
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

 مديرية التشريع والمراقبة

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

 

 

 

 رئيس الجلسة:

 شيخ أحمدو أدبدا :  الخليفة  الرابع للرئيس  السيد 

 أمين الجلسة: 

 السيد: محمد عذاب الزغاري 
 

 عدد األسئلة المبرمجة:

 13/ العادية:  07اآلنية: 

 

 جدول أعمال مجلس المستشارين

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2015فبراير  03موافق  1436ربيع الثاني  13الثالثاء   

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

  
 0537.21.83.06الهاتف / الفاكس : 

 0661.16.85.65نجيب بلمــــــــختار : 

 0661.39.96.00محمــــد زكــــيـــــدة : 

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

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

 البرلمان

 مجلس المستشارين

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



 جلسة األسئلة الشفهية                                                                                           مجلس المستشارين                 

 1 عشر السادسةالجلسة                                                                                                          2014أكتوبر دورة 

  

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
ü لمس=شار)ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،وضع ٕاطار ,ين ملد)رات ومد)ري املؤسسات التعلميیة :&ٓين شفوي@

 FسEتقاليل.

ü ٔاكدميیات  :7ٓين شفويOٔخر بعض اTداءتOٔة اWتحقات املقاولني الواجEلمس=شار)ن احملرتمني  ،التعلميیة يف رصف مس@
 اOٔصا^ واملعارصة. السادة 7ٔعضاء فریق

ü حرار :7ٓين شفويaٔبة لEسcلd eت البااكلورfاghیاز امhد إالجراءات املعمتدة يف معلیة اجlلمس=شار)ن  ،تعق@
 Fشرتايك.احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق 

ü :تقاليل.@لمس=شار)ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،7ٔزمة التعلمي شفويEسF 
ü :هتم اجلامعیة شفويEابعة دراسhال التعلمي من مrع رsاحلريك.@لمس=شار)ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،قرار م 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
ü التجمع الوطين  فریق=شار)ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء @لمس  ،"شعبة الصید^"ولوج لكیة الطب والصید^  :7ٓين شفوي

 لaٔحرار.

ü :جلامعات شفويd حرار. فریق=شار)ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء @لمس  ،معایري ٕا|داث 7ٔقسام املاسرتaٔالتجمع الوطين ل 

 :الصحةوزارة 
ü صا^ واملعارصة. احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق@لمس=شار)ن  ،دمع و�شجیع امحلالت الطبیة التطوعیة :7ٓين شفويOٔا 
ü :ة شفويgة بقطاع الصlح املسا�ن الوظیفsسات م� احلريك.@لمس=شار)ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،مال

ü :لمس?شار=ن احملرتمني السادة 6ٔعضاء الفریق  ،توفري أ*دویة املتعلقة ب��ات العقارب شفويA.توريCسEا 

ü :ةوضعیة  شفويJات العمومJملس?شفK التMتعCلمس  ،6ٔقسام املسA التجمع  فریق?شار=ن احملرتمني السادة 6ٔعضاء
 الوطين لRٔحرار.

 :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ü ئیة من طرف اخلواص :6ٓين شفويKلمس?شار=ن احملرتمني السادة 6ٔعضاء فریق ،ٕانتاج الطاقة الكهرA .أ*صا_ واملعارصة 
ü سواق :6ٓين شفوي*ٔK راجع 6ٔسعار النفطd تفادة منCلمس?شار=ن احملرتمني  ،إالجراءات الواجب اختاذها لالسA

 أ*صا_ واملعارصة. السادة 6ٔعضاء فریق

 :االتصالوزارة 

ü :لمس?شار=ن احملرتمني السادة 6ٔعضاء الفریق  ،ظاهرة إالجرام يف الربامج التلفزیة شفويAشرتايكo. 
ü :لشغل من التغطیة  شفويA ميقراطیةEدرالیة اJةٕاقصاء وفد الفJالمuلمس?شار=ن احملرتمني السادة 6ٔعضاء الفریق  ،إالA

 الفJدرايل.
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 :السياحةوزارة  
ü :س;تقاليل. لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ، لس(یا&ة 2020رؤیة  شفوي= 

 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية:

ü :شفوي  Aالف فریق4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء  لمس  ،و+ٓفاق س;یاسة ال4شغیلحصیKشرتايك الت=. 

 بالنقل: ةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف ةالمنتدب الوزارة

ü :ة  شفويMالفات الطرقPاحلريك. لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،ا 

 :المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة ارةالوز

ü :مج جودة  شفويTرUس;تقاليل. لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،الهواء= 

ü :ت املزنلیة شفويYصا` واملعارصة.  لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء فریق ،ت\ٔهیل مطارح النفاbٔا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

þ Aدة املوضوع ٔ+س;ئfجيمعها و*. 

____________________ 

 :من النظام اoاnيل 249املادة 
.Aٔس;ئbلس بعد موافقة واضعي اtب اvقرتاح من مكx دة املوضوع بطلب من الوز2ر(ة) املعين (ة)، +ٔوfميكن مض سؤالني ٔ+و +ٔكرث جتمعهام و 

 :من النظام اoاnيل 254املادة 
 ا2ٔس/ئ- املدرDة يف Dدول ا2ٔعامل $ىل Gس/متر Dلسة ا2ٔس/ئ- الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 23ٔس/ئ- ا2ٓنیة واجلزء املتعلق 23ٔس/ئ- اليت تلهيا م'اقشة $امة مبتابعة xيق

 Tٔساس جتمیعها تبعا Vلقطا$ات Tٔو الوزارات املسؤوQ عهنا، وذO وفق املسطرة التالیة :
 لعضو اbلس لعرض السؤال وVلوز`ر Vلجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقfب $ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالDابة عن السؤال والرد $ىل التعقfب، -

 حيتفظ املتدvل، يف ٕاطار عرض السؤال Tٔو اجلواب $لیه، حبقه فr تبقى من احلزي الزمين احملدد V ،mلتعقfب Tٔو الرد $لیه.
 :h3061و النصف زوz   الرابعةتنطلق اجللسة $ىل السا$ة  


