق أعضاء

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .7سـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ة،ة،ة،ة،ييييالرzض الرzض الرzض الرzض برfمج بناء املالعب برfمج بناء املالعب برfمج بناء املالعب برfمج بناء املالعب     ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا? واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،القطاع الرzيضالقطاع الرzيضالقطاع الرzيضالقطاع الرzيض    املراجعة الشام} حلاكمةاملراجعة الشام} حلاكمةاملراجعة الشام} حلاكمةاملراجعة الشام} حلاكمة ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،غياب 7ه{م Xلطب الرzيضغياب 7ه{م Xلطب الرzيضغياب 7ه{م Xلطب الرzيضغياب 7ه{م Xلطب الرzيض ::::شفويشفويشفويشفوي �
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        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .7سـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تأهيل القطاع املنجمي ببالدfتأهيل القطاع املنجمي ببالدfتأهيل القطاع املنجمي ببالدfتأهيل القطاع املنجمي ببالدf    ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،عدم اسـتفادة مواطين بعض امجلاعات القروية بإقلمي وزان من املاء الصاحل للرشبعدم اسـتفادة مواطين بعض امجلاعات القروية بإقلمي وزان من املاء الصاحل للرشبعدم اسـتفادة مواطين بعض امجلاعات القروية بإقلمي وزان من املاء الصاحل للرشبعدم اسـتفادة مواطين بعض امجلاعات القروية بإقلمي وزان من املاء الصاحل للرشب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .7شرتايك فريقال أعضاءالسادة 

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اختالالت الصندوق الوطين للضامن 7ج{عياختالالت الصندوق الوطين للضامن 7ج{عياختالالت الصندوق الوطين للضامن 7ج{عياختالالت الصندوق الوطين للضامن 7ج{عي ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع  فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     السـياحية،السـياحية،السـياحية،السـياحية،اسـتفادة بعض اجلهات من الربامج الوطنية اسـتفادة بعض اجلهات من الربامج الوطنية اسـتفادة بعض اجلهات من الربامج الوطنية اسـتفادة بعض اجلهات من الربامج الوطنية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لألحرار
 .7سـتقاليل فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،سـياحة الواحاتسـياحة الواحاتسـياحة الواحاتسـياحة الواحات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .7شرتايك فريقال أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،يف تطوير احلرفيف تطوير احلرفيف تطوير احلرفيف تطوير احلرف    يفيفيفيفدور مراكز التكوين احلردور مراكز التكوين احلردور مراكز التكوين احلردور مراكز التكوين احلر    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
 .الوطين للشغل Xملغربعة 7حتاد مجمو  أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،أوضاع السجون Xملغربأوضاع السجون Xملغربأوضاع السجون Xملغربأوضاع السجون Xملغرب    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا? واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،برfمج احلكومة محلاية وتمثني ا�ال الغابويبرfمج احلكومة محلاية وتمثني ا�ال الغابويبرfمج احلكومة محلاية وتمثني ا�ال الغابويبرfمج احلكومة محلاية وتمثني ا�ال الغابوي ::::شفويشفويشفويشفوي �

        

        
        

    ....أسـئ} جيمعها وحدة املوضوعأسـئ} جيمعها وحدة املوضوعأسـئ} جيمعها وحدة املوضوعأسـئ} جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا? ساعة عىل ....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 ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

اآلنية واجلزء املتعلق Xألسـئ} اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ} املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Xألسـئ} اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ} املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Xألسـئ} اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ} املدرجة يف جدول األعامل اآلنية واجلزء املتعلق Xألسـئ} اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Xيق األسـئ} املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ} الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ} تسـمتر جلسة األسـئ} الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ} تسـمتر جلسة األسـئ} الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ} تسـمتر جلسة األسـئ} الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Xألسـئ} 
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذµ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذµ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذµ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو? عهنا، وذµ وفق املسطرة التالية 

        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 ؛: : : : ¾نيا ¾نيا ¾نيا ¾نيا 
        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛: : : : ¾لثا ¾لثا ¾لثا ¾لثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذµ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذµ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذµ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذµ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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