
 مجلس المستشارين 
 ا�مانة العامة

 مصلحة ا�سئلة الشفھية والكتابية

 

 

 

 
 
 

 
 رئيس الجلسة:

 عبد الرحمن أشن :  الخليفة  الخامس للرئيس  السيد 
 أمين الجلسة: 

 السيد: عبد اللطيف أبدوح
 

 عدد ا�سئلة المبرمجة:
 12/ العادية:  08ا نية: 

 

 جدول أعمال مجلس المستشارين
 جلسة ا�سئلة الشفھية ليوم

2013يوليوز  16موافق  1434رمضان  07الث&ثاء   

/ السنة التشريعية السابعة 2015-2006/ الو ية التشريعية :  2013دورة أبريل      

        
    0537.72.95.33الھاتف / الفاكس : 

    0661.16.83.02مصطفى الدريسي : 

    0661.16.85.65: نجيب بلمــــــــختار 

 مصلحة ا�سئلة الشفھية والكتـابية
 questions.orales@conseiller.ma/  البـريد ا.لكترونـي:  www.conseiller.maالموقـع ا.لكترونـي : 

 

 البرلمان
 مجلس المستشارين

    شارع محمد الخامس / الرباط 432ص.ب. 

 ا ل ج ل س ة   ا ل-ر ا ب ع ة   ع-ش ر 



� ا
	����ر��                 ��                                                                                    
       �����
�� ا���� ا� 

��� دورة �                                                                                                  2013أ
          ���
�ا���ا
� ا�  

1

  

���"�وزارة 
 :ا
�$�ب وا
ٕاجراءات تفعيل التوصيات الصادرة عن ا#لس الوطين حلقوق إالنسان، خبصوص أالطفال نزالء ٕاجراءات تفعيل التوصيات الصادرة عن ا#لس الوطين حلقوق إالنسان، خبصوص أالطفال نزالء ٕاجراءات تفعيل التوصيات الصادرة عن ا#لس الوطين حلقوق إالنسان، خبصوص أالطفال نزالء ٕاجراءات تفعيل التوصيات الصادرة عن ا#لس الوطين حلقوق إالنسان، خبصوص أالطفال نزالء     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Eشرتايك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،مراكز حامية الطفو2مراكز حامية الطفو2مراكز حامية الطفو2مراكز حامية الطفو2
 .احلريك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،اHIت الصيفيةاHIت الصيفيةاHIت الصيفيةاHIت الصيفية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
'&�وزارة 
التجمع الوطين  فريق ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،أالوضاع الصحية املزرية Oٕقلمي LوJتأالوضاع الصحية املزرية Oٕقلمي LوJتأالوضاع الصحية املزرية Oٕقلمي LوJتأالوضاع الصحية املزرية Oٕقلمي LوJت    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .لٔالحرار
 .Eسـتقاليل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،التغطية الصحية ملرىض القصور اللكويالتغطية الصحية ملرىض القصور اللكويالتغطية الصحية ملرىض القصور اللكويالتغطية الصحية ملرىض القصور اللكوي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،التدابري املتخذة حيال أالمراض النامجة عن سوء التغذيةالتدابري املتخذة حيال أالمراض النامجة عن سوء التغذيةالتدابري املتخذة حيال أالمراض النامجة عن سوء التغذيةالتدابري املتخذة حيال أالمراض النامجة عن سوء التغذية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Eسـتقاليل
 .Eسـتقاليل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،اخلصاص الكبري يف أالطر المتريضيةاخلصاص الكبري يف أالطر المتريضيةاخلصاص الكبري يف أالطر المتريضيةاخلصاص الكبري يف أالطر المتريضية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
أالصا2  للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق    ،،،،توفري اللقاحات اخلاصة Oٔالطفال Oملستشفيات العموميةتوفري اللقاحات اخلاصة Oٔالطفال Oملستشفيات العموميةتوفري اللقاحات اخلاصة Oٔالطفال Oملستشفيات العموميةتوفري اللقاحات اخلاصة Oٔالطفال Oملستشفيات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصة
 :ا*('�لوزارة 

 .Eشرتايك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،برJمج تلفزيبرJمج تلفزيبرJمج تلفزيبرJمج تلفزي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 :ا
.�-� وا
	��دن وا
	�ء وا
$���وزارة 

    أالصا2 واملعارصة للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق    ،،،،تأثري مشاريع Eستvر عىل البيئةتأثري مشاريع Eستvر عىل البيئةتأثري مشاريع Eستvر عىل البيئةتأثري مشاريع Eستvر عىل البيئة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Eسـتقاليل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،برJمج الضخ عرب الطاقة الشمسـيةبرJمج الضخ عرب الطاقة الشمسـيةبرJمج الضخ عرب الطاقة الشمسـيةبرJمج الضخ عرب الطاقة الشمسـية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  احلريك. ريقالف ٔاعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،العجز احلاصل يف مكتب املاء والكهرOءالعجز احلاصل يف مكتب املاء والكهرOءالعجز احلاصل يف مكتب املاء والكهرOءالعجز احلاصل يف مكتب املاء والكهرOء    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
���/�وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ومدى مواكبهتا من طرف الفاعلني احملليني،ومدى مواكبهتا من طرف الفاعلني احملليني،ومدى مواكبهتا من طرف الفاعلني احملليني،ومدى مواكبهتا من طرف الفاعلني احملليني،    2020202020202020مرشوع رؤية مرشوع رؤية مرشوع رؤية مرشوع رؤية     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 أالصا2 واملعارصة فريق

 .احلريك فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،القصور والقصبات أالثريةالقصور والقصبات أالثريةالقصور والقصبات أالثريةالقصور والقصبات أالثرية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 :وزارة ا
�1ون ا
�0ر��� وا
���ون

  .أالصا2 واملعارصة للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق    ،،،،تعممي اخلدمات القنصلية املتنق�تعممي اخلدمات القنصلية املتنق�تعممي اخلدمات القنصلية املتنق�تعممي اخلدمات القنصلية املتنق�    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

��وزارة �	
    :ا*-�'�د وا

التجمع الوطين  للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق    ،،،،يف متويل Eقتصاد الوطينيف متويل Eقتصاد الوطينيف متويل Eقتصاد الوطينيف متويل Eقتصاد الوطين    أالبناكأالبناكأالبناكأالبناكغياب دور غياب دور غياب دور غياب دور     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 لٔالحرار.

  
  
للمستشارين     ،،،،2013201320132013للسـنة املالية للسـنة املالية للسـنة املالية للسـنة املالية     115115115115----12121212    املالية رمقاملالية رمقاملالية رمقاملالية رمق    من قانونمن قانونمن قانونمن قانون    E10101010رتباك احلاصل يف تطبيق املادة Eرتباك احلاصل يف تطبيق املادة Eرتباك احلاصل يف تطبيق املادة Eرتباك احلاصل يف تطبيق املادة     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  التجمع الوطين لٔالحرار. احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق
��� ا
��234وزارة ��
 :ا
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  ا�سـتوري. فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،ٕاحداث الواك2 الوطنية حملاربة أالميةٕاحداث الواك2 الوطنية حملاربة أالميةٕاحداث الواك2 الوطنية حملاربة أالميةٕاحداث الواك2 الوطنية حملاربة أالمية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � 
 :وا
���47 ا
	�62 ا
����5وزارة 

اع�د مؤسسات حكومية ومؤسسات عامة عىل القطاع اخلاص يف جمال أالمن وEسـتقبال وتأثريه اع�د مؤسسات حكومية ومؤسسات عامة عىل القطاع اخلاص يف جمال أالمن وEسـتقبال وتأثريه اع�د مؤسسات حكومية ومؤسسات عامة عىل القطاع اخلاص يف جمال أالمن وEسـتقبال وتأثريه اع�د مؤسسات حكومية ومؤسسات عامة عىل القطاع اخلاص يف جمال أالمن وEسـتقبال وتأثريه     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .Eشرتايكالتحالف  للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق    ،،،،عىل السري احلسن لهذه املؤسساتعىل السري احلسن لهذه املؤسساتعىل السري احلسن لهذه املؤسساتعىل السري احلسن لهذه املؤسسات

  .الفيدرايل فريقالللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،ٕاجنازات الواك2 الوطنية ٕالنعاش الشغل والكفاءاتٕاجنازات الواك2 الوطنية ٕالنعاش الشغل والكفاءاتٕاجنازات الواك2 الوطنية ٕالنعاش الشغل والكفاءاتٕاجنازات الواك2 الوطنية ٕالنعاش الشغل والكفاءات    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
�أة وا���ة وا
�2	�� ا*��	� ��وزارة 	
 :ا
����8 وا

 .أالصا2 واملعارصة للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق    ،،،،مؤسسة التعاون الوطينمؤسسة التعاون الوطينمؤسسة التعاون الوطينمؤسسة التعاون الوطين    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

    ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا#لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا#لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا#لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا#لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئ� املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Oالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Oالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Oيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Oالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Oالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Oيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Oالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Oالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Oيقتسـمتر جلسة االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Oالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Oالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Oيق
        ملسطرة التالية :ملسطرة التالية :ملسطرة التالية :ملسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذ¸ وفق اعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذ¸ وفق اعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذ¸ وفق اعىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو2 عهنا، وذ¸ وفق ا

        ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¿ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛
        Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Âنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛

        تعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعقيب دقيقتني اثنتني ؛Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ال Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ال Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ال Âلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا ال 
        رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¸ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¸ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¸ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¸ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.

        
        زوE.زوE.زوE.زوE.    الواحدةالواحدةالواحدةالواحدةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة         


