
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

 

 

 

 

 رئيس الجلسة:

 شيخ أحمدو أدبدا :  الخليفة  الرابع للرئيس  السيد 

 أمين الجلسة: 

 السيد: محمد عذاب الزغاري 
 

 عدد األسئلة المبرمجة:

 15/ العادية:  04اآلنية: 

 جدول أعمال مجلس المستشارين

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2014دجنبر  30موافق  1436ربيع األول   07الثالثاء   

/ السنة التشريعية التاسعة 2015-2006/ الوالية التشريعية : 2014دورة أكتوبر   

  
 0537.72.95.33الهاتف / الفاكس : 

 0661.16.83.02مصطفى الدريسي : 

 0661.16.85.65: نجيب بلمــــــــختار 

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

 questions.orales@conseiller.ma/  البـريد االلكترونـي:  www.conseiller.maالموقـع االلكترونـي : 

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 ا ل ج ل سـة   ا ل ح ا د ي ة   ع ش ر  شارع محمد الخامس / الرباط 432ص.ب. 



 جلسة األسئلة الشفهية                                                                                           مجلس المستشارين                 

 1 الحادية عشرالجلسة                                                                                                           2014أكتوبر دورة 

 
 

 

 :التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة 
ü ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،أ+<داث امل>ٔساویة اليت عرفهتا مؤخرا )امعة محمد أ+ول بو)دة &ٓين: شفويEشارGلمسJ

  .التجمع الوطين لMٔحرارفریق 

 :الصحةوزارة 

ü ات اخلصوصیة &ٓين: شفويXن احملرتمني السادة ٔ&عضاء  ،املصEشارGلمسJاحلريكفریق ال.  

ü شف]ات العموم]ة &ٓين: شفويGار أ+طباء واملمرضني _ش^تغال \ملسbة ٕالجXإالجراءات اليت اختذهتا وزارة الص، 
  .التجمع الوطين لMٔحرارJلمسGشارEن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق 

ü ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء فریق  ،اخلصاص يف أ+طر الطبیة \لعامل القروي واجلبيل :شفويEشارGلمسJoأ+صا        
  .واملعارصة

 :الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة 

ü رودانت ءرضورة تعممي املا &ٓين: شفويv اصة  ٕاقلميxاطق الرتاب الوطين وyن  ،والكهر\ء |ىل اكفة مEشارGلمسJ
  ._س^تقاليلفریق الاحملرتمني السادة ٔ&عضاء 

 :الداخليةوزارة 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق _س^تقاليل. ،املشالك اليت تعرفها &ٔرايض امجلوع شفويEشارGلمسJ  

ü ة احلدود :شفويbن احملرتمني السادة  ،_سرتاتیجیة الوطنیة يف جمال ماكحفة هتریب أ+ش�اص ومراقEشارGلمسJ
  .أ+صاo واملعارصةٔ&عضاء فریق 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ&عضاء الفریق الف]درايل. ،التدبري املفوض شفويEشارGلمسJ  

ü :شرتايك@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،مراكز حفظ الص%ة شفويB.  

ü :ات احمللیة شفويEعي يف صفوف موظفي امجلاKجB قانNحB،  لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق@
  .BسRتقاليل

ü ٔهیل املراكز القرویة :شفويWادة تÊٔصا[ واملعارصة@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء فریق  ،ٕا   .ا

ü :ة املتجولني، شفويEشرتايك@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ظاهرة الباB. 

ü د :شفويbواملسا cة والزواdرضfٔیايس لR̂ٔصا[ @لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء فریق  ،التوظیف الس ا
  .واملعارصة

ü :دمات التدبري املفوض شفويk رديl ،.لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق احلريك@ 

ü :ة  تٕاشاكلیا شفويoر املتامخة4ٔقالمي اجلهة الرشقvلمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،@ل%دود مع اجلزا@
  احلريك.

ü :ت  شفويxضاoرب 4ٔرضار الفb،ريةkٔ̂   @لمس=شار;ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء فریق الت%الف Bشرتايك. ا
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 :التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ=عضاء الفریق  ،5س3ت01ائیة وضعیة شغی* الشسا%ة شفويCشارDلمسG5س3تقاليل.  

 :بالشؤون العامة والحكامة ةلدى رئيس الحكومة المكلف ةالمنتدبوزارة ال

ü :سة شفويLدات يف احملروقات وتفعیل نظام املقاTن احملرتمني السادة ٔ=عضاء الفریق  ،نتاجئ الزCشارDلمسGس3توريWا.  

 :بالنقل ةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف ةالمنتدبوزارة ال

ü ن احملرتمني السادة ٔ=عضاء فریق  ،ت_ٔهیل مراكز وش3باكت الفحص التقين :شفويCشارDلمسGواملعارصة bصاdٔا.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

þ دة املوضوعfس)ئ& جيمعها و+ٔ*. 

____________________ 

 :من النظام ا1ا0يل 249املادة 
 ميكن مض سؤالني ٔ+و +ٔكرث جتمعهام و�دة املوضوع بطلب من الوزQر(ة) املعين (ة)، +ٔو Lقرتاح من مكHب اFلس بعد موافقة واضعي ا;ٔس)ئ&.

 :من النظام ا1ا0يل 254املادة 
 ا;ٔس)ئ& املدرpة يف pدول ا;ٔعامل `ىل rس)متر pلسة ا;ٔس)ئ& الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق L;ٔس)ئ& ا;ٓنیة واجلزء املتعلق L;ٔس)ئ& اليت تلهيا مbاقشة `امة مبتابعة Lيق

 ٔ+ساس جتمیعها تبعا yلقطا`ات ٔ+و الوزارات املسؤوx عهنا، وذv وفق املسطرة التالیة :
 تعطى اللكمة لعضو اFلس لعرض السؤال وyلوزQر yلجواب كام یيل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق�ب `ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالpابة عن السؤال والرد `ىل التعق�ب، -

 yلتعق�ب ٔ+و الرد `لیه. حيتفظ املتد0ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ+و اجلواب `لیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �،
 :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة `ىل السا`ة  


