
 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 :  السيد  عبد الرحمن  أشن 

    : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

أحمد حاجي: 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

2012يوليوز  10موافق  1433شعبان  20الثالثاء   

السنة التشريعية السادسةالسنة التشريعية السادسةالسنة التشريعية السادسةالسنة التشريعية السادسة/ / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2012دورة 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@gmail.com: البـريد االلكترونـي/   www.conseiller.ma: الموقـع االلكترونـي 

    البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان

    مجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارين

 ا ل ج ل سـة   ا ل ع ا ش ر ة ا ل ج ل سـة   ا ل ع ا ش ر ة ا ل ج ل سـة   ا ل ع ا ش ر ة ا ل ج ل سـة   ا ل ع ا ش ر ة     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 العاشرةالعاشرةالعاشرةالعاشرةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                2012أبريلأبريلأبريلأبريل    دورة

     

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
األصا2  أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط    مآل مرشوع ميناء الناظورالغربمآل مرشوع ميناء الناظورالغربمآل مرشوع ميناء الناظورالغربمآل مرشوع ميناء الناظورالغرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .واملعارصة
عبد القادر قوضاض، عبد امحليد  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التعطيل احلاصل مبكيفات القطاراتالتعطيل احلاصل مبكيفات القطاراتالتعطيل احلاصل مبكيفات القطاراتالتعطيل احلاصل مبكيفات القطارات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .د فضييل، بنارص أزاكغالسعداوي، محمد الكبوري، محم
    .أعضاء الفريق Zشرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،إصالح نظام منح رخص النقلإصالح نظام منح رخص النقلإصالح نظام منح رخص النقلإصالح نظام منح رخص النقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار السادة نين احملرتميللمستشار  ،تدبري امل\ البحريتدبري امل\ البحريتدبري امل\ البحريتدبري امل\ البحري ::::شفويشفويشفويشفوي �

حيفطه مبارك، عبد امحليد السعداوي، سـيدي  السادة نيرتمن احمليللمستشار     ،،،،وضعية الطرق gملناطق  اجلنوبيةوضعية الطرق gملناطق  اجلنوبيةوضعية الطرق gملناطق  اجلنوبيةوضعية الطرق gملناطق  اجلنوبية ::::شفويشفويشفويشفوي �
    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((    .، عبد هللا أبو زيداnتار امجلاين، سـيدي صلوح امجلاين

    .اsسـتوري أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،الربqمج الوطين للطرق القرويةالربqمج الوطين للطرق القرويةالربqمج الوطين للطرق القرويةالربqمج الوطين للطرق القروية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::والماء والبيئةوالماء والبيئةوالماء والبيئةوالماء والبيئة    الطاقة والمعادنالطاقة والمعادنالطاقة والمعادنالطاقة والمعادنوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .Zسـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،احلكومة يف تدبري السـياسة املائيةاحلكومة يف تدبري السـياسة املائيةاحلكومة يف تدبري السـياسة املائيةاحلكومة يف تدبري السـياسة املائيةخمطط خمطط خمطط خمطط  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
لألمم املتحدة حول التمنية املسـتدامة ا�ي انعقد مؤخرا بريو دي جانريو لألمم املتحدة حول التمنية املسـتدامة ا�ي انعقد مؤخرا بريو دي جانريو لألمم املتحدة حول التمنية املسـتدامة ا�ي انعقد مؤخرا بريو دي جانريو لألمم املتحدة حول التمنية املسـتدامة ا�ي انعقد مؤخرا بريو دي جانريو     20202020تقيمي نتاجئ املؤمتر تقيمي نتاجئ املؤمتر تقيمي نتاجئ املؤمتر تقيمي نتاجئ املؤمتر  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .Zسـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،gلربازيلgلربازيلgلربازيلgلربازيل
    .أعضاء الفريق Zشرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،إنذار تلوث الهواءإنذار تلوث الهواءإنذار تلوث الهواءإنذار تلوث الهواء ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .األصا2 واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،اسـتغالل سـيارات اsو2اسـتغالل سـيارات اsو2اسـتغالل سـيارات اsو2اسـتغالل سـيارات اsو2    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .األصا2 واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،معاqة املقاولني الصغار مع املؤسسات البنكية معاqة املقاولني الصغار مع املؤسسات البنكية معاqة املقاولني الصغار مع املؤسسات البنكية معاqة املقاولني الصغار مع املؤسسات البنكية     ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق الفيدرايل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،gريسgريسgريسgريس    إعالنإعالنإعالنإعالنالزتامات املغرب خبصوص الزتامات املغرب خبصوص الزتامات املغرب خبصوص الزتامات املغرب خبصوص  ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .Zسـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار  ،منع دخول املواد املهربة إىل السوق املغربيةمنع دخول املواد املهربة إىل السوق املغربيةمنع دخول املواد املهربة إىل السوق املغربيةمنع دخول املواد املهربة إىل السوق املغربية ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار  السادةنين احملرتميللمستشار  ،Zحتضان الر�يضZحتضان الر�يضZحتضان الر�يضZحتضان الر�يض ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .األصا2 واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،النفا�ت الطبيةالنفا�ت الطبيةالنفا�ت الطبيةالنفا�ت الطبية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .ريق التجمع الوطين لألحرارأعضاء ف  السادةنين احملرتميللمستشار  ،برqمج املساعدة الطبية للمعوزينبرqمج املساعدة الطبية للمعوزينبرqمج املساعدة الطبية للمعوزينبرqمج املساعدة الطبية للمعوزين ::::شفويشفويشفويشفوي �

، عبد امحليد السعداوي، سعيد أرزيقي، حلسن عبد الرحمي العاليف ديللمستشار احملرتم السـ  ،األدوية املهربةاألدوية املهربةاألدوية املهربةاألدوية املهربة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .بلبرصي، عياد الطييب

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء فريق التحالف Zشرتايك السادة نين احملرتميللمستشار  ،وضعية مساعدي الصياد2وضعية مساعدي الصياد2وضعية مساعدي الصياد2وضعية مساعدي الصياد2 ::::شفويشفويشفويشفوي �
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        ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارجالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارجالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارجالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
    .أعضاء الفريق Zسـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،صندوق مغاربة العامل لالست�رصندوق مغاربة العامل لالست�رصندوق مغاربة العامل لالست�رصندوق مغاربة العامل لالست�ر ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::ةةةةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامالمكلفة بالشؤون العامة والحكامالمكلفة بالشؤون العامة والحكامالمكلفة بالشؤون العامة والحكامالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
    .عبد هللا عطاش، عبد Zاله احللوطي، محمد رماش السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،صندوق املقاصةصندوق املقاصةصندوق املقاصةصندوق املقاصة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))Zحتاد الوطين للشغلZحتاد الوطين للشغلZحتاد الوطين للشغلZحتاد الوطين للشغل....مممم((((
    .األصا2 واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حماربة الفسادحماربة الفسادحماربة الفسادحماربة الفساد    ::::شفويشفويشفويشفوي �
        
        

        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

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

    من النظام اsاخيلمن النظام اsاخيلمن النظام اsاخيلمن النظام اsاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 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 اsاخيلمن النظام اsاخيلمن النظام اsاخيلمن النظام اsاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

        
        

جدول األعامل جدول األعامل جدول األعامل جدول األعامل     لشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق gألسـئ  اآلنية واجلزء املتعلق gألسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيق األسـئ  املدرجة يفلشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق gألسـئ  اآلنية واجلزء املتعلق gألسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيق األسـئ  املدرجة يفلشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق gألسـئ  اآلنية واجلزء املتعلق gألسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيق األسـئ  املدرجة يفلشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق gألسـئ  اآلنية واجلزء املتعلق gألسـئ  اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة gيق األسـئ  املدرجة يفتسـمتر جلسة األسـئ  اتسـمتر جلسة األسـئ  اتسـمتر جلسة األسـئ  اتسـمتر جلسة األسـئ  ا
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذº وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذº وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذº وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذº وفق املسطرة التالية 

        ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ليقدم ملخصا لسؤاÃ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع السؤال تعطى اللكمة لواضع السؤال تعطى اللكمة لواضع السؤال تعطى اللكمة لواضع السؤال : : : : 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 ؛: : : : Åنيا Åنيا Åنيا Åنيا 
        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 ؛: : : : Åلثا Åلثا Åلثا Åلثا 
        ....ىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذº تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذº تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذº تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذº تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عميكن للوزير الرد عميكن للوزير الرد عميكن للوزير الرد ع: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

        ::::14h3014h3014h3014h30    و النصف زوZ و النصف زوZ و النصف زوZ و النصف زوZ     الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


