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        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .4شرتايكأعضاء الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار  ،عدم وجود قانون أسايس لألساتذة املربزينعدم وجود قانون أسايس لألساتذة املربزينعدم وجود قانون أسايس لألساتذة املربزينعدم وجود قانون أسايس لألساتذة املربزين ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .األصاD واملعارصةأعضاء فريق  السادة نين احملرتميللمستشار  ،جتهزي وتوسـيع املؤسسات التعلمييةجتهزي وتوسـيع املؤسسات التعلمييةجتهزي وتوسـيع املؤسسات التعلمييةجتهزي وتوسـيع املؤسسات التعلميية ::::ينينينينآآآآ    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصاD واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،عاتيةعاتيةعاتيةعاتيةتعممي املدارس امجلاتعممي املدارس امجلاتعممي املدارس امجلاتعممي املدارس امجلا ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة 
    .4سـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تأطري الشـبابتأطري الشـبابتأطري الشـبابتأطري الشـباب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
عياد الطييب، السعداوي،  عبد امحليد السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،4فتحاص املايل للجامعات الرSضية4فتحاص املايل للجامعات الرSضية4فتحاص املايل للجامعات الرSضية4فتحاص املايل للجامعات الرSضية ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .بنارص أزاكغ، الهامشي السموينيقي، زر أسعيد 

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .4سـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،وضعية املستشفيات eملغربوضعية املستشفيات eملغربوضعية املستشفيات eملغربوضعية املستشفيات eملغرب    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .4سـتقاليل الفريقأعضاء  السادة نياحملرتمن يللمستشار     ،،،،املعارض اجلهوية اخلاصة eلصناعة التقليديةاملعارض اجلهوية اخلاصة eلصناعة التقليديةاملعارض اجلهوية اخلاصة eلصناعة التقليديةاملعارض اجلهوية اخلاصة eلصناعة التقليدية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونالشؤون الخارجية والتعاونوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .الفيدرايل فريقالأعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،عراقيل احلصول عىل تأشريةعراقيل احلصول عىل تأشريةعراقيل احلصول عىل تأشريةعراقيل احلصول عىل تأشرية ::::    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .اqسـتوري أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تناقض األحاكمتناقض األحاكمتناقض األحاكمتناقض األحاكم ::::    شفويشفويشفويشفوي �
 نين احملرتميللمستشار     ،،،،تنفيذ األحاكم القضائية qى الواكD الوطنية للمحافظة عىل األمالك العقاريةتنفيذ األحاكم القضائية qى الواكD الوطنية للمحافظة عىل األمالك العقاريةتنفيذ األحاكم القضائية qى الواكD الوطنية للمحافظة عىل األمالك العقاريةتنفيذ األحاكم القضائية qى الواكD الوطنية للمحافظة عىل األمالك العقارية ::::    ويويويويشفشفشفشف �

        .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق السادة

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .األصاD واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،الهترب الرضييبالهترب الرضييبالهترب الرضييبالهترب الرضييب ::::    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الحة والصيد البحريالحة والصيد البحريالحة والصيد البحريالحة والصيد البحريالفالفالفالفوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .األصاD واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،السـياسة املائيةالسـياسة املائيةالسـياسة املائيةالسـياسة املائية ::::    شفويشفويشفويشفوي �
    .4شرتايكأعضاء الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار  ،مشالك إنتاج وتسويق الشمندرمشالك إنتاج وتسويق الشمندرمشالك إنتاج وتسويق الشمندرمشالك إنتاج وتسويق الشمندر ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .األصاD واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،إسرتاتيجية احلكومة للهنوض eلعامل القرويإسرتاتيجية احلكومة للهنوض eلعامل القرويإسرتاتيجية احلكومة للهنوض eلعامل القرويإسرتاتيجية احلكومة للهنوض eلعامل القروي ::::    شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،جلب مياه السقي إىل بعض املناطق الفالحية ذات الندرة املائيةجلب مياه السقي إىل بعض املناطق الفالحية ذات الندرة املائيةجلب مياه السقي إىل بعض املناطق الفالحية ذات الندرة املائيةجلب مياه السقي إىل بعض املناطق الفالحية ذات الندرة املائية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .4سـتقاليل الفريق
    .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تقيمي خمطط املغرب األخرضتقيمي خمطط املغرب األخرضتقيمي خمطط املغرب األخرضتقيمي خمطط املغرب األخرض ::::    شفويشفويشفويشفوي �

    
    



        جلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهية                                                                                           مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                 

2 عشرعشرعشرعشر    الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                    2012أبريلأبريلأبريلأبريل    دورة

     

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
 السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،من اqسـتورمن اqسـتورمن اqسـتورمن اqسـتور    5555دور اإلعالم العمويم يف ترسـمي األمازيغية تفعيال للفصل دور اإلعالم العمويم يف ترسـمي األمازيغية تفعيال للفصل دور اإلعالم العمويم يف ترسـمي األمازيغية تفعيال للفصل دور اإلعالم العمويم يف ترسـمي األمازيغية تفعيال للفصل  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .عبد امحليد السعداوي، عبد القادر قوضاض، محمد فضييل، معر مكدر، عبد هللا أبو زيد

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ر�مج التشغيل ا�ايتر�مج التشغيل ا�ايتر�مج التشغيل ا�ايتر�مج التشغيل ا�ايتبببب ::::    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 نين احملرتميللمستشار     ،،،،توفري اإلطار املؤسسايت والقانوين لتمنية العالقات التجارية مع الب�ان اإلفريقيةتوفري اإلطار املؤسسايت والقانوين لتمنية العالقات التجارية مع الب�ان اإلفريقيةتوفري اإلطار املؤسسايت والقانوين لتمنية العالقات التجارية مع الب�ان اإلفريقيةتوفري اإلطار املؤسسايت والقانوين لتمنية العالقات التجارية مع الب�ان اإلفريقية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .4شرتايك لتحالفأعضاء فريق ا السادة

        ::::وزارة التضامن والمرأة واألسرةوالتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرةوالتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرةوالتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرةوالتنمية االجتماعية
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي،  السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،تشغيل ذوي 4حتياجات اخلاصةتشغيل ذوي 4حتياجات اخلاصةتشغيل ذوي 4حتياجات اخلاصةتشغيل ذوي 4حتياجات اخلاصة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .محمد الكبوري، عبد ا�يد احلناكري، معر أدخيل
        

        
        
        
        
        
        
    
        
        

    ....ملوضوعملوضوعملوضوعملوضوعأسـئ� جيمعها وحدة اأسـئ� جيمعها وحدة اأسـئ� جيمعها وحدة اأسـئ� جيمعها وحدة ا �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اqاخيلمن النظام اqاخيلمن النظام اqاخيلمن النظام اqاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساD ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساD ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساD ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساD 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 اqاخيلمن النظام اqاخيلمن النظام اqاخيلمن النظام اqاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل متر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق eألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق eألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة eيق متر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق eألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق eألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة eيق متر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق eألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق eألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة eيق متر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق eألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق eألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة eيق تسـ تسـ تسـ تسـ 
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوD عهنا، وذ¼ وفق املسطرة التالية 

        لكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛لكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛لكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛لكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÁ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى التعطى التعطى التعطى ال: : : : 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 ؛: : : : Äنيا Äنيا Äنيا Äنيا 
        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 ؛: : : : Äلثا Äلثا Äلثا Äلثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¼ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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