
 مجلس المستشارين 

  األمانة العامة

        لكتابيةلكتابيةلكتابيةلكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية وامصلحة األسئلة الشفهية وامصلحة األسئلة الشفهية وامصلحة األسئلة الشفهية وا

   

   

   

   
   

        ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

 الخليفة الثاني للرئيس : السيد محمد فضيلي

  

        : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

عبد اللطيف أبدوح: السيد  

  

   

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

 16: العادية/04: اآلنية

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

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2010أكتوبر  19موافق  1431ذو القعدة  10الثالثاء   
  

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

 الجلسة األولىالجلسة األولىالجلسة األولىالجلسة األولى  الرباطالرباطالرباطالرباط/ / / / شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس     432432432432. . . . بببب....صصصص



  جلسة األسئلة الشفهية                                                          مجلس المستشارين                                                    

1 الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2010    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة 

 
  

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
ادريس ، عبد المجيد المهاشي، عبد الحميد أبرشانللمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تنفيذ مدونة السيرتنفيذ مدونة السيرتنفيذ مدونة السيرتنفيذ مدونة السير    ::::آنيآنيآنيآني    شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .الراضي، المهدي زركو، لحسن نبيه

، ، ، ، موين السوقموين السوقموين السوقموين السوقصعوبات تطبيق مدونة السير المتعلقة بالحمولة وتأثير ذلك على تصعوبات تطبيق مدونة السير المتعلقة بالحمولة وتأثير ذلك على تصعوبات تطبيق مدونة السير المتعلقة بالحمولة وتأثير ذلك على تصعوبات تطبيق مدونة السير المتعلقة بالحمولة وتأثير ذلك على ت    ::::شفوي أنيشفوي أنيشفوي أنيشفوي أني �
للمستشارين المحترمين السادة الحسن أكوجكال، العربي خربوش، أحمد حاجي، أحمد الديبوني، عبد الواحد 

 ).).).).التحالف االشتراكيالتحالف االشتراكيالتحالف االشتراكيالتحالف االشتراكي. . . . فففف(((( .الشاعر

محمد فضيلي، عبد الحميد السعداوي، عبد القادر للمستشارين المحترمين ، ، ، ، إجراءات تطبيق مدونة السيرإجراءات تطبيق مدونة السيرإجراءات تطبيق مدونة السيرإجراءات تطبيق مدونة السير    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف((((    .ادريس مرون، ، سعيد التدالويقوضاض

للمستشارين المحترمين عبد الرحيم العالفي، ابراهيم فضلي، أولعيد الرداد، ، ، ، ، سياقة اآلالت الفالحيةسياقة اآلالت الفالحيةسياقة اآلالت الفالحيةسياقة اآلالت الفالحية    ::::شفوي آنيشفوي آنيشفوي آنيشفوي آني �

 ).).).).الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف((((    .المهدي عثمون، لحسن بوعود

شي، عبد ادريس الراضي، عبد المجيد المهاللمستشارين المحترمين السادة     ،،،،ظاهرة النقل السريظاهرة النقل السريظاهرة النقل السريظاهرة النقل السري    ::::آنيآنيآنيآني    شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف((((    .محمد أقبيبالحميد أبرشان، محمد تاضومانت، 

الحو المربوح، لحسن بيجديكن، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، تدعيم الخطوط الجوية الداخليةتدعيم الخطوط الجوية الداخليةتدعيم الخطوط الجوية الداخليةتدعيم الخطوط الجوية الداخلية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .مصطفى سالمة، محمد البكوريالحسين أشنكلي، 

زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، موالي للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، ريقة إنجاز الطرقريقة إنجاز الطرقريقة إنجاز الطرقريقة إنجاز الطرقتطوير طتطوير طتطوير طتطوير ط    ::::شفويشفويشفويشفوي     �

 ).).).).االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي. . . . فففف(((( .زون، المصطفى الهيبةحالحسن طالب، حماني أم

     .للمستشارين المحترمين أعضاء فريق األصالة والمعاصرة، ، ، ، مراقبة الجودة في بناء الطرقمراقبة الجودة في بناء الطرقمراقبة الجودة في بناء الطرقمراقبة الجودة في بناء الطرق    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
 عبد القادر قوضاض، للمستشارين المحترمين السادة    ،،،،معاناة المواطنين للحصول على التأشيرةمعاناة المواطنين للحصول على التأشيرةمعاناة المواطنين للحصول على التأشيرةمعاناة المواطنين للحصول على التأشيرة    ::::ويويويويشفشفشفشف �

 ).).).).الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .لحسن بلبصري كبوري،الالهاشمي السموني، عبد المجيد الحنكاري، محمد 

        ::::اإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .محترمين أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين ال    ،،،،إعادة هيكلة المراكز القرويةإعادة هيكلة المراكز القرويةإعادة هيكلة المراكز القرويةإعادة هيكلة المراكز القروية ::::شفويشفويشفويشفوي �

حسن محمد المفيد، للمستشارين المحترمين السادة     ،،،،الحفاظ على المدن العتيقة من االنهيارالحفاظ على المدن العتيقة من االنهيارالحفاظ على المدن العتيقة من االنهيارالحفاظ على المدن العتيقة من االنهيار    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ).).).).التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف(((( .أحمد بنيس، عبد اهللا الغوتي، محمد القندوسي، عكاشة

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
بوشعيب هياللي، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، ة بداء السلة بداء السلة بداء السلة بداء السلالمراكز االستشفائية الخاصالمراكز االستشفائية الخاصالمراكز االستشفائية الخاصالمراكز االستشفائية الخاصوضعية وضعية وضعية وضعية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ).).).).االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكي. . . . فففف(((( .زبيدة بوعياد، مولود السقوقع، عبد الرحمن أشن، دحمان الدرهم، 

 .للمستشارين المحترمين أعضاء فريق األصالة والمعاصرة    ،،،،النفايات الطبيةالنفايات الطبيةالنفايات الطبيةالنفايات الطبية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
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للمستشارين المحترمين     ،،،،العمومية والخصوصيةالعمومية والخصوصيةالعمومية والخصوصيةالعمومية والخصوصية    تنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفياتتنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفياتتنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفياتتنامي ظاهرة األخطاء الطبية في المستشفيات    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .أعضاء فريق األصالة والمعاصرة

، محمد زاز، عزيز الفياللي، العربي ناجي فخاريللمستشارين المحترمين السادة     ،،،،ارتفاع أسعار األدويةارتفاع أسعار األدويةارتفاع أسعار األدويةارتفاع أسعار األدوية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي....فففف(((( .سديد، محمد بنزيدية

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين المحترمين     ،،،،رورة إحداث إطار قانوني يوضح شروط ممارسة الرياضة االحترافيةرورة إحداث إطار قانوني يوضح شروط ممارسة الرياضة االحترافيةرورة إحداث إطار قانوني يوضح شروط ممارسة الرياضة االحترافيةرورة إحداث إطار قانوني يوضح شروط ممارسة الرياضة االحترافيةضضضض    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي....فففف(((( .، خليد اإلبراهيمي، جمال بنربيعةعبد الحميد بلفيل، عبد الكبير برقيةمحمد األنصاري،  السادة

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
        ....الفيدراليأعضاء الفريق السادة  للمستشارين المحترمين    ،،،،صناديق العملصناديق العملصناديق العملصناديق العمل    ::::شفويشفويشفويشفوي �

للمستشارين     ،،،،معاناة الشركات والمؤسسات المغربية مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعيمعاناة الشركات والمؤسسات المغربية مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعيمعاناة الشركات والمؤسسات المغربية مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعيمعاناة الشركات والمؤسسات المغربية مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي....فففف(((( .جمال بنربيعة، مصطفى أبو الفراج، علي جغاوي، أحمد احميمد فؤاد القادري،المحترمين السادة 

، كافي عبد العزيز العزابيللمستشارين المحترمين السادة     ،،،،عدم احترام الحد األدنى لألجورعدم احترام الحد األدنى لألجورعدم احترام الحد األدنى لألجورعدم احترام الحد األدنى لألجور    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .عبد السالم اللبار، خديجة الزومي ،الشراط، النعم ميارة

        ::::كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة
  .أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين     سياسة بناء السدود الصغرى،سياسة بناء السدود الصغرى،سياسة بناء السدود الصغرى،سياسة بناء السدود الصغرى،    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 

        

        
 

 ....أسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوع �

________________________________________________________________________________ 

 من النظام الداخليمن النظام الداخليمن النظام الداخليمن النظام الداخلي    128المادة المادة المادة المادة 

ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3((((لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث 

 ....قل قبل افتتاح الجلسةقل قبل افتتاح الجلسةقل قبل افتتاح الجلسةقل قبل افتتاح الجلسةبرسالة ساعة على األبرسالة ساعة على األبرسالة ساعة على األبرسالة ساعة على األ

 من النظام الداخليمن النظام الداخليمن النظام الداخليمن النظام الداخلي    298المادة المادة المادة المادة 

ي األسئلة المدرجة ي األسئلة المدرجة ي األسئلة المدرجة ي األسئلة المدرجة تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقتستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باق

        ::::سؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية سؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية سؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية سؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المفي جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المفي جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المفي جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات الم

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

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

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

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

 ::::14h30تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف 
 


