
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

 مديرية التشريع والمراقبة

 مصلحة األسئلة 

 

 

 

 

 رئيس الجلسة:

 شيخ أحمدو أدبدا :  الخليفة  الرابع للرئيس  السيد 

 أمين الجلسة: 

 السيد: محمد عذاب الزغاري
 

 عدد األسئلة المبرمجة:

 19/ العادية:  00اآلنية: 

 

 جدول أعمال مجلس المستشارين

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2015يوليوز  21موافق  1436شوال   04الثالثاء   

/ السنة التشريعية التاسعة 2015-2006/ الوالية التشريعية : 2015دورة أبريل   

  
 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 س ة   ا ل خ ا م س ة   ع ش ر  شارع محمد الخامس / الرباط 432ص.ب. 



 جلسة األسئلة الشفهية                                                                                           مجلس المستشارين                 

 1 الخامسة عشرالجلسة                                                                                                           2015أبريل دورة 

  

 :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ü :حرارفریق <شار>ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء 3لمس  ،0ٔساتذة التعلمي العتیق  شفويCٔالتجمع الوطين ل. 

ü :ملدن والقرى، شفويL دMالسادة 0ٔعضاء الفریق احلريك.3لمس<شار>ن احملرتمني  خریطة املسا 

ü :ني شفويSینUشرتايك ،تعویضات القميني اW 3لمس<شار>ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء الفریق. 

 :وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
ü ملغرب :شفويL یج العتیقZصا` واملعارصة3لمس<شار>ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء فریق  ،احملافظة [ىل ال]سbٔا.  

 :السكنى وسياسة المدينةوزارة 
ü :صصة 3لكراء شفويeیة اfات السكMتقاليل. ،املنتوZسW 3لمس<شار>ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء الفریق  

 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 
ü :جلنوب الرشيق 3لمملكة شفويL س=تقاليل.7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ+عضاء الفریق  ،تفيش الهدر املدريس?  

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
ü جلامعات :شفويE قالمي اجلنوبیة يف ال4سجیلOٔدرون من اQها الطلبة املنVت اليت یواE7لمس4شار2ن  ،الصعو

  .اOٔصا] واملعارصةاحملرتمني السادة ٔ+عضاء فریق 

 :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

ü :ىل معایري السالمة املطلوبةاالسوق املغربیة بدر غزو  شفويb ریة التتوفرd اتe،  7لمس4شار2ن احملرتمني السادة
 .ٔ+عضاء الفریق ?شرتايك

ü :رية  شفويgجرة الكOٔرب احلافالت وس=یارات اb 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة  ،رخص النقل العمويم 7لمسافر2ن
  ٔ+عضاء فریق التQالف ?شرتايك.

ü :شار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء الفریق 2س0تقاليل. ،التطبیق السلمي ملدونة السري شفويBلمسD  

ü ة :شفويIة بعض احملاور الطرقINشار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء  ،تثBلمسDس0توريفریق الQا. 

ü زة واحلس0مية :شفويT شار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء فریق  ،:ٔشغال الطریق الرسیع الرابط بنيBلمسD Zأ\صا
  .واملعارصة

 :االتصالوزارة 

ü يئ املغريب :شفوي`aيف دمع إالنتاج الس ZوQشار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء فریق  ،مسامهة اBلمسDواملعارصة Zأ\صا.  

 :الثقافةوزارة 

ü :واملرسح شفوي `aلمس  ،دمع السD شار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاءB حرارفریقhٔالتجمع الوطين ل. 

ü ٔطري الثقايف ٔ\فراد اجلالیة املغربیة :شفويnشار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء فریق  ،التBلمسDواملعارصة Zأ\صا.  
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 :الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة  
ü :لمس=شار;ن احملرتمني السادة 5ٔعضاء الفریق احلريك. ،مصري قانون تنظمي احلرف شفوي@ 

 :الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

ü :ات احمل  شفويCبع املوقعة بني امجلاKات السLل االتفاقN OمPب الوطين @لامء والكهرWلمس=شار;ن احملرتمني  ،ءلیة واملك@
  ^سKتقاليل.السادة 5ٔعضاء الفریق 

ü :درايل.@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 5ٔعضاء الفریق  ،نتاجئ إالسرتاتیجیة الوطنیة @لامء شفويLالف 

ü :ملاء الصاحل @لرشب شفويP مج الوطين لزتوید العامل القرويhالالت الربWلمس=شار;ن احملرتمني السادة  ،بعض اخ@
 5ٔعضاء الفریق احلريك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

þ  و0دة املوضوعٔ+س)ئ& جيمعها*. 

____________________ 

 :من النظام ا7ا6يل 249املادة 
 ميكن مض سؤالني ٔ+و +ٔكرث جتمعهام و0دة املوضوع بطلب من الوزRر(ة) املعين (ة)، +ٔو Mقرتاح من مكIب اGلس بعد موافقة واضعي ا?ٔس)ئ&.

 :من النظام ا7ا6يل 254املادة 
ل jىل ٕاهناء اجلزء املتعلق M?ٔس)ئ& ا?ٓنیة واجلزء املتعلق M?ٔس)ئ& اليت تلهيا مkاقشة jامة مبتابعة Mيق ا?ٔس)ئ& املدرbة يف bدول ا?ٔعامdس)متر bلسة ا?ٔس)ئ& الشفهیة بعد 

 ٔ+ساس جتمیعها تبعا zلقطاjات ٔ+و الوزارات املسؤوy عهنا، وذw وفق املسطرة التالیة :
 zلجواب كام یيل: تعطى اللكمة لعضو اGلس لعرض السؤال وzلوزRر

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق�ب jىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالbابة عن السؤال والرد jىل التعق�ب، -

 حيتفظ املتد=ل، يف ٕاطار عرض السؤال 2ٔو اجلواب .لیه، حبقه ف) تبقى من احلزي الزمين احملدد �، zلتعق�ب ٔ+و الرد jلیه.

 :h3061و النصف زوK   ةالرابعتنطلق اجللسة .ىل السا.ة  


