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

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2010نونبر  09موافق  1431ذو الحجة 02الثالثاء   
  

 لمستشارين مجلس ا

  األمانة العامة

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

     

  

  
   

        ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

  الخليفة الخامس للرئيس : السيد عبد الرحمن أشن

        : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

حميد كوسكوس: السيد  

   

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

  21: العادية/01:اآلنية 
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  :وزارة التشغيل والتكوين المهني

االتحاد المغربي .م( .امليلودي خمارق،خدجية غامري، أمحد خليلي، عبد السالم منصورللمستشارين احملرتمني السادة ، العمل قصنادي :آني شفوي �

  ).للشغل

. ف( .كايف الشراط، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، النعم ميارةخدجية الزومي،  رتمني السادة للمستشارين احمل، العمل قصناديوضعية  :شفوي �

 ).االستقاللي

 .عبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، حممد رماشللمستشارين احملرتمني السادة ، عدم احترام بعض الشركات األجنبية لقانون الشغل :شفوي �

 ).بالمغرب االتحاد الوطني للشغل.م(

للمستشارين ، اإلجراءات المتخذة لتوفير الرعاية الصحية لمهنيي قطاع النقل في أفق دخول مدونة السير حيز التنفيذ :شفوي �

 )الحركي. ف( .، أولعيد الرداد، عمر مكدر، عبد ايد احلنكاريعبد احلميد السعداوي، اهلامشي السمويناحملرتمني السادة 

حممد البكوري، مصطفى العلمي التازي، للمستشارين احملرتمني السادة ، الوطنية فيما يخص منع تشغيل األطفالمآل خطة العمل  :شفوي �

  )التجمع الدستوري الموحد. ف( .الشهواين، حممد أقبيب، حممد القلويب 

  :المكلفة بالعالقات مع البرلمانوزارة ال
 .األصالة و املعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة ، اء المقاومةتحسين الوضعية االجتماعية واالعتبارية ألسرة أعض :شفوي �

   :المجالية و التنميةسكان والتعمير إلوزارة ا

 .األصالة و املعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة ، االرتفاع الصاروخي ألثمنة العقار :شفوي �
. ف( .ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، حممد عدال، امحاد أبرجي، عادل املعطيرتمني السادة للمستشارين احمل، مشاريع المدن الجديدة :شفوي �

 ).التجمع الدستوري الموحد 
مصطفى القامسي، علي جغاوي، ناجي للمستشارين احملرتمني السادة ، غياب المرافق العمومية الضرورية ببعض المدن الجديدة :شفوي �

 )االستقاللي. ف( .منيفخاري، حممد زاز، بنجيد األ

. ف( .زبيدة بوعياد، محاين أحمزون، موالي احلسن طالب، عمر مورو، حفيظ وشاكللمستشارين احملرتمني السادة ، مشاريع المدن الجديدة :شفوي �

 ).االشتراكي
سن أكوجكال، حسان الغزوي، أمحد العريب خربوش، حل أمحد الرمحوين،للمستشارين احملرتمني السادة ، المنحى التجاري لشركة العمران :شفوي �

 ).التحالف االشتراكي. ف( .حاجي
  :الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة 

 .األصالة و املعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة ، الكهربة القروية :شفوي �

  :الصحةوزارة 
بوشعيب هياليل، حممد علمي، مولود زبيدة بوعياد، احملرتمني السادة للمستشارين ، وضعية المراكز االستشفائية الخاصة بداء السل :شفوي �

 ).االشتراكي. ف( .السقوقع، لطيفة الزيواين
 .األصالة و املعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة ، وزارة الصحة فيما يخص معالجة العقم لدى األزواج إستراتيجية :شفوي �

  :طر والبحث العلميألم العالي وتكوين اوطنية والتعليوزارة التربية ال

حسن سليغوة، مصطفى سالمة، عبد العزيز البنني، موالي احمند املسعودي، للمستشارين احملرتمني السادة ، وضعية األحياء الجامعية ببالدنا :شفوي �

 )التجمع الدستوري الموحد. ف( .ابراهيم احلب
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 .حممد فضيلي، ادريس مرون، عياد الطييب، محيد كوسكوسعمر أدخيل، ستشارين احملرتمني السادة للم، الزيادة في منح الطلبة الجامعيين :شفوي �

 )الحركي. ف(
 .األصالة و املعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة ، هجرة الكفاءات الوطنية :شفوي �
فؤاد للمستشارين احملرتمني السادة ، اصةبعض الشواهد المحصل عليها من قبل المؤسسات والمعاهد الخ اعتمادعدم  :شفوي �

 )االستقاللي. ف( .عزيز الفياليل، مجال بنربيعة، رفيق بناصر، عبد احلميد بلفيل، القادري

، بلحسن خيري، بلعيد بنشمسي، حممد األنصاري،حممد بلحسانللمستشارين احملرتمني السادة ، درسونمالمشاكل التي يعاني منها المت :شفوي �

 )االستقاللي. ف( .مصطفى أبو الفراج

  :وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

، احلبيب لعلج، نبيه حلسن، عبد احلميد أبرشان، ادريس الراضيللمستشارين احملرتمني السادة ، تفكيك الرسوم الجمركية على السيارات :شفوي �

 )تجمع الدستوري الموحدال. ف( .حممد القندوسي
   :التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة 

عبد القادر عبد احلميد السعداوي، للمستشارين احملرتمني السادة ، مدى االلتزام بتشغيل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة :شفوي �

  )الحركي. ف( .قوضاض، حلسن بلبصري، بناصر أزوكاغ، حممد الكبوري
  :تدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالوزارة المن

  .الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة ، ارتفاع أسعار المواد االستهالكية :شفوي �

  

  

  

  

  

  
 .أسئلة يجمعها وحدة الموضوع �

____________________ 

 من النظام الداخلي 128المادة 

ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح .دقائق) 3(اية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بد

 .الجلسة

 من النظام الداخلي 298المادة 

ألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق با

  :تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية 

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

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

  الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ ىتعط: ثالثا 

  .ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتين يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في: رابعا 

 :14h30تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف 

 


