
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

 

 

 

    

    رئيس الجلسة:رئيس الجلسة:رئيس الجلسة:رئيس الجلسة:

 محمد فضيلي :  الخليفة  الثاني للرئيس  السيد 

    أمين الجلسة: أمين الجلسة: أمين الجلسة: أمين الجلسة: 

 السيد: حميد كوسكوس 
 

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

 18/ العادية:  02اآلنية: 

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

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2015يناير  13موافق  1436ربيع األول   21الثالثاء   

/ السنة التشريعية التاسعة/ السنة التشريعية التاسعة/ السنة التشريعية التاسعة/ السنة التشريعية التاسعة    2015201520152015----2006200620062006/ الوالية التشريعية : / الوالية التشريعية : / الوالية التشريعية : / الوالية التشريعية : 2014201420142014دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر      

        
    0537.21.83.060537.21.83.060537.21.83.060537.21.83.06الهاتف / الفاكس : الهاتف / الفاكس : الهاتف / الفاكس : الهاتف / الفاكس : 

    0661.16.85.650661.16.85.650661.16.85.650661.16.85.65نجيب بلمــــــــختار : نجيب بلمــــــــختار : نجيب بلمــــــــختار : نجيب بلمــــــــختار : 

    0661.39.96.000661.39.96.000661.39.96.000661.39.96.00محمــــد زكــــيـــــدة : محمــــد زكــــيـــــدة : محمــــد زكــــيـــــدة : محمــــد زكــــيـــــدة : 

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

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

    البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان

    مجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارين

 ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر     شارع محمد الخامس / الرباطشارع محمد الخامس / الرباطشارع محمد الخامس / الرباطشارع محمد الخامس / الرباط    432432432432ص.ب. ص.ب. ص.ب. ص.ب. 



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

1        عشرعشرعشرعشر    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                        2014أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر دورة دورة دورة دورة 

         

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    /لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك.، ، ، ، �ردي اخلدمات �ملس�شف�ات العموم�ة�ردي اخلدمات �ملس�شف�ات العموم�ة�ردي اخلدمات �ملس�شف�ات العموم�ة�ردي اخلدمات �ملس�شف�ات العموم�ة ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي �
    .9شرتايك/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق     ،،،،الوضع الصحي /ل3ساء احلوامل �ملغربالوضع الصحي /ل3ساء احلوامل �ملغربالوضع الصحي /ل3ساء احلوامل �ملغربالوضع الصحي /ل3ساء احلوامل �ملغرب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
?ل ف>دق " ::::�ٓين�ٓين�ٓين�ٓين    شفويشفويشفويشفوي � ?ل ف>دق "م@ ?ل ف>دق "م@ ?ل ف>دق "م@         /لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق التجمع الوطين لGٔحرار.    ،،،،" بفاس" بفاس" بفاس" بفاسسسسسج>ان بالج>ان بالج>ان بالج>ان بالم@
        اQسOتوري./لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق     ،،،،م>تجع وادي اشM�كةم>تجع وادي اشM�كةم>تجع وادي اشM�كةم>تجع وادي اشM�كة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::والحرياتوالحرياتوالحرياتوالحرياتالعدل العدل العدل العدل وزارة وزارة وزارة وزارة 
        .الف�درايلفریق ال/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء     ،،،،تنف�ذ اWٔحاكم القضائیةتنف�ذ اWٔحاكم القضائیةتنف�ذ اWٔحاكم القضائیةتنف�ذ اWٔحاكم القضائیة ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
سرتاتیجیة احلكومة لتكو,ن اWٔطر القادرة fىل ٕاجناح ومواaبة الربامج القطاعیة الكربى شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � سرتاتیجیة احلكومة لتكو,ن اWٔطر القادرة fىل ٕاجناح ومواaبة الربامج القطاعیة الكربىٕا سرتاتیجیة احلكومة لتكو,ن اWٔطر القادرة fىل ٕاجناح ومواaبة الربامج القطاعیة الكربىٕا سرتاتیجیة احلكومة لتكو,ن اWٔطر القادرة fىل ٕاجناح ومواaبة الربامج القطاعیة الكربىٕا /لمس�شار,ن     ،،،،ٕا

      السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك.احملرتمني 

        ::::وزارة التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
    /لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك.، ، ، ، فة الطرق السOیارةفة الطرق السOیارةفة الطرق السOیارةفة الطرق السOیارةییییتعر تعر تعر تعر  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

سOترياد وختز,ن املواد البرتولیة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � سOترياد وختز,ن املواد البرتولیةا سOترياد وختز,ن املواد البرتولیةا سOترياد وختز,ن املواد البرتولیةا     .9شرتايك/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق     ،،،،ا
سOتفادة القطاع الفالk مهنا، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: � ى ا سOتفادة القطاع الفالk مهنا،اخلطوات اليت قطعهتا بالدq يف جمال الطاقات املتmددة ومد ى ا سOتفادة القطاع الفالk مهنا،اخلطوات اليت قطعهتا بالدq يف جمال الطاقات املتmددة ومد ى ا سOتفادة القطاع الفالk مهنا،اخلطوات اليت قطعهتا بالدq يف جمال الطاقات املتmددة ومد ى ا     اخلطوات اليت قطعهتا بالدq يف جمال الطاقات املتmددة ومد

            /لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق 9سOتقاليل.

        وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:
     .9سOتقاليل/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق     ،،،،رضورة حتسني �ٔوضاع املسOنني بدور العجزةرضورة حتسني �ٔوضاع املسOنني بدور العجزةرضورة حتسني �ٔوضاع املسOنني بدور العجزةرضورة حتسني �ٔوضاع املسOنني بدور العجزة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء     ،،،،وضعیة مؤسسات الرfایة 9جwعیة اخلاصة ٕ�یواء الطالبات والطلبةوضعیة مؤسسات الرfایة 9جwعیة اخلاصة ٕ�یواء الطالبات والطلبةوضعیة مؤسسات الرfایة 9جwعیة اخلاصة ٕ�یواء الطالبات والطلبةوضعیة مؤسسات الرfایة 9جwعیة اخلاصة ٕ�یواء الطالبات والطلبة ::::شفويشفويشفويشفوي �
        .اWٔصاz واملعارصةفریق 

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        /لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق الت~الف 9شرتايك.    ،،،،املوسOیقىاملوسOیقىاملوسOیقىاملوسOیقىوضعیة معاهد وضعیة معاهد وضعیة معاهد وضعیة معاهد  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
        .التجمع الوطين لGٔحرار/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق     ،،،،املداخ�ل املرتق�ة لعاملنا �خلارجاملداخ�ل املرتق�ة لعاملنا �خلارجاملداخ�ل املرتق�ة لعاملنا �خلارجاملداخ�ل املرتق�ة لعاملنا �خلارج ::::شفويشفويشفويشفوي �
سOیاسة معوم�ة م>دجمة يف جمال الهجرة ::::شفويشفويشفويشفوي � سOیاسة معوم�ة م>دجمة يف جمال الهجرةغیاب  سOیاسة معوم�ة م>دجمة يف جمال الهجرةغیاب  سOیاسة معوم�ة م>دجمة يف جمال الهجرةغیاب          .اWٔصاz واملعارصة/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق     ،،،،غیاب 
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        وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني:وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني:وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني:وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني:
        .اWٔصاz واملعارصة/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق     ،،،،دمع و�شجیع املر�ٔة الصانعةدمع و�شجیع املر�ٔة الصانعةدمع و�شجیع املر�ٔة الصانعةدمع و�شجیع املر�ٔة الصانعة ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل    ةةةةلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفلدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة
            /لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق 9سOتقاليل.    ،،،،التطبیق السلمي ملدونة السريالتطبیق السلمي ملدونة السريالتطبیق السلمي ملدونة السريالتطبیق السلمي ملدونة السري شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة
        .9سOتقاليلفریق ال/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء     ،،،،�رqمج جودة الهواء�رqمج جودة الهواء�رqمج جودة الهواء�رqمج جودة الهواء ::::شفويشفويشفويشفوي �
        .التجمع الوطين لGٔحرار/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق     ،،،،مجع وحرق النفا�ت الطبیةمجع وحرق النفا�ت الطبیةمجع وحرق النفا�ت الطبیةمجع وحرق النفا�ت الطبیة ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::بالماءبالماءبالماءبالماءالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة 
سOتفادة ساكن fالیة السدود من الرثوة املائیة ::::شفويشفويشفويشفوي � سOتفادة ساكن fالیة السدود من الرثوة املائیةا سOتفادة ساكن fالیة السدود من الرثوة املائیةا سOتفادة ساكن fالیة السدود من الرثوة املائیةا         .اWٔصاz واملعارصة/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق     ،،،،ا
        .اWٔصاz واملعارصة/لمس�شار,ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق     ،،،،تدبري مرفق الرصف الصحيتدبري مرفق الرصف الصحيتدبري مرفق الرصف الصحيتدبري مرفق الرصف الصحي ::::شفويشفويشفويشفوي �

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        
    

سOئ� جيمعها و�دة املوضوع � سOئ� جيمعها و�دة املوضوعٔ� سOئ� جيمعها و�دة املوضوعٔ� سOئ� جيمعها و�دة املوضوعٔ� �ٔ****....    
________________________________________________________________________________    

        ::::من النظام اQا�يلمن النظام اQا�يلمن النظام اQا�يلمن النظام اQا�يل    249249249249املادة املادة املادة املادة 
سOئ�. ٔWئ�.ميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام و�دة املوضوع بطلب من الوز,ر(ة) املعين (ة)، �ٔو �قرتاح من مك�ب ا�لس بعد موافقة واضعي اOس ٔWئ�.ميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام و�دة املوضوع بطلب من الوز,ر(ة) املعين (ة)، �ٔو �قرتاح من مك�ب ا�لس بعد موافقة واضعي اOس ٔWئ�.ميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام و�دة املوضوع بطلب من الوز,ر(ة) املعين (ة)، �ٔو �قرتاح من مك�ب ا�لس بعد موافقة واضعي اOس ٔWميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام و�دة املوضوع بطلب من الوز,ر(ة) املعين (ة)، �ٔو �قرتاح من مك�ب ا�لس بعد موافقة واضعي ا    

        ::::من النظام اQا�يلمن النظام اQا�يلمن النظام اQا�يلمن النظام اQا�يل    254254254254املادة املادة املادة املادة 
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