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 مقدمة
جلسات للأس ئةل الشفهية، عاجل خاللها السادة املستشارين عددا من القضااي  (10)عرش  2018دورة أأكتوبر تشارين خالل عقد جملس املس 

 اكبهتا ويف مقدمهتا:الآنية املهمة يف خمتلف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية واخلارجية متفاعلني بذكل مع النقاشات اجملمتعية واالإعالمية الهامة اليت و 

النطالق املومس الفاليح  س تقاةل امجلاعية لأطباء القطاع العام من بعض مستشفيات اململكة، الارتباك احلكويم يف تغيري الساعة القانونية، الاس تعدادات احلكومية)الا

نعاش الوطين وس بل حتسيهنا، تفاعل احلكومة مع توصيات املن  تدى العاملي للهجرة والتمنية مبراكش، يف ظل عدم انتظام التساقطات املطرية، وضعية مس تخديم االإ

 اسرتاتيجية حماربة الرشوة، تفاعل احلكومة مع خطر انتشار وابء انفلونزا اخلنازير.....(.

من قبل الس يد رئيس احلكومة طبقا ملقتضيات  ( خاصة بـتقدمي الأجوبة عىل الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة03ثالث جلسات شهرية )عقد اجمللس  كام

 ، مهت املواضيع التالية، من ادلس تور 100لفصل ا

 تناولت حمورين هام: السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي، حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي. اجللسة الأوىل ✓

دماج الش باب وتمثني تناولت حمورين هام: الس ياسات العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة، خصوصا يف العامل القروي، اجلهو  اجللسة الثانية ✓ شاكالت اإ ية املتقدمة واإ

 قدرات القطاع الفاليح. 

 تناولت بدورها حمورين هام: التدابري امجلركية والرضيبية وأأثرها عىل قطاع التجارة، برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية. اجللسة الثالثة ✓

 العرشاس تعداده حلضور مجيع أأشغال جلسات الأس ئةل العالقات مع الربملان  عرب الس يد وزير ،وابلنس بة حلضور السادة الوزراء جللسات الأس ئةل الشفهية

مرات، فوزارات  09ب اليت عقدها اجمللس خالل هذه ادلورة، متبوعا بقطاعات الأوقاف والشؤون االإسالمية، الش باب والرايضة والأرسة والتضامن واملساواة 

مناس بات. علام بأأن املعدل العام حلضور  08قافة واالتصال، كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل وكتابة ادلوةل امللكفة ابلتجارة اخلارجية ب حقوق االإنسان، الرتبية الوطنية، الث

 %.54 بلغ حوايلاخملصصة للأس ئةل الشفهية  10مجيع أأعضاء احلكومة خالل اجللسات 
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هتم يف مجملها تفاعلل احلكوملة ملع علدد ملن املطاللب  الزتاما 24ئةل الشفهية فقد مت حرص وعىل صعيد الزتامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات الأس  

نعلاش، أأرابب  املقلا  واملطلا ، سلائقي الاجامتعية لفئات عريضة من اجملمتع عرب حتسني ظروف معلها وعيشها وهتئي الظروف املناس بة الش تغالها )اكلأطبلاء، علامل االإ

ةل(، أأو من خالل حتسني اخلدمات ابملرافق االإدارية والصحية خصوصا أأقسام املس تعجالت والقضاء عىل مشل  املطلارا العشلوائية، الشاحنات، ساكن القرى املعزو

 خلصويص. فضال عن تمنية العرض املايئ والالزتام بتقنني وضبط أأسعار مؤسسات التعلمي اخلصويص من خالل مراجعة النظام الأسايس للتعلمي املدريس ا

مهنا  193، أأجابت احلكومة عىل سؤالا 764ما مجموعه  2018 أأكتوبردورة الفرتة الفاصةل بني ادلورتني و  بلغ عدد الأس ئةل الشفهية املتوصل هبا خالل وختاما

آنيا و 42 من مضهناجلسات عامة،  10خالل   سؤالا عاداي. 151سؤالا أ

( من مجموع الأس ئةل املطروحة، %35بنس بة تعادل حوايل ) الاجامتعين عىل القطاع للتوزيع اجملايل القطاعي ركزت أأس ئةل السادة املستشاري وابلنس بة

بنس بة  احلقويق واالإداري وادليين(، فاجملال %21بنس بة ) الشؤون ادلاخلية والبنيات الأساس ية(، مث قطاع %27بنس بة ) الاقتصاديفالقطاع 

 (.%04بنس بة ) الشؤون اخلارجية(، وأأخريا قطاع 13%)

 (.%36)مهنا، أأي مبعدل  سؤالا 259 سؤالا، أأجابت احلكومة عىل 730 عدد الأس ئةل الكتابية املتوصل هبا خالل نفس الفرتة ما مجموعه بلغ بيامن
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دورة أأوال: احلصيةل العامة للأس ئةل الشفهية والكتابية خالل 

 2019-2018الس نة الترشيعية أأكتوبر من 

 
 الأس ئةل الشفهية الشهرية .1

 س ئةل الشفهية الأس بوعيةالأ  .2

 الأس ئةل الكتابية .3
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 :لأس ئةل الشفهية الشهريةلاحلصيةل العامة  -1

 

 الأس ئةل اجملابةعدد  الأس ئةل املطروحةعدد  عدد احملاور اجللسة

 2018دجنرب  18اجللسة الأوىل: 
 08 08 احملور الأول

 07 07 احملور الثاين

 2019يناير  15: الثانيةاجللسة 
 07 07 ور الأولاحمل

 06 06 احملور الثاين

 2019فرباير  12اجللسة الثالثة: 
 04 04 احملور الأول

 08 08 احملور الثاين

 40 40 س تة حماور اجملموع
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 :الأس بوعية احلصيةل العامة للأس ئةل الشفهية  -2
 

 

األسئلة المتبقاة من 
 الدورات المنصرمة

 
 الدورة

 

األسئلة الجديدة 
 طروحةالم

 األسئلة المجابة
 األسئلة العادية األسئلة اآلنية

النسبة من مجموع األسئلة  العدد
 المجابة

النسبة من مجموع األسئلة  العدد
 المجابة

2167 

 الفترة الفاصلة بين الدورتين 
131 --  --  

 2018دورة أكتوبر 
633 42 22 %  151 78 %  

 المجموع
764 193  

 

 

 ةل العامة للأس ئةل الكتابية:احلصي -3

األسئلة المتبقاة من الدورات 
 المنصرمة

األسئلة الجديدة  الدورة
 المطروحة

النسبة من مجموع األسئلة  عدد األسئلة المجابة
 المجابة

544 

 % 36 81 178 الفترة الفاصلة بين الدورتين 

 178 552 2018دورة أكتوبر 

 259 730 المجموع
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جامل   لأس ئةل الشفهيةعدد اية لنتاجئ اإ

 العدد الأس ئةل الشفهية

 عهنـا اجملاب-الآنية-الأس ئةل الشفهية  ❖

 عهنا اجملاب-العادية-الأس ئةل الشفهية  ❖
 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 22) :سؤالا 42

 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 78) :سؤالا 151

 193 اجملموع
 
 

جاملية   ةلأس ئةل الكتابيا لعددنتاجئ اإ

 العدد الأس ئةل الكتابية

 سؤالا 730=  552+ 178 أبريلخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  املطروحةالأس ئةل الكتابية  ❖

 املطروحةمن مجموع الأس ئةل  (%36): 259 =81+178 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا ❖
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 : الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامةاثنيا

 
 

 ة؛توزيع الأس ئةل الشفهية الشهرية حسب الفرق واجملموع .1

 ؛اليت أأجاب عهنا رئيس احلكومة يف جلسات الأس ئةل الشهرية احملاور .2

توزيع احلصص الزمنية بني جملس املستشارين ورئيس احلكومة خالل جلسات  .3

 .الأس ئةل الشفهية الشهرية
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 :ةتوزيع الأس ئةل الشفهية الشهرية حسب الفرق واجملموع -1
 

 2018 دجنرب 18اجللسة الأوىل:  2019 يناير 15: الثانيةاجللسة  2019 فرباير 12اجللسة الثالثة:  اجملموع

الأس ئةل  ةالفرق واجملموع

 اجملابة

الأس ئةل 

 املطروحة

 احملور الأول احملور الثاين ولاحملور الأ  احملور الثاين احملور الأول احملور الثاين

الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة

 فريق الأصاةل واملعارصة 01 01 01 01 -- -- 01 01 01 01 01 01 05 05

 فريق الاس تقاليلال 01 01 01 01 01 01 01 01 -- -- 01 01 05 05

 فريق العداةل والتمنية 01 01 -- -- 01 01 -- -- 01 01 -- -- 03 03

 فريق احلريكال 01 01 01 01 01 01 01 01 -- -- 01 01 05 05

 فريق التجمع الوطين للأحرار -- -- 01 01 -- -- 01 01 01 01 -- -- 03 03

 فريق الاشرتايكال 01 01 -- -- 01 01 -- -- -- -- 01 01 03 03

 العام ملقاوالت املغرب فريق الاحتاد 01 01 01 01 -- -- 01 01 01 01 -- -- 04 04

 املغريب للشغل فريق الاحتاد 01 01 -- -- 01 01 -- -- -- -- 01 01 03 03

03 03 
01 01 

-- 
-- 01 01 -- -- 01 01 -- -- 

فريق ادلس توري ادلميقراطي ال

 الاجامتعي

 ادلميقراطية للشغل مجموعة الكونفدرالية 01 01 -- -- 01 01 -- -- -- -- 01 01 03 03

 عدي جشريي-عبد اللطيف أأمعو -- -- 01 01 01 01 -- -- -- -- 01 01 03 03

 اجملموع 08 08 07 07 07 07 06 06 04 04 08 08 40 40
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 2018أأكتوبر احملاور اليت أأجاب عهنا رئيس احلكومة يف جلسات الأس ئةل الشهرية خالل دورة  -2
 
 
 
 

 الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال رئاسة وأأمانة اجللسة اترخي اجللسة الشهرية

 :اجللسة الأوىل

 2018دجنرب  18

رئيس اجللسة: عبد احلكمي بن 

 شامش

 أأمحد تويزي أأمني اجللسة:

السمل الاجامتعي  :احملور الأول

 ومتطلبات االإقالع الاقتصادي

 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 العداةل والتمنية

 احلريك

 الاشرتايك

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 الاحتاد املغريب للشغل

 لشغلالكونفدرالية ادلميقراطية ل 

حتدايت تأأهيل الرأأسامل  الثاين:احملور 

 البرشي

 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 احلريك

 التجمع الوطين للأحرار

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي
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 الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال رئاسة وأأمانة اجللسة اترخي اجللسة الشهرية

 2019يناير  15 / الثانيةجللسة ا

رئيس اجللسة: عبد احلكمي بن 

 شامش

 محمد عدالأأمني اجللسة: 

الس ياسات العمومية  :احملور الأول

ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف 

 العامل القروي

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 العداةل والتمنية

 احلريك

 الاشرتايك

 الاحتاد املغريب للشغل

 ونفدرالية ادلميقراطية للشغلالك

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي

شاكالت  الثاين:احملور  اجلهوية املتقدمة واإ

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع  اإ

 الفاليح

 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 احلريك

 التجمع الوطين للأحرار

 ت املغربالاحتاد العام ملقاوال

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 الثالثة:اجللسة 

 2019فرباير  12

رئيس اجللسة: عبد احلكمي بن 

 شامش

 أأمحد اخلريفأأمني اجللسة: 

التدابري امجلركية والرضيبية  :احملور الأول

 وأأثرها عىل قطاع التجارة

 الأصاةل واملعارصة

 العداةل والتمنية

 للأحرارالتجمع الوطين 

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب
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 الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال رئاسة وأأمانة اجللسة اترخي اجللسة الشهرية

برانمج احلد من الفوارق  الثاين:احملور 

 اجملالية والاجامتعية

 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 احلريك

 الاشرتايك

 الاحتاد املغريب للشغل

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 ادلميقراطية للشغل الكونفدرالية

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي
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   أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  رئيس اجللسة: عبد احلكمي بن شامش 2018 دجنرب 18اجللسة الأوىل / 

 رئيس احلكومة الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال رمق السؤال

 السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي :احملور الأول

 الأصاةل واملعارصة .الس ياسة العامة للحكومة يف السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 193

 رئيس احلكومة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 181

 التمنيةالعداةل و   .س ياسة احلكومة الإرساء واس تدامة السمل الاجامتعي ببالدان 192

 احلريك .السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 186

 الاشرتايك .السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 189

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 188

 الاحتاد املغريب للشغل  .السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 185

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي 183

 حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي الثاين:احملور 

 الأصاةل واملعارصة . حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي 194

 

 

 

 رئيس احلكومة

 

 

 قاليل للوحدة والتعادليةالاس ت  .تأأهيل الرأأسامل البرشي 182

 احلريك  .حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي 187

 التجمع الوطين للأحرار  .حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي 190

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي 188

 عيادلس توري ادلميقراطي الاجامت  .حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي 195

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي  .تأأهيل وتمثني الرأأسامل البرشي 184
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   محمد عدالأأمني اجللسة:  رئيس اجللسة: عبد احلكمي بن شامش 2019 يناير 15/  الثانيةاجللسة 

 رئيس احلكومة الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال رمق السؤال

 الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القروي الس ياسات العمومية ملواهجة :احملور الأول

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الس ياسات العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القروي 208

 رئيس احلكومة

 العداةل والتمنية  .اسرتاتيجية احلكومة ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القروي 203

 احلريك .لعمومية ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القرويالس ياسات ا 200

 الاشرتايك .الس ياسات العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة، خصوصا ابلعامل القروي 199

 الاحتاد املغريب للشغل  .الس ياسات العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القروي 204

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .مية ملواهجة الفقر والهشاشة، خصوصا يف العامل القرويالس ياسات العمو  197

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي  .مواهجة الفقر والهشاشة يف العامل القروي 198

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليح الثاين:احملور  شاكالت اإ  اجلهوية املتقدمة واإ

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليحاجلهوية امل  205 شاكالت اإ  الأصاةل واملعارصة  .تقدمة واإ

 رئيس احلكومة

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليح 207 شاكالت اإ  الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .اجلهوية املتقدمة واإ

دماج الش باب وتمثني قدرات القط 201 شاكليات اإ  احلريك  .اع الفاليحاجلهوية املتقدمة واإ

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليح 196 شاكالت اإ  التجمع الوطين للأحرار  .اجلهوية املتقدمة واإ

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليح 206 شاكالت اإ  الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .اجلهوية املتقدمة واإ

د 202 شاكالت اإ  ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  .ماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليحاجلهوية املتقدمة واإ
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   أأمحد اخلريفأأمني اجللسة:  رئيس اجللسة: عبد احلكمي بن شامش 2019 فرباير 12/  الثالثةاجللسة 

 رئيس احلكومة الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال رمق السؤال

 لرضيبية وأأثرها عىل قطاع التجارةالتدابري امجلركية وا :احملور الأول

 الأصاةل واملعارصة .التدابري امجلركية والرضيبية وأأثرها عىل قطاع التجارة 219

 رئيس احلكومة
آاثر التدابري امجلركية والرضيبية املفروضة عىل قطاع التجارة 217  العداةل والتمنية  .تقيمي أ

 التجمع الوطين للأحرار  .طاع التجارةالتدابري امجلركية والرضيبية وأأثرها عىل ق 209

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .التدابري امجلركية والرضيبية وأأثرها عىل قطاع التجارة 218

 برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية الثاين:احملور 

 الأصاةل واملعارصة .برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 220

يس احلكومةرئ   

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 215

 احلريك  .برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 211

 الاشرتايك .برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 216

 الاحتاد املغريب للشغل  .برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 213

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .س ياسة احلكومة للحد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 214

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل  .برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 212

 اللطيف أأمعو وعدي جشرييعبد   .برامج احلكومة للحد من الفوارق اجملالية والاجامتعية 210
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  ة: اجللسة الأوىللأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومة حسب الفرق واجملموعتوزيع ا
 

 
 
 
 

 2018 دجنرب 18اجللسة الأوىل: 
ةالفرق واجملموع  اديالسلم االجتماعي ومتطلبات اإلقالع االقتص-: المحور األول حتديات تأهيل الرأمسال البشري-: المحور الثاني 

 الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة

 الأصاةل واملعارصة فريق 01 01 01 01

 فريق الاس تقاليلال 01 01 01 01

 فريق العداةل والتمنية 01 01 -- --

 فريق احلريكال 01 01 01 01

 فريق التجمع الوطين للأحرار -- -- 01 01

--  فريق الاشرتايكال 01 01 -- 

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب 01 01 01 01

 فريق الاحتاد املغريب للشغل 01 01 -- --

 فريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيال -- -- 01 01

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلوعة مجم 01 01 -- --

 وعدي جشريي املستشاران عبد اللطيف أأمعو -- -- 01 01

 اجملموع 08 08 07 07
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 ة: اجللسة الثانيةحسب الفرق واجملموع لأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةا توزيع
 

 
 
 
 

 2019 يناير 15: الثانيةاجللسة 

ةالفرق واجملموع اجلهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب وتثمني  -: المحور الثاني 
 يقدرات القطاع الفالح

السياسات العمومية ملواجهة الفقر واهلشاشة خصوصا  -: المحور األول
 يف العامل القروي

 الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة

 فريق الأصاةل واملعارصة -- -- 01 01

 فريق الاس تقاليلال 01 01 01 01

 والتمنيةفريق العداةل  01 01 -- --

 فريق احلريكال 01 01 01 01

 فريق التجمع الوطين للأحرار -- -- 01 01

 فريق الاشرتايكال 01 01 -- --

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب -- -- 01 01

 فريق الاحتاد املغريب للشغل 01 01 -- --

 فريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيال -- -- 01 01

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلوعة مجم 01 01 -- --

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي 01 01 -- --

 اجملموع 07 07 06 06
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 ة: اجللسة الثالثةحسب الفرق واجملموع لأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةا توزيع
 

 
 
 
 

 2019 فرباير 12 الثالثة:اجللسة 
ةالفرق واجملموع  التدابري اجلمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة -: المحور األول برنامج احلد من الفوارق اجملالية واالجتماعية -: المحور الثاني 

 الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة

 فريق الأصاةل واملعارصة 01 01 01 01

 فريق الاس تقاليلال -- -- 01 01

 فريق العداةل والتمنية 01 01 -- --

 فريق احلريكال -- -- 01 01

 فريق التجمع الوطين للأحرار 01 01 -- --

 فريق الاشرتايكال -- -- 01 01

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب 01 01 -- --

 فريق الاحتاد املغريب للشغل -- -- 01 01

 فريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيال -- -- 01 01

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلوعة مجم -- -- 01 01

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي -- -- 01 01

 اجملموع 04 04 08 08
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 شهريةتوزيع احلصص الزمنية بني جملس املستشارين ورئيس احلكومة خالل جلسات الأس ئةل الشفهية ال  -3
 – 2018دورة أأكتوبر  _

 
 

 

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور اجللسة

 السمل الاجامتعي ومتطلبات االإقالع الاقتصادي - اجللسة الأوىل

 حتدايت تأأهيل الرأأسامل البرشي -

 دقيقة  89

 

 دقيقة  89

 

 القرويالس ياسات العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل  - اجللسة الثانية

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليح  - شاكالت اإ  اجلهوية املتقدمة واإ

 دقيقة  89

 

 دقيقة  89

 

     التدابري امجلركية والرضيبية وأأثرها عىل قطاع التجارة - اجللسة الثالثة

 برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية  -

 دقيقة  89

 

 دقيقة  89
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 منية لتدخالت الفرق واجملموعة ابجمللس خالل اجللسات الشهرية:توزيع احلصص الز 

 

 الفريق أو المجموعة
 

 الحصص الزمنية 

 دقيقة 16 فريق ألاصالة واملعاصرة

 دقيقة 16 الفريق الاستقاللي للوحدة والتعادلية

 دقائق 10 فريق العدالة والتنمية

 دقائق 08 الفريق الحركي

 دقائق 07 التجمع الوطني لألحرار

 دقائق 07 الفريق الاشتراكي

 دقائق 06 فريق إلاتحاد العام ملقاوالت املغرب

 دقائق 06 فريق إلاتحاد املغربي للشغل

 دقائق 05 الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

 دقائق 04 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 ئقدقا 04 املستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي شجري 

 دقيقة 89 املجموع

 دقيقة 89 رئيس الحكومة
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 اثلثا: الأس ئةل الشفهية الأس بوعية:
 

 

 توزيع حصص الأس ئةل بني الفرق واجملموعة الربملانية خالل اجللسات الأس بوعية  .1

 توزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموعة .2

 املطروحة واجملابة حسب اجملاالت القطاعية توزيع الأس ئةل الشفهية .3

 توزيع الرئاسة والأمانة حسب اجللسات الأس بوعية للأس ئةل الشفهية .4

 حضور القطاعات احلكومية خالل جلسات الأس ئةل الشفهية  .5

 نس بة اعتذار الوزراء عن حضور أأشغال جلسات الأس ئةل الشفهية  .6
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 اجملموعة الربملانية خالل اجللسة الأس بوعية للأس ئةلتوزيع حصص الأس ئةل بني الفرق و  -1

 - 2018أأكتوبر  29كام أأقّرها مكتب جملس املستشارين بتارخي 
 

 

 عدد االسئلة 

 

 الفريق أو المجموعة

 

 فريق األصالة والمعاصرة 04

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 04

 فريق العدالة والتنمية 03

 الفريق الحركي 02

 فريق التجمع الوطني لألحرار 02

 الفريق االشتراكي 01

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب 01

 فريق االتحاد المغربي للشغل 01

 الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 01

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 01

 عّدي شجريالمستشاران عبد اللطيف أوعمو و سؤال واحد لك ثالث جلسات
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 ةتوزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموع -2
 

 الفريق/ المجموعة
 عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة

األسئلة 
 المسحوبة

األسئلة 
األسئلة  المحولة

 المتبقاة
األسئلة المطروحة خالل الفترة 

 الفاصلة بين الدورتين

ل دورة األسئلة المطروحة خال
 2018 أكتوبر

 العادية اآلنية المجموع

 -- -- 34 05 680 212 03 465 والمعاصرة ةاألصال فريق

 -- -- 31 08 578 126 -- 452 للوحدة والتعادلية ياالستقالل الفريق

 -- -- 27 03 575 79 02 494 والتنمية ةالعدال فريق

 -- -- 12 07 253 56 19 178 الحركي الفريق

 -- -- 12 07 339 92 58 189 التجمع الوطني لألحرار فريق 

 -- -- 08 02 105 13 04 88 االشتراكي الفريق

 -- 06 06 -- 102 02 22 78 العام لمقاوالت المغرب دفريق االتحا

 -- -- 06 04 99 21 08 70 االتحاد المغربي للشغل فريق

 -- -- 05 03 53 05 -- 48 الدستوري الديمقراطي االجتماعي الفريق

 -- -- 07 03 119 19 15 85 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي 
 -- -- 03 -- 28 08 -- 20 شجري

  06 151 42 2931 633 131 2167 المجموع
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 :توزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت القطاعية -3

 عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة 1طاعي المجال الق

األسئلة المطروحة خالل  األسئلة المتبقاة
الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 
 2018دورة أكتوبر 

 المجموع

 31 891 168 36 687 المجال االقتصادي

 71 867 226 40 601 المجال االجتماعي

 30 386 83 11 292 داري والدينيالمجال الحقوقي واإل

 51 687 131 33 523 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 10 100 25 11 64 مجال الشؤون الخارجية

 193 2931 633 131 2167 المجموع

 

                                                 
1   

ية والمياه والغابات، التجارة الخارجية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، كتابة الدولة الفالحة، الصناعة واالستثمار، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون العامة والحكامة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القرو : )االقتصاد والمالية، المجال االقتصادي
 ة المستدامة(المكلفة باالستثمار، كتابة الدولة المكلفة بالتنمي

 بة الدولة المكلفة بالتكوين المهني(:) التربية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة، األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، كتاالمجال االجتماعي

 ؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية(: )حقوق اإلنسان، العدل، األوقاف والشواإلداري والديني الحقوقيالمجال 

 ز والنقل، الدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالنقل(: )الداخلية )الوزارة المنتدبة في الداخلية(، إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )كتابة الدولة المكلفة باإلسكان(، التجهيمجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 : )لخارجية )كتابة الدولة لدى وزير الخارجية(، المغاربة المقيمين بالخارج(مجال الشؤون الخارجية
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 المطروحة والمجابة بالنسب المئوية لألسئلة الشفوية رسم بياني

  –حسب المجاالت القطاعية  – 

 
 

ةعحسب المجاالت القطا –توزيع األسئلة المجابة بالنسب المئوية     ت القطاعية            حسب المجاال –األسئلة المطروحة بالنسب المئوية توزيع    
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م,االقتصادي

16%

م,الحقوقي واإلداري 

والديني

16%

م,الشؤون الداخلية

26%

م,االجتماعي

37%

م, الشؤون الخارجية

5%

م,االقتصادي م,االجتماعي

م,الحقوقي واإلداري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 

م, الشؤون الخارجية

3%

م,االجتماعي

30%

م,الشؤون الداخلية

23%

م,الحقوقي 

واإلداري والديني

13%

م,االقتصادي

31%

م,االقتصادي م,االجتماعي

م,الحقوقي واإلداري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية
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 الأس ئةل الشفهية الأس بوعية توزيع رئاسة وأأمانة جلسات -4
 

 أمين الجلسة رئيس الجلسة اتالجلس ر.ت

 محمد عدال عبد االإهل احللوطي 30/10/2018اجللسة الأوىل  01

 محمد عدال عبد الصمد قيوا 13/11/2018 الثانيةاجللسة  02

 أأمحد تويزي محيد كوسكوس 27/11/2018اجللسة الثالثة  03

 أأمحد اخلريف عبد القادر سالمة 04/12/2018 الرابعةاجللسة  04

 محمد عدال عبد امحليد الصويري 11/12/2018 اخلامسةجللسة ا 05

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوا 25/12/2018 السادسةاجللسة  06

 أأمحد اخلريف عبد االإهل احللوطي 08/01/2019 السابعةاجللسة  07

 محمد عدال محيد كوسكوس 22/01/2019 الثامنةاجللسة  08

 أأمحد اخلريف القادر سالمةعبد  29/01/2019 التاسعةاجللسة  09

 أأمحد تويزي عبد امحليد الصويري 05/02/2019اجللسة العارشة  10
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 2018جلسات الأس ئةل الشفهية دلورة أأكتوبر  عن واعتذارهاتصنيف القطاعات احلكومية وفقا حلضورها  -5/6
 

عدد الجلسات التي برمجت 

 خاللها أسئلة للقطاع الحكومي

ر خاللها عدد الجلسات التي اعتذ

 السادة الوزراء عن الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

 السادة الوزراء استعدادهم الحضور
 القطاعات الحكومية

 وزارة ادلوةل امللكفة حبقوق االإنسان 08 02 01

 وزارة ادلاخلية )الوزارة املنتدبة دلى وزير ادلاخلية( 02 08 02

 ةل دلى وزير اخلارجية(وزارة اخلارجية )كتابة ادلو 05 05 02

 وزارة العدل 06 04 03

 وزارة الأوقاف والشؤون االإسالمية 09 01 05

 الأمانة العامة للحكومة -- -- --

 وزارة الاقتصاد واملالية  10 

 وزارة الفالحة والصيد البحري 01 09 01

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن 07 03 04  وزارة اإ

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل وزارة 08 02 05

 وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي 02 08 02

 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء 04 06 04

 وزارة الصحة 07 03 07
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عدد الجلسات التي برمجت 

 خاللها أسئلة للقطاع الحكومي

ر خاللها عدد الجلسات التي اعتذ

 السادة الوزراء عن الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

 السادة الوزراء استعدادهم الحضور
 القطاعات الحكومية

 وزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة 07 03 04

 والنقل اجلوي والصناعة التقليديةوزارة الس ياحة  04 06 01

 وزارة الش باب والرايضة 09 01 01

 وزارة الثقافة واالتصال 08 02 02

 وزارة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية 09 01 04

 وزارة الشغل واالإدماج املهين 06 04 04

دارة ادلفاع الوطين     الوزارة امللكفة ابإ

 امللكفة ابلشؤون العامة واحلاكمةالوزارة  05 05 03

 الوزارة امللكفة ابلعالقات مع الربملان 10  02

صالا االإدارة وابلوظيفة العمومية 05 05 05  الوزارة امللكفة ابإ

 الوزارة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرة 01 09 01

 الوزارة املنتدبة امللكفة ابلتعاون االإفريقي 03 07 

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل 08 02 05

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصيد البحري 01 09 
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عدد الجلسات التي برمجت 

 خاللها أسئلة للقطاع الحكومي

ر خاللها عدد الجلسات التي اعتذ

 السادة الوزراء عن الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

 السادة الوزراء استعدادهم الحضور
 القطاعات الحكومية

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي 02 08 01

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية القروية واملياه والغاابت 01 09 

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن 06 04 02

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي 08 02 

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتكوين املهين 08 02 

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتجارة اخلارجية 08 02 01

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلس ياحة 02 08 

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالستامثر 04 06 

 فة ابلتمنية املس تدامةكتابة ادلوةل امللك 06 04 02

 
 

 

 

 القطاعات احلكومية الأكرث تعبريا عن اس تعدادها احلضور جللسات الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء.

 القطاعات احلكومية الأكرث اعتذارا عن حضور جلسات الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء.
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 رابعا: الأس ئةل الكتابية:
 

 ةحسب الفرق واجملموع الأس ئةل الكتابية توزيع .1

 

 توزيع الأس ئةل الكتابية حسب اجملاالت القطاعية .2
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 ة:الأس ئةل الكتابية حسب الفرق واجملموع توزيع -1

 
 

 الفريق/ المجموعة

 عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة
الفترة الفاصلة بين  األسئلة المتبقاة

 الدورتين

دورة أكتوبر 
2018 

الفترة الفاصلة  موعالمج
 بين الدورتين

دورة أكتوبر 
2018 

 المجموع

 19 06 13 85 35 01 49 األصالة والمعاصرةفريق 

 18 10 08 81 11 05 65 االستقاللي للوحدة والتعادليةالفريق 

 68 38 30 349 119 -- 230 العدالة والتنميةفريق 

 03 03 -- 13 06 -- 07 الحركي الفريق

 136 110 26 659 356 163 140 الوطني لألحرارالتجمع فريق 

 03 01 02 15 02 01 12 االشتراكي الفريق

 -- -- -- 01 -- -- 01 االتحاد العام لمقاوالت المغرب فريق  

 04 04 -- 15 07 01 07 االتحاد المغربي للشغل فريق

 -- -- -- 03 01 -- 02 الدستوري الديمقراطي االجتماعيالفريق 

 02 01 01 27 09 02 16 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة

المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي 
 شجري

15 05 06 26 01 05 06 

 

 259 178 81 1274 552 178 544 المجموع
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  -حسب الفرق والمجموعات  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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 :توزيع الأس ئةل الكتابية حسب اجملاالت القطاعية -2
 

  عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة

دورة أكتوبر  المجموع 2 المجال القطاعي
2018 

الفترة الفاصلة بين 
 الدورتين

دورة أكتوبر  المجموع
2018 

الفترة الفاصلة بين 
 الدورتين

األسئلة 
 المتبقاة

 المجال االقتصادي 88 19 111 218 21 42 63

 المجال االجتماعي 183 38 136 357 32 45 77

 المجال الحقوقي واإلداري والديني 38 04 35 77 06 19 25

 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 226 117 269 612 22 69 91

 مجال الشؤون الخارجية 09 -- 01 10 -- 03 03

 المجموع 544 178 552 1274 81 178 259

                                                 
2   

ابة الدولة حكامة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القروية والمياه والغابات، التجارة الخارجية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، كت: )االقتصاد والمالية، الفالحة، الصناعة واالستثمار، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون العامة والالمجال االقتصادي
 المكلفة باالستثمار، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة(

 األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني( :) التربية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة،المجال االجتماعي

 رلمان، الوظيفة العمومية(: )حقوق اإلنسان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، العالقات مع البالمجال الحقوقي واإلداري والديني

 النقل، الدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالنقل(: )الداخلية )الوزارة المنتدبة في الداخلية(، اإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )كتابة الدولة المكلفة باإلسكان(، التجهيز و مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 )لخارجية )كتابة الدولة لدى وزير الخارجية(، المغاربة المقيمين بالخارج(: مجال الشؤون الخارجية
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  -حسب اجملاالت القطاعية  –الكتابية املطروحة واجملابة للأس ئةل  رمس بياين
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قوامئ الأس ئةل الشفهية والكتابية اجملاب عهنا خالل دورة  امللحق:

 2019-2018أأكتوبر من الس نة الترشيعية 

 
 :2018 أأكتوبرورة قامئة الأس ئةل الشفهية اجملاب عهنا خالل د أأوال:

  الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا  قامئة -

  عهنا العادية اجملابقامئة الأس ئةل الشفهية  -

 

 :الأس ئةل الكتابية: اثنيا

  2018الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل دورة أأكتوبر قامئة  -

 2018أأكتوبر و  2018ل الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريقامئة  -

 .2018 أأكتوبرودورة 
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  2018أأكتوبر خالل دورة  الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهناقامئة 
 

تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 

 

 الأوىل:اجللسة 

 2018 أأكتوبر 30

رئيس اجللسة: 

عبد االإهل 

 احللوطي

 

أأمني اجللسة:  

 محمد عدال

 احلريك .الاس تقاةل امجلاعية للأطباء ابلقطاع العام 3929

 الصحة

 الأصاةل واملعارصة .توايل اس تقاالت أأطباء القطاع العام 3930

ظاهرة الاس تقاةل امجلاعية لأطباء القطاع العام من بعض مستشلفيات ملدن  3938

 .اململكة
 ارالتجمع الوطين للأحر 

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .اس تقاةل أأطباء القطاع العام 3950

 الاحتاد املغريب للشغل .تقدمي عدد كبري من الأطباء املامرسني ابلقطاع العام الس تقالهتم 3954

 

  الثانية:اجللسة 

 2018 نونرب 13

 

رئيس اجللسة: 

 عبد الصمد قيوا

 

أأمني اجللسة:  

 محمد عدال

 الأصاةل واملعارصة  .رتباك احلكويم يف اعامتد الساعة القانوينالا 3953

 اإصالا االإدارة والوظيفة العمومية
 والتمنية العداةل .أأس باب ودواعي تغيري الساعة القانونية للمملكة 3955

بقاء عىل التوقيت الصيفي طول الس نة 3968  الاحتاد املغريب للشغل  .التربيرات العلمية لالإ

ضافة ساعة عىل التوقيت الرمسي 3986  احلريك  .اإ

دارية 3989  التجمع الوطين للأحرار .تدين اخلدمات االإ

 الاشرتايك  .الاس تعداد للمومس الفاليح احلايل 3745

 الفالحة والصيد البحري
 الأصاةل واملعارصة  .الاس تعداد للمومس الفاليح 3907

 التجمع الوطين للأحرار  . احلايل مبراكشانطالقة املومس الفاليح 4015

 احلريك .املومس الفاليح احلايل 4017

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .الاس تعدادات احلكومية للمومس الفاليح احلايل 4021

 

 الثالثة:اجللسة 

 2018 نونرب 27 

 

 

رئيس اجللسة: 

 محيد كوسكوس

أأمني اجللسة: 

 أأمحد تويزي

 التجهزي والنقل واللوجستيك ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي لشاحنات.اإرضاب ا 4050

4002  

عادة تشغيل مصفاة سامري ابحملمدية  .اإ

 
 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 

 

 اخلامسة:اجللسة 

 2018 دجنرب 11

رئيس اجللسة: 

عبد امحليد 

 الصويري

أأمني اجللسة: 

 عدالمحمد 

 
 

4070 

 

 

 الش باب والرايضة الاحتاد املغريب للشغل .برانمج التشغيل اذلايت

 

 السادسة:اجللسة 

 دجنرب 25 

2018 

 

رئيس اجللسة: 

  عبد الصمد قيوا

 

أأمني اجللسة: 

 أأمحد تويزي

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .املشالك اليت يواهجها املرىض ابملصحات اخلاصة 4072

من املناصب املالية املفتوحة  % 7يل املقتضيات املتعلقة بتخصيص نس بة تفع  4078

عاقة  .للتباري ابلقطاع العام لفائدة الأشخاص يف وضعية اإ
 الوظيفة العمومية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

آمنة 4081  ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .امليثاق العاملي من اجل جهرات أ

  ابخلارجاملغاربة املقميني

 الاشرتايك .خمرجات املنتدى العاملي للهجرة والتمنية 4083

 الأصاةل واملعارصة .خمرجات املنتدى العاملي للتمنية والهجرة 4084

 التجمع الوطين للأحرار .توصيات املنتدى العاملي للهجرة والتمنية مبراكش والس بل الكفيةل لتفعيلها 4097

 العداةل والتمنية .2018زارة لكيفية التعامل مع خمرجات املؤمتر ادلويل للهجرة لس نة مقاربة الو  4103

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .توصيات العقد الاجامتعي العاملي للهجرة والتمنية 4106

 

 الثامنة:اجللسة 

 2018 يناير 22

رئيس اجللسة: 

 محيد كوسكوس

أأمني اجللسة: 

 محمد عدال

 التجمع الوطين للأحرار .اتيجية حماربة الرشوةاسرت  4112
صالا االإدارة  الوظيفة العمومية واإ

 احلريك .تعدد الأنظمة الأساس ية للموظفني 4144

 الصحة التجمع الوطين للأحرار .ارتفاع وفيات اخلدج والأطفال حدييث الوالدة ابملغرب 4125

 الصحة احلريك .يةالس ياسة احلكومية لتحسني املنظومة الصح  4146

 

 التاسعة:اجللسة 

 2018 يناير 29 

 

 

 

رئيس اجللسة: 

عبد القادر 

 سالمة

أأمني اجللسة:  

 أأمحد اخلريف

 والتعادليةالاس تقاليل للوحدة  .املوظفني التقنيني 4259

صالا االإدارة  الوظيفة العمومية واإ

 .ملف املترصفني 4248

 للشغلالاحتاد املغريب 
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 

 

 العارشة:اجللسة 

 2018 فرباير 05

 

رئيس اجللسة: 

عبد امحليد 

  الصويري

 

أأمني اجللسة: 

 أأمحد تويزي

 احلريك  .التضامن املايئ 4163

 التجهزي والنقل واللوجستيك
آل مرشوع ربط مدينيت فاس وطنجة ابلطريق الس يار 4254  للأحرارالتجمع الوطين  .مأ

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .غياب الطريق الرسيع الرابط بني فاس واحلس مية 4260

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي ".القطار فائق الرسعة "الرباق 4310

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .فعالية التلقيح ضد الانفلونزا املومسية 4287

 الصحة

 احلريك  .الانفلونزا املومسية 4306

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .خطر انتشار انفلونزا اخلنازير 4308

نفلونزا اخلنازير 4309  الأصاةل واملعارصة .ظهور حاالت االإصابة مبرض اإ

 والتمنيةالعداةل   .تسجيل وفيات بسبب انفلونزا اخلنازير 4317

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .حتسني اخلدمات الصحية ابلعامل القروي 4262
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  2018 أأكتوبرخالل دورة  الأس ئةل الشفهية العادية اجملاب عهناقامئة 
 

تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 الأوىل:اجللسة 

 2018 أأكتوبر 30

عبد رئيس اجللسة: 

 االإهل احللوطي

  

محمد أأمني اجللسة: 

 عدال

 الصحة الأصاةل واملعارصة .اجملالية والاجامتعية ابلوسط القروي تقليص الفوارق 3366

 الأوقاف والشؤون االإسالمية الأصاةل واملعارصة .الاستامثرات العقارية الوقفية 3465

التدابري الاس تعجالية ملعاجلة البناء الغري منظم والس ياسات الاستباقية للحلد ملن  3557

 .انتشاره
عد والتمنية العداةل اد الرتاب الوطيناإ  

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .مضامني املقررات املدرس ية 2302

نصاف وتاكفؤ الفرص يف ولوج الرتبية والتكويناحتقيق  3351  الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .الإ

شاكلية التوقيت والعطل املدرس ية يف العامل القروي 3370  الرتبية الوطنية ي ادلميقراطي الاجامتعيادلس تور .اإ

التدابري اليت تعزتم احلكومة اختاذها للتخفيف عىل الأرس ملن وطلأأة ءلالء أأسلعار  3386

 .مؤسسات التعلمي اخلصويص
 الرتبية الوطنية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

قصاء مجموعة من الأطر من الرتحش ملناصب  3507  الرتبية الوطنية التمنيةو  العداةل .املسؤوليةاإ

 الرتبية الوطنية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .ادلخول اجلامعي واملدريس احلايل 3572

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الاشرتايك  .تدين خدمات املكتب الوطين للسكك احلديدية 2244

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل ة والتعادليةالاس تقاليل للوحد .احلد من معاانة مس تعميل القطارات 2387

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن احلريك .تمنية املراكز القروية الصاعدة 2623

 .مش  املطارا العمومية العشوائية 2723

 
 والتمنية العداةل

كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية 

 املس تدامة

 

 13 الثانية:اجللسة 

 2018 نونرب

 

عبد لسة: رئيس اجل 

 الصمد قيوا

 

محمد أأمني اجللسة:  

 عدال

 .جدوى الساعة الصيفية 2405
 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

اإصالا االإدارة والوظيفة 

 العمومية

 .فاملرسوم القايض ابلتعاقد بدل التوظي 1356
 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

اإصالا االإدارة والوظيفة 

 العمومية

 .الكبار واملوظفنييف انتقاء املسؤولني  والشفافيةام معايري الكفاءة مدى احرت  3404
 الأصاةل واملعارصة

اإصالا االإدارة والوظيفة 

 العمومية



 

 48 

تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 الفالحة والصيد البحري ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  .املومس الفاليح 2555

لفالحة والصيد البحريا العام ملقاوالت املغرب دالاحتا د  املقاوالت الفالحية 1689  

احليف اذلي يطال مس تخديم الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسلح العقلاري  2457

 .واخلرائطية
 الفالحة والصيد البحري الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

حقيقة ما مت تداوهل من معاانة احلجاج املغاربة من سوء اخلدمات خالل مومس جح  3622

 .هذه الس نة
 الأوقاف والشؤون االإسالمية والتمنية العداةل

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .أأقسام املس تعجالت 101

 الصحة الأصاةل واملعارصة .الثلجية والتساقطاتالوضع الصحي ابملناطق اليت تعاين من تبعات موجة الربد  2804

 الصحة والتمنية العداةل .العامطاع الشواهد الطبية املمنوحة من قبل أأطباء الق 3249

 الثالثة:اجللسة 

 2018 نونرب 27

محيد رئيس اجللسة: 

 كوسكوس

 

أأمحد أأمني اجللسة: 

 تويزي

 

آل الأرس القاطنة فوق أأرايض امجلاعات الساللية 1207  ادلاخلية الأصاةل واملعارصة .مأ

 ادلاخلية احلريك .الوطيننعاش الإ وضعية مس تخديم ا 2536

نعاشالأوضاع املهنية والاجامتعية لعامل  2659  ادلاخلية الاحتاد املغريب للشغل .االإ

 ادلاخلية التجمع الوطين للأحرار .ببالدانالاحتجاجات املتواصةل لأرابب املقا  واملطا   3333

آجال أأداء ادليون املس تحقة للمقاوالت يف مواهجة امجلاعات الرتابية 3638  ادلاخلية قاوالت املغربالاحتاد العام مل .أ

 ادلاخلية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .التفاواتت الاجامتعية واجملالية 3697

 ادلاخلية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .التدابري املتخذة ملواهجة موجة الربد والثلوج ابملناطق اجلبلية النائية 3758

للوظيفة الرتابية ونظام التعويضات اخللاص مبلوظفي  القانون مبثابة النظام الأسايس 3993

  .امجلاعات الرتابية
 ادلاخلية والتمنية العداةل

 ادلاخلية والتمنية العداةل .ظاهرة الهجرة الرسية ببالدان 3923

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة .تمنية العرض املايئ 1044

 التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك .فصل الش تاء معاانة ساكن القرى يف 1752

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة .تعرث مجموعة من الأوراش عىل صعيد اململكة 3431

 .الشمس ية من طرف الفالحني الألوااد  اقتناء  243
 ستشاري التقدم والاشرتاكيةم 

الطاقة واملعادن والتمنية 

 املس تدامة
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 العدل التجمع الوطين للأحرار .خطة احلكومة يف تقريب مرفق العداةل من الساكنة 3601

التجاوزات اليت شابت معليات الرتقيلة والتعيلني يف بعلض املسلؤوليات واحلركلة  3892

 .2018الانتقالية برمس س نة 
العدل   والتمنية العداةل  

عداد الرتاب الوطين والتعمري الأصاةل واملعارصة .2021أأفق س نة تنفيذ الربانمج الوطين "مدن بدون صفيح" يف  3801  اإ

 الشؤون العامة واحلاكمة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .معاانة الأرس املغربية من ارتفاع القدرة الرشائية 3699

 .ختصيص منحة لطلبة التدرج املهين 2674
 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

فة ابلصناعة كتابة ادلوةل امللك

 التقليدية

 .جناعة برانمج اقتناء الافران لفائدة قطاع الفخار 3357
 الاشرتايك

كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

 

 04 الرابعة:اجللسة 

 2018 دجنرب

 

عبد رئيس اجللسة: 

 القادر سالمة

 

أأمحد أأمني اجللسة: 

 اخلريف

 

 الشؤون اخلارجية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل  .يبتنياسرتجاع مدينيت سبتة ومليلية السل  1313

 الشؤون اخلارجية الأصاةل واملعارصة  .اربة العاملغتطوير اخلدمات القنصلية لفائدة م 2842

دارية املتعلقة ابلعقار ءري احملفظ 2800  العدل الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .الشهادة االإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري التجمع الوطين للأحرار  .لقرويةتأأهيل املراكز ا 2743  اإ

لزامية التعلمي الأسايس ببالدان 1970  الرتبية الوطنية والتمنية العداةل  .اإ

 الرتبية الوطنية احلريك  .واقع التعلمي اخلصويص ابملغرب 2257

الوطنيةالرتبية  الاشرتايك  .كيفية الهنوض ابجلامعة املغربية 2286  

 الرتبية الوطنية التجمع الوطين للأحرار .وضعية قطاع التعلمي ابملناطق اجلبلية 2946

قصاء العديد من الأرس املعوزة ببعض الأقالمي واجلهات من الاس تفادة من برانمج  3434 اإ

 .تيسري
 الرتبية الوطنية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

نعاش الشغل مراجعة القانون الأسايس 3510  الرتبية الوطنية والتمنية العداةل .ملكتب التكوين املهين واإ

 الصحة الأصاةل واملعارصة .واقع اخملتربات التابعة للمستشفيات العمومية 936

ضعف اخلدمات املقدمة بأأقسلام اللوالدة مبختللف مستشلفيات اململكلة واملراكلز  2898

 .الصحية
 الصحة الأصاةل واملعارصة

 الصحة احلريك  .تردي أأوضاع قطاع الصحة 3624
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الاختالالت اليت تعرفها الس ياسة ادلوائية ابملغرب 3949

 الأرسة والتضامن واملساواة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .تزايد أأعداد القارصين املترشدين اذلي جيوبون شوارع املغرب 3287

 الشغل واالإدماج املهين الاحتاد املغريب للشغل .الكربىالزناعات الاجامتعية املزمنة جبهة ادلار البيضاء  2637

 الشغل واالإدماج املهين والتمنية العداةل .للمملكةواقع التشغيل مبناطق اجلنوب الرشيق  3200

واحلاكمة الشؤون العامة الأصاةل واملعارصة .تسقيف أأسعار احملروقات 3900  

تقيمي أأثر االإجراء القايض بفرض رسوم مجركية علىل منتوجلات النسل يج والألبسلة  3650

 .املس توردة
 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

كتابة ادلوةل امللكفة ابلتجارة 

 اخلارجية

 اخلامسة:اجللسة 

 2018 دجنرب 11 

عبد رئيس اجللسة: 

 امحليد الصويري

  

محمد أأمني اجللسة: 

 عدال

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  .تطبيق مدونة السري 2311

 الصناعة والاستامثر والتجارة الأصاةل واملعارصة .برانمج معل الواكةل الوطنية للهنوض ابملقاوالت الصغرى واملتوسطة 762

والتجارةالصناعة والاستامثر  الاشرتايك .املنتوجات املقدلة 2991  

 الصناعة والاستامثر والتجارة التجمع الوطين للأحرار .اإصالا مناخ الاستامثر يف املغرب 3522

 الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الاقتصاد ءري املهي  وتأأثريه عىل الاقتصاد املنظم واملهي  2567

آلية س ياس ية واحضة دل 3730  الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .  املقاوالتغياب أ

آليات المتويل املوهجة للش باب حلاميل املشلاريع الصلغرى  3769 التدابري املتخذة لتطوير أ

 .واملشاريع املبتكرة
 الصناعة والاستامثر والتجارة الأصاةل واملعارصة

 التجهزي والنقل واللوجستيك الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .تعزيز املوارد املائية للجهات 3226

 التجهزي والنقل واللوجستيك الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .تدهور خدمات املكتب الوطين للسكك احلديدية 3595

 التجهزي والنقل واللوجستيك التجمع الوطين للأحرار .اسرتاتيجية تدبري املياه يف املغرب 3657

 التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنية .النشاط ءري القانوين للقوارب الرتفهيية 3977

آ م 4003 قلمي أ  التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك .ادلريوشل سد عزميان ابإ

 الثقافة واالتصال الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .الصناعة الثقافية ابملغرب 2279

 الأرسة والتضامن واملساواة الأصاةل واملعارصة .الت املتعلقة بتدبري خدمات صندوق د  الامتسك الاجامتعيالاختال 3805

 الشغل واالإدماج املهين احلريك .البطاةلتفامق  1734

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ارتفاع نس بة البطاةل يف أأوساط الش باب 3711
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

املتعلق بنظام املعاشات لفائدة املهنيلني  99.15النصوص التنظميية اخلاصة بقانون  3246

 .والعامل املس تقلني والأشخاص ءري الأجراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا
 الشغل واالإدماج املهين العداةل والتمنية

جراءات الوزارة لفرض احرتام املقتضيات القانونية ذات الصلةل بزناعلات ال  3513 شلغل اإ

 .امجلاعية
 الشغل واالإدماج املهين العداةل والتمنية

ساكن ساكنة دور الصفيح والأحياء العشوائية 3846 عادة اإ  كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن الأصاةل واملعارصة .اإ

 السادسة:اجللسة 

 2018 دجنرب 25

عبد رئيس اجللسة: 

 الصمد قيوا

 

أأمحد أأمني اجللسة:  

 تويزي

 .ز البوطان ابلطاقات البديةل يف القطاع الفاليحتعويض ءا 4064
 احلريك

الطاقة واملعادن والتمنية 

 املس تدامة

 الوظيفة العمومية الأصاةل واملعارصة .الالمتركز االإداري 3466

 املغاربة املقميني ابخلارج ةالاس تقاليل للوحدة والتعادلي .وضع برانمج يعىن ابلثقافة احلسانية بعدد من بدلان اس تقبال مغاربة العامل 3946

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .تأأخر افتتاا لكية الطب بطنجة 3548

 الرتبية الوطنية الاحتاد املغريب للشغل .جتربة "التوظيف ابلتعاقد" 3582

نسانية 3962  الرتبية الوطنية لأصاةل واملعارصةا .تعزيز القمي يف املنظومة الرتبوية مبختلف أأبعادها ادلينية والوطنية واالإ

 الرتبية الوطنية احلريك القروي.مش  النقل املدريس ابلعامل  4042

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .التكوين ابلتناوب 4057

 الس ياحة والنقل اجلوي التجمع الوطين للأحرار .الهنوض ابلقطاع الس يايح جبهة بين مالل خنيفرة 3604

 08 السابعة:جللسة ا

 2019 يناير

عبد رئيس اجللسة: 

 االإهل احللوطي

 

أأمحد أأمني اجللسة: 

 اخلريف

 الأوقاف والشؤون االإسالمية الأصاةل واملعارصة .برانمج تأأهيل القميني ادلينيني ابلعامل القروي واملراكز الش به حرضية 2714

اف والشؤون االإسالميةالأوق الاشرتايك .انتشار العالج ابلرقية الرشعية 2952  

 التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنية .املكل العمويم املايئ ابملغرب 1278

 التجهزي والنقل واللوجستيك الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .وضعية السدود يف هجة لكممي واد نون 1908

 التجهزي والنقل واللوجستيك يةالاس تقاليل للوحدة والتعادل  .وضعية الش بكة الطرقية 3223

 التجهزي والنقل واللوجستيك التجمع الوطين للأحرار .مواصةل بناء السدود يف املغرب 3655

دارية والقانونية للمس تخدمني العاملني ابحملطلات الهيدرولوجيلة  4054 تسوية الأوضاع االإ

 .والسدود املائية
لوجستيكالتجهزي والنقل وال الاحتاد املغريب للشغل  

حداث املركز الاستشفايئ اجلامعي بطنجة 3558  الصحة العداةل والتمنية .اإ
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 الصحة احلريك .حريق املستشفى اجلهوي ابدلاخةل 3576

قلمي  3617  الصحة التجمع الوطين للأحرار .تطوانتردي وضعية اخلدمات الصحية ابملستشفيات العمومية ابإ

 الصحة الأصاةل واملعارصة .لمتريضية عىل خمتلف مناطق اململكةتوزيع الأطر الطبية وا 3849

 الشغل واالإدماج املهين احلريك .ارتفاع نس بة البطاةل 2020

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .التحايل عىل قانون الشغل خبصوص اعامتد احلد الأدىن للأجور 2153

 الشغل واالإدماج املهين الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .نقابيةاملس ابحلرايت ال  2553

 الشغل واالإدماج املهين عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي .تعرث احلوار الاجامتعي 4077

 العالقات مع الربملان العداةل والتمنية .تأأخر احلكومة يف االإجابة عن الأس ئةل الكتابية 3887

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .سطول النقل الوطيناحلاةل العامة لأ  3222

 حقوق االإنسان الأصاةل واملعارصة .اجملهودات احلكومية للتعريف ابملسار احلقويق لبالدان 2820

 الشؤون اخلارجية الأصاةل واملعارصة .أأداء ادلبلوماس ية املغربية 3843

 الثامنة:اجللسة 

 2018 يناير 22

محيد رئيس اجللسة: 

 كوسكوس

 

محمد أأمني اجللسة:  

 عدال

عداد الرتاب الوطين والتعمري ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .وضعية التعمري ببالدان 1760  اإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري العداةل والتمنية .تقيمي الربامج احلكومية خبصوص املنازل املهددة ابالهنيار 4099  اإ

 الأوقاف والشؤون االإسالمية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية ي.نرش الثقافة االإسالمية من خالل االإعالم الرمق 3715

 الصناعة والاستامثر والتجارة الأصاةل واملعارصة .معاانة همنيو البالستيك جراء قرار منع أأكياس البالستيك 1411

 الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ية ببالدانلمقاوةل النسائ ل البطيءالتطور  3417

 الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .س ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري لفائدة الاستامثر 3058

آل الزتامات احلكومة بشأأن تشجيع اس تخدام الطاقات البدي 3352  .ةلمأ
 الأصاةل واملعارصة

الطاقة واملعادن والتمنية 

 املس تدامة

 .عائدات الرثوة املعدنية وتأأثريها عىل الناجت ادلاخيل اخلام 3353
 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

الطاقة واملعادن والتمنية 

 املس تدامة

 الأرسة والتضامن واملساواة ةالعداةل والتمني .القرويوضعية ذوي الاحتياجات اخلاصة ابلعامل  3199

 الشؤون العامة واحلاكمة الاحتاد املغريب للشغل .ارتفاع الأسعار بسبب لوبيات املضاربة والاحتاكر ببالدان 3384

 العالقات مع الربملان العداةل والتمنية .قانون الترصحي ابملمتلاكت 2133
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 .الاس تعامل العشوايئ للأمسدة واملبيدات 3013
 صاةل واملعارصةالأ 

كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية 

 املس تدامة

رسيلر  10.000الزتام احلكومة بزايدة الطاقلة الاسلتيعابية للمستشلفيات حبلوايل  3045

 .خالل هذه الوالية
 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 الصحة الاشرتايك .غزو السوق املغربية ابلأدوية املهربة 3051

 الصحة الأصاةل واملعارصة .الاختالالت اليت يعرفها نظام املساعدة الطبية "راميد" 3746

 

 29 التاسعة:اجللسة 

 2018 يناير

عبد رئيس اجللسة: 

 القادر سالمة

 

أأمحد أأمني اجللسة: 

 اخلريف

دارية لأعوان السلطة 484  ادلاخلية للأحرارالتجمع الوطين  .الوضعية االإ

 ادلاخلية للأحرارالتجمع الوطين  .لعامل القرويالتطهري السائل اب 502

 ادلاخلية والتعادليةالاس تقاليل للوحدة  .بيع اخملدرات والأقراص املهلوسة للأطفال والش باب أأمام املؤسسات التعلميية 1090

 ادلاخلية الاشرتايك .(الانتشار املفرط حلبوب الهلوسة )اكس تازي 2951

م التطبيقي بشأأن تعيني مستشاري رئيس جملس امجلاعة ومدير تأأخر صدور املرسو  2056

  .ديوانه
 ادلاخلية والتمنيةالعداةل 

آل النظام الأسايس ملوظفي امجلاعات الرتابية 2259  ادلاخلية احلريك .مأ

نعاش الوطين 2871  ادلاخلية الأصاةل واملعارصة .وضعية عامل وعامالت االإ

عداد خمططات التمنية اجلهويةاإرشا 2880  ادلاخلية الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .ك الفاعلني الاقتصاديني يف اإ

 ادلاخلية والتعادليةالاس تقاليل للوحدة  .وضعية عامل وموظفي امجلاعات الرتابية 3725

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .الأساتذة املتعاقدين 3874

 الرتبية الوطنية والتمنيةالعداةل   .اجلامعات ذات الاس تقطاب املفتوامشالك  3921

 العدل للشغلالكونفدرالية ادلميقراطية   .طول مدة التقايض وانتشار الرشوة ابجلسم القضايئ 1552

 العدل الأصاةل واملعارصة .جودة الأحاكم القضائية 3125

 الشغل واالإدماج املهين الاجامتعيادلس توري ادلميقراطي  .تشغيل الش باب 2541

 الشغل واالإدماج املهين والتمنيةالعداةل  .الوالكء العاملون مع مؤسسة بريد املغرب 2671

 الشغل واالإدماج املهين الأصاةل واملعارصة .رشاكت الأمن اخلاصة 2855

فة ابلنقلكتابة ادلوةل امللك والتعادليةالاس تقاليل للوحدة  .نقل املسافرين 1158  
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تاريخ 

 الجلسة

الرئاسة 

 واألمانة

 رقم السؤال
 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 05 العارشة:اجللسة 

 2018 فرباير

عبد رئيس اجللسة: 

 امحليد الصويري 

 

أأمحد أأمني اجللسة: 

 تويزي

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة .التضامن اجملايل يف توزيع املوارد املائية 3110

آنية ابلعامل القروي 3438 حياء ود  الكتاتيب القرأ  الأوقاف والشؤون االإسالمية تمنيةوال العداةل   .اإ

دماج الأنشطة املندجمة واملوازية مضن الزمن املدريس 2296  الرتبية الوطنية عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي .اإ

ىل اخلا 3569  الرتبية الوطنية الاحتاد املغريب للشغل .جر نزيف جهرة الأدمغة والكفاءات املغربية اإ

 الرتبية الوطنية س تقاليل للوحدة والتعادليةالا .الهدر املدريس 3727

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .تتبع تنفيذ برانمج تيسري للمساعدة املرشوطة 3807

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .مراقبة وحتديد أأسعار مؤسسات التعلمي اخلصويص 3809

 الأرسة والتضامن واملساواة للأحرارالتجمع الوطين  .احلد من الفقر والفوارق الاجامتعية 2964

دارات  1977   .العموميةتوفري فضاءات اس تقبال مناس بة ابالإ
 والتمنيةالعداةل 

صالا  الوظيفة العمومية واإ

 االإدارة

دماج النقل الطريق للبضائع ءري املهي  يف القطاع املنظم 2874 ادلوةل امللكفة ابلنقلكتابة  الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .اإ  

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الاشرتايك  .املعاير املعمتدة للرتخيص الاس تثنايئ للنقل عرب الطرقات 4129
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 الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا قامئة 

 2018وخالل دورة أأكتوبر  2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل خالل 

   

 
 

 ق االستقاللي للوحدة والتعادليةالفري

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري للمستشار احملرتم الس يد عبد اللطيف أأبدوا. ،العداةل اجملالية 955  

2018- 08 -09 الش باب والرايضة للمستشار احملرتم الس يد عبد اللطيف أأبدوا. ،قلمي الصويرةرايضة القرب ابإ  959  

قلمي شيشاوة 964 للمستشار احملرتم الس يد عبد اللطيف  ،وضعية التعلمي االإعدادي والثانوي ابإ

 أأبدوا.
2018- 08 -09 الرتبية الوطنية  

قلمي شيشاوة 970 2018- 08 -09 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء لس يد عبد اللطيف أأبدوا.للمستشار احملرتم ا ،نذرة املياه ابإ  

براهمي الابتدائية 1031 2018- 08 -09 الرتبية الوطنية للمستشار احملرتم الس يد احلسن سليغوة. ،وضعية مدرسة س يدي اإ  

2018- 08 -09 الوطنية الرتبية للمستشار احملرتم الس يد احلسن سليغوة. ،ظاهرة العنف ابملؤسسات التعلميية 1032  

آل رؤوس االإبل املوجودة خارج الرتاب الوطين 1134 2018- 10 -04 الفالحة والصيد البحري .عامثن عيةلللمستشار احملرتم الس يد  ،مأ  

قلميي بوزان 1295 محمد للمستشار احملرتم الس يد  ،اخلدمات الصحية املقدمة للمرىض ابملستشفى االإ

 .لشهب
2018- 10 -04 الصحة  



 

 56 

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

2018- 10 -18 الصحة .خدجية الزويمللمستشارة احملرتمة الس يدة  ،انعدام املرافق الصحية مبدينة اتمس نا 945  

رتم الس يد عبد للمستشار احمل الوضع بلكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعية مبارتيل، 947

 السالم اللبار.
2018- 10 -18 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

للمستشارة احملرتمة  ،مجعية الأعامل الاجامتعية ملس تخديم املكتب املغريب حلقوق املؤلف 1338

 .خدجية الزويمالس يدة 
2018- 10 -18 الثقافة واالتصال  

2018- 10 -18 الثقافة واالتصال .خدجية الزويمللمستشارة احملرتمة الس يدة  ،وق املؤلفترقية مس تخديم املكتب املغريب حلق 1340  

خدجية للمستشارة احملرتمة الس يدة  ،النظام الأسايس ملس تخديم املكتب املغريب حلقوق املؤلف 1339

 .الزويم
2018- 11 -08 الثقافة واالتصال  

آسا الزاك،ترسيع رصف مس تحقات التأأمني الفاليح املتعل 1308 قلميي لكممي وأ للمستشار احملرتم  ق ابإ

 الس يد عامثن عيةل.
2018- 12 -05 الفالحة والصيد البحري  

2018- 12 -20 الفالحة والصيد البحري للمستشار احملرتم الس يد عامثن عيةل. توفري الأعالف املدمعة ابلأقالمي اجلنوبية، 1120  

تمكييل ملس تخديم الواكةل الوطنية احملافظة العقارية واملسح الرضر الناجت عن اتفاقية التقاعد ال  1519

 .خدجية الزويمللمستشارة احملرتمة الس يدة  ،العقاري واخلرائطية
2018- 12 -27 الفالحة والصيد البحري  

للمستشار احملرتم الس يد عبد  الاختالالت اليت تعرفها معلية ترممي مدرسة بن يوسف مبراكش، 1296

 اللطيف أأبدوا.
2019- 02 -07 الأوقاف والشؤون االإسالمية  

تقري الوزارة فامي خيص معاانة العامالت املغربيات ابحلقوق الفالحية ابجلنوب االإس باين من  1337

 .خدجية الزويمللمستشارة احملرتمة الس يدة  ،العنف والتحرش اجلنيس
2019- 02 -07 الشغل واالإدماج املهين  
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 فريق األصالة والمعاصرة

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري للمستشار احملرتم الس يد احلو املربوا. ،حامية املنتوج الوطين من المتور 887  

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن للمستشار احملرتم الس يد عبد االإهل املهاجري. ،املنازل الآيةل للسقوط مبدينة الرابط 889 2018- 08 -09 اإ  

2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ بيد هللا. ،اس تعامل مادة مرسطنة يف الفالحة 894  

للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ  ،النقاةلخماطر اس تعامل بعض أأدوات شواحن الهواتف  1152

 بيد هللا.
2018- 08 -09 الصناعة والاستامثر والتجارة  

للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ  ،خماطر اس تعامل بعض أأدوات شواحن الهواتف النقاةل 1174

 )سؤال مكرر( بيد هللا.
2018- 08 -09 الصناعة والاستامثر والتجارة  

آل تعش  744 2018- 09 -10 الش باب والرايضة للمستشار احملرتم الس يد مصطفى اخللفيوي. ،يب امللعب البدلي مبيضارمأ  

آل تعشيب امللعب البدلي مبيضار 780 )سؤال للمستشار احملرتم الس يد مصطفى اخللفيوي. ،مأ

 مكرر(
2018- 09 -10 الش باب والرايضة  

قلمي أأكنول 878 2018- 10 -04 الصحة رتم الس يد عبد الكرمي اهلمس.للمستشار احمل ،وضعية قطاع الصحة ابإ  

2018- 10 -04 الصحة للمستشار احملرتم الس يد عبد الرحمي الاكمل. ،تسجيل حاالت جديدةى ملرض امليناجنيت 974  

0182- 10 -04 الثقافة واالتصال للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ بيد هللا. ،الاهامتم ابلعامرة اجلنائزية 1047  

للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ  ،خماطر اس تعامل بعض أأدوات شواحن الهواتف النقاةل 1150

 )سؤال مكرر( بيد هللا.
2018- 10 -04 الصناعة والاستامثر والتجارة  

للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ  ،خماطر اس تعامل بعض أأدوات شواحن الهواتف النقاةل 1172

 مكرر( )سؤال بيد هللا.
2018- 10 -04 الصناعة والاستامثر والتجارة  
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قلمي بين مالل 1286 للمستشار احملرتم الس يد  ،الرضورة امللحة لبناء مستشفى القرب بواويزغت، اإ

 عادل الربااكت.
2018- 10 -04 الصحة  

للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيز  ،الاعتداء عىل مزنل الناشط احلقويق أأمحد أأرمحوش 833

 بنعزوز.
2018- 12 -05 حقوق االإنسان  

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

2018- 11 -08 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد احلو املربوا. ،التطهري السائل بقصور عرب الصباا زيز وغريس 886  

درا 973 للمستشار  ،ج مركز تنغري يف رخصة اخلط الرابط بني أألنيف ومكناستغيري التوقيت واإ

 احملرتم الس يد احلو املربوا.
2018- 11 -29 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل  

س بانيا 893 2018- 12 -20 الشؤون اخلارجية للمستشار احملرتم الس يد محمد الش يخ بيد هللا. ،االإعتداءات املتكررة عىل مواطنينا ابإ  

قصاء بعض الطلبة من حقهم يف املنحة اجلامعية بتاوانت، 1937 للمستشار احملرتم الس يد عبد  اإ

 الكرمي اهلمس.
2019- 02 -07 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

قلمي تنغري 1938 حداث نواة جامعية ابإ 2019- 02 -07 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل للمستشار احملرتم الس يد احلو املربوا. ،اإ  
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 فريق العدالة والتنمية

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

للمستشار احملرتم الس يد نبيل  ،وجود سوق سوداء لبيع السمك ابحلس مية وارتفاع مثن السمك 423

 الأندلويس.
2018- 08 -09 الحة والصيد البحريالف  

2018- 08 -09 حقوق االإنسان للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس. ،اعتقال الطفل أأيوب زغرود 669  

االإجراءات املعمتدة للتحقيق يف جودة أأنواع الشاي املس هتكل ابملغرب ومدى حصة جودة بعض  712

 م الس يد نبيل الأندلويس.للمستشار احملرت  ،الأنواع اليت هبا مواد سامة
2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري  

للمستشار احملرتم  ،جحم العمليات الرقابية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 932

 الس يد عبد الصمد مرميي.
2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري  

نتاج ادليك الرو 994 للمستشار احملرتم  ،يم والكتاكيت من الربازيلاملوافقة عىل اس ترياد بيض اإ

 الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري  

عادة  1052 دارة السجون واإ ظروف اعتقال الصحفي محيد املهداوي ومدى احرتام املندوبية العامة اإ

 .للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس ،االإدماج لكرامة وحقوق املعتقلني
2018- 08 -09 العالقات مع الربملان  

للمستشار احملرتم الس يد  ،اس تعامل اجلامعات املغربية للغتني الرمسيتني يف االإعالم والتواصل 1077

 عيل العرسي.
2018- 08 -09 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

 ،س مية مبس تحقاهتم املاليةعدم توصل طلبة داكترة متعاقدين مع لكية العلوم والتقنيات ابحل  1080

 للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 08 -09 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

قلمي احلس مية واالإجراءات املتخذة لتجاوزه 1086 ساكن ابإ عادة بناء مسجد اإ للمستشار  ،التأأخر يف اإ

 احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 08 -09 ستيكالتجهزي والنقل واللوج   
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الوضعية املزرية لفرعية ادلانتةل التابعة جملموعة مدارس عبد الوارث العامثين جبامعة اتفرانت  1088

قلميية اتوانت  للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،املديرية االإ
2018- 08 -09 الرتبية الوطنية  

دماج النساء حامالت الشواهد وادلبلومات يف مناص 1127 ب الشغل ابلوظيفة العمومية وامجلاعات اإ

 للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي. ،الرتابية واملؤسسات العمومية
2018- 08 -09 اإصالا االإدارة والوظيفة العمومية  

دماج النساء حامالت الشواهد يف سوق الشغل 1128 2018- 08 -09 هينالشغل واالإدماج امل  للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي. ،اإ  

2018- 08 -09 الاقتصاد واملالية للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،تعريب الواثئق احملاس باتية واملالية ابمجلاعات الرتابية 1136  

براهمي اخلليل حبي شامعو بسال 1078  ،خلفيات توقيف الش يخ مصطفى املوهري، خطيب مسجد اإ

 ندلويس.للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأ 
2018- 09 -10 الأوقاف والشؤون االإسالمية  

للمستشار  ،بوجدة ملقتضيات مدونة الشغل FRENAD SERVICEعدم احرتام رشكة  1132

 احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي.
2018- 09 -10 الشغل واالإدماج املهين  

قلمي اتوانت 1145 رتم الس يد عيل للمستشار احمل ،وضعية مؤطري ومؤطرات حمو الأمية مبساجد اإ

 العرسي.
2018- 09 -10 الأوقاف والشؤون االإسالمية  

2018- 09 -10 الشغل واالإدماج املهين للمستشار احملرتم الس يد محمد البشري العبدالوي. ،وضعية رشكة ديلفي بطنجة 1192  

يد امبارك للمستشار احملرتم الس   ،اخلصاص يف املوارد البرشية يف املستشفى اجلهوي ابلراش يدية 440

 جامييل.
2018- 10 -04 الصحة  

يناون ابلطريق الوطنية رمق  558 بني فاس  8أأس باب تأأخر بناء منشأأة فنية كربى عىل وادي اإ

 للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،واتوانت
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلميية  570 قلمي اتوانت 5300وضعية الطريق االإ 2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك شار احملرتم الس يد عيل العرسي.للمست  ،ابإ  

جناز الطريق الرابطة بني اتزة واحلس مية 610 للمستشار احملرتم الس يد نبيل  ،أأس باب تأأخر اإ

 الأندلويس.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي مرشوع بناء الطريق الرابطة بني قرص مسيك جامعة مدغ 638 رة وقرص الاكرة جامعة أأوفوس، اإ

 للمستشار احملرتم الس يد امبارك جامييل. ،الراش يدية
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  
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قلمي بوملان 734 للمستشار احملرتم الس يد عيل  ،الوضعية السيئة للطريق املؤدية ملركز جامعة أأجنل ابإ

 العرسي.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي  774 آيت يوسف جبامعة أأربعاء اتوريرت ابإ فتح طريق ما بني أأربعاء اتوريرت املركز ودوار أ

 للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس. ،احلس مية
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلميية  812 قلمي اتوانت5309تأأخر اس تئناف أأشغال توس يع وتقوية الطريق االإ لمستشار احملرتم ل  ،، اإ

 الس يد عيل العرسي.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي الراش يدية 837 للمستشار احملرتم  ،توس يع وتقوية الطريق الرابطة بني لكممية واتديغوست ابإ

 الس يد امبارك جامييل.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

ءالق داري الش باب جبامعيت عني 1060 قلمي اتوانتاإ للمستشار احملرتم الس يد  ، مديونة ووارتزاغ ابإ

 عيل العرسي.
2018- 10 -04 الش باب والرايضة  

للمستشار احملرتم الس يد  ،تعويض الفالحني املترضرين من جراء عدم الالزتام ابلطلقات املائية 1081

 امبارك جامييل.
2018- 10 -04 الفالحة والصيد البحري  

2018- 10 -04 الصحة للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي. ،ملعمتدة يف التعيني يف مناصب املسؤوليةاملعايري ا 1290  

للمستشار احملرتم  ،خصاص الأطباء بقسم املس تعجالت مبستشفى محمد اخلامس ابحلس مية 1307

 الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 10 -04 الصحة  

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية السؤال  موضوع رمق السؤال

للمستشار احملرتم الس يد نبيل  ،ظهور عيوب خطرية مبقطع طريق مت اإصالحه منذ وقت قصري 821

 الأندلويس.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  

القاعة  الرفع التعجزيي لقمية الاخنراط الس نوي للجمعيات الرايضية الراغبة يف الاس تفادة من 935

 للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،املغطاة مبدينة اتوانت
2018- 10 -18 الش باب والرايضة  
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2018- 10 -18 الثقافة واالتصال للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،بني الاخبار واالإشهار 2Mخلط القناة الثانية  1054  

للمستشار احملرتم  ،لقطب العمويم خالل شهر رمضانقةل الربامج ادلينية والتوعوية يف قنوات ا 1067

 الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 10 -18 الثقافة واالتصال  

للمستشار  ،تسمل الوزارة ملسجد غينيا مبدينة احلس مية رمغ عدم استيفاء املقاوةل مجليع الزتاماهتا 1146

 احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 10 -18 الأوقاف والشؤون االإسالمية  

نقاذ حياة "ربيع الأبلق" اذلي دخل يف اإرضاب عن الطعام منذ أأزيد من  1306  ،يوما 40مبادرات اإ

 للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 10 -18 العدل  

 ،املوقع اخملتار الإنشاء النواة اجلامعية ابحلس مية واالإجراءات املتخذة ملبارشة أأشغال االإجناز 1333

 ار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.للمستش
2018- 10 -18 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

للمستشار احملرتم الس يد نبيل  تسوية ومتكني ودادية النس مي ابحلس مية من مس تحقاهتا املالية، 1274

 الأندلويس.
2018- 10 -26 الاقتصاد واملالية  

آل مرشوع الطريق الرابطة بني اتردة 857 قلمي الرش يدية-مأ للمستشار احملرتم الس يد امبارك  ،فزان ابإ

 جامييل.
2018- 11 -29 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي بوملان 1089 للمستشار احملرتم الس يد عيل  ،ضعف النقل العمويم الطريق مجلاعة فريطيسة ابإ

 العرسي.
2018- 11 -29 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل  

يت خيوضها أأرابب وهمنيو قطاع تعلمي الس ياقة، واالإجراءات املتخذة لتجاوز الاحتجاجات ال 1273

 للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس. حاةل الاحتقان،
2018- 11 -29 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل  

قلمي اتوانت 388 للمستشار احملرتم  ،صيانة وحراسة والعناية ببحرية جرف الغراب جبامعة اجبابرة ابإ

 الس يد عيل العرسي.
2018- 12 -05 الفالحة والصيد البحري  

قلمي احلس مية، 465 للمستشار احملرتم  ارتفاع مبالغ فواتري الكهرابء عىل مس توى جامعة اتغزوت ابإ

 الس يد نبيل الأندلويس.
2018- 12 -05 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

2018- 12 -05 ادلاخلية للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،تخابية العامة الاهامتم الالزمعدم اإيالء املراجعة الس نوية للواحئ الان  822  
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للمستشار احملرتم الس يد عبد  ،اخلصاص يف املوارد البرشية للمعهد الوطين للبحث الزراعي 1068

 الصمد مرميي.
2018- 12 -05 الفالحة والصيد البحري  

ئة واخلدمات بلكممي ملقتضيات مدونة الشغل والزتامات دفرت عدم احرتام رشكة أأوزون للبي  1131

 للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي. ،التحمالت
2018- 12 -05 الشغل واالإدماج املهين  

قلمي زاكورة 1029 2018- 12 -12 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد نبيل ش يخي. ،حادث منطقة النكوب، اإ  

حداث قنصلية للمملكة مبدينة لوزان السويرسية 1129 2018- 12 -20 الشؤون اخلارجية للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي. ،اإ  

2018- 12 -20 الفالحة والصيد البحري للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،جودة احلليب الطبيعي ابلسوق الوطنية 1277  

قلمي اتوانتتأأخر الرتخيص ب  497 للمستشار احملرتم  ،بناء مسجد يف جتزئة املسار مبركز أأورتزاغ ابإ

 الس يد عيل العرسي.
2018- 12 -27 الأوقاف والشؤون االإسالمية  

2018- 12 -27 الأرسة والتضامن واملساواة للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس. االإجراءات املتخذة الإيواء القارصين بدون مأأوى 993  

قلمي  1614 تغطسة ساقية الغريس ية عىل جناابت الطريق الرابطة بني أأرفود واوالد بوزاين، اإ

 للمستشار احملرتم الس يد امبارك جامييل. ،الرش يدية
2018- 12 -27 الفالحة والصيد البحري  

عفاء الس يد عبد العزيز اكويج من همامه كرئيس مصلحة، 996 للمستشارين احملرتمني الس يدين  اإ

آمال عبد  االإهل احللوطي، عبد الصمد مرميي واملستشارتني احملرتمتني الس يدتني كرمية افيالل وأ

 ميرصة.

2019- 01 -03 الصناعة والتجارة والاستامثر  

قلمي جرادة -توفري دواء التسمم املعدين ابملركز الصحي توسيت 1330 للمستشار احملرتم الس يد  ،-اإ

 عبد الصمد مرميي.
2019- 01 -03 الصحة  

قلمي جرس يف بسبب عدم املراقبة  1576 ءالء فواتري الكهرابء لالس هتالك املزنيل جبامعة اتدرت ابإ

 للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،املنتظمة للعدادات
2019- 01 -03 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

2019- 01 -14 الصحة امبارك جامييل. للمستشار احملرتم الس يد ،ختصيص طبيب خمتص يف الأوعية ادلموية 1076  

نصافا 1575 للمستشار احملرتم الس يد عيل  ،قرعة الاس تفادة من أأداء مناسك احلج أأكرث عدال واإ

 العرسي.
2019- 01 -14 الأوقاف والشؤون االإسالمية  
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قلمي اتوانت 1610  للمستشار احملرتم الس يد عيل ،افتقاد ادل  اللوجيستييك للمخاميت الوطنية الإ

 العرسي.
2019- 01 -14 الش باب والرايضة  

للمستشار  وضعية مقطع سكيك عبارة عن جرس متواجد مبنطقة "مطامطة" ما بني اتزة وفاس، 1615

 احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.
2019- 01 -14 التجهزي والنقل واللوجستيك  

2019- 01 -14 الوظيفة العمومية الس يد عبد العايل حايم ادلين. للمستشار احملرتم مدى شفافية املباراة اليت نظمهتا الوزارة، 1708  

آل مصفاة س يدي قامس 1711 2019- 01 -14 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،مأ  

2019- 01 -17 العدل ندلويس.للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأ  امللف املطليب للسادة العدول وتصور الوزارة بشأأنه، 1053  

 ،1984الوضعية الصحية للس يد مصطفى حمروك املودع بسجن راس املاء بفاس حتت رمق  1812

 للمستشار احملرتم الس يد عبد العايل حايم ادلين.
2019- 01 -17 العالقات مع الربملان  

آل مالحظات وتقرير اجمللس الأعىل للحساابت بشأأن الواكةل املغريب ل  592  ،لنجاعة الطاقيةمأ

 للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي.
2019- 01 -23 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

 للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،عدم انتظام مبارايت ولوج سكل احملاماة 1606

 

2019- 01 -23 العدل  

 ملستشفى اجلامعي ابن سينا ابلرابط،االإهامل اذلي يتعرض هل بعض املصابني حبوق خطرية اب 1334

 للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس.
2019- 02 -01 الصحة  

قلمي اتوانت 1718 للمستشار احملرتم  ،أأزمة الزتود ابملاء الصاحل للرشب جبامعة متزاكنة وس يدي اخملفي ابإ

 الس يد عيل العرسي.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

وضع الاكريث للوحدة املدرس ية الرشاشني كامر التابعة جملموعة مدارس تعاونية الكفاا جبامعة ال 1612

قلميية بتاوانت  للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي. ،عني عائشة ابملديرية االإ
2019- 02 -07 الرتبية الوطنية  
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 الفريق الحركي

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

قلمي ادلريوش 1652 آل سد عزميان ابإ 2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد الطيب البقايل. ،مأ  

قلمي ادلريوش من منح جامعية اإضافية 1285 2018- 12 -27 مي العايل كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعل للمستشار احملرتم الس يد الطيب البقايل. ،متكني اإ  

قلمي ادلريوش 1846 حداث نواة جامعية ابإ 2019- 01 -17 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  للمستشار احملرتم الس يد الطيب البقايل. ،اإ  

 

 فريق التجمع الوطني لألحرار

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية ل موضوع السؤا رمق السؤال

قلمي زاكورة من الكهرابء، 917 2018- 08 -09 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. حرمان دواوير جبامعة اثكونيت اإ  

يدين محمد للمستشارين احملرتمني الس   ،الأوضاع املزرية حلرفيي الصناعة التقليدية مبدينة سال 979

 البكوري وعبد القادر سالمة.
2018- 08 -09 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية  

قلمي القنيطرة 1005 للمستشارين احملرتمني  ،تفامق ظاهرة البناء العشوايئ جبامعة س يدي الطييب ابإ

 الس يدين محمد البكوري وعبد القادر سالمة.
عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساك 2018- 08 -09 ناإ  

قلمي الناظور، 1042 2018- 08 -09 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر سالمة. فتح منجم احلديد ويكسان ابإ  

قلمي اترودانت، 1164 داومومن، اإ 2018- 08 -09 ية الوطنيةالرتب  للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيز بوهدود. تراجع وضعية التعلمي جبامعة اإ  

قلمي اترودانت، 1186 داومومن، اإ للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيز  تراجع وضعية التعلمي جبامعة اإ

 )سؤال مكرر(بوهدود. 
2018- 08 -09 الرتبية الوطنية  
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قلمي تطوان، 617 آل الربانمج الوطين الثالث للطرق القروية جبامعة الزينات ابإ م للمستشار احملرت  مأ

 الس يد محمد البكوري.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي امخليسات، 925  تعبيد طريق الطوجيني املتواجدة قباةل مسجد أأيت زاغو قيادة تيداس، اإ

 للمستشار احملرتم الس يد محمد عبو.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي العرائش 984 2018- 10 -04 الصحة للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. ،تردي اخلدمات الصحية ابإ  

قلمي زاكورة 1010 للمستشارين احملرتمني السادة  ،تدين مس توى اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني ابإ

 محمد البكوري، عبد العزيز بوهدود، حلسن أأدعي.
2018- 10 -04 الصحة  

قلمي طنجةضعف اخلدمات الصحية والتجهزيات الأساس   1013  ،ية مبستشفى الرسطان ابإ

 للمستشارين احملرتمني الس يدين محمد البكوري وعبد القادر سالمة.
2018- 10 -04 الصحة  

قلمي اتوانت، 1014 2018- 10 -04 الصحة للمستشار احملرتم الس يد محمد عبو. معضةل تردي خامت قطاع الصحة ابإ  

قلميي محم 1103 قلمي شفشاون،الأوضاع املرتدية للمستشفى االإ للمستشار احملرتم الس يد  د اخلامس ابإ

 محمد البكوري.
2018- 10 -04 الصحة  

قلمي خريبكة، 1105 2018- 10 -04 الصحة للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. تردي الأوضاع الصحية بوادي زم، اإ  

 ة بين مالل خنيفرة،نقص الأدوية اخلاصة ابلأمراض العقلية والنفس ية ابملراكز الصحية جله 1108

 للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري.
2018- 10 -04 الصحة  

قلمي ميدلت، 1112 2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. فك العزةل عن قرية تمييشا ابإ  

قلمي وزان، 1113 2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك رتم الس يد محمد البكوري.للمستشار احمل فك العزةل عن ساكنة جامعة مقريصات ابإ  

قلمي أأزيالل، 1115 2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. فك العزةل عن جامعة ايت متليل مبدينة دمنات، اإ  

للمستشار احملرتم الس يد  ينة الفنيدق،غياب جودة اخلدمات الصحية مبركز تصفية اللكي مبد 1117

 محمد البكوري.
2018- 10 -04 الصحة  

قلمي بوملان، 1118 للمستشار احملرتم الس يد  غياب املساكل الطرقية بدوار املرسا جامعة أأوالد عيل ابإ

 محمد عبو.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  
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قلمي سطات،الوضع املرتدي للمساكل الطرقية جبامعة ا 1170 للمستشار احملرتم الس يد عبد  خلزازرة ابإ

 العزيز بوهدود.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي سطات، 1192 للمستشار احملرتم الس يد عبد  الوضع املرتدي للمساكل الطرقية جبامعة اخلزازرة ابإ

 )سؤال مكرر( العزيز بوهدود.
0182- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

2018- 10 -04 الصحة للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. تدين اخلدمات الصحية مبستشفى االإدرييس ابلقنيطرة، 1212  

قلمي خنيفرة، 1214 يش بوكة أأيتب وحامد ابإ للمستشار  الوضعية املرتدية للمساكل الطرقية مبنطقة اإ

 احملرتم الس يد محمد البكوري.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي خنيفرة، 1239 يش بوكة أأيتب وحامد ابإ للمستشار  الوضعية املرتدية للمساكل الطرقية مبنطقة اإ

 )سؤال مكرر( احملرتم الس يد محمد البكوري.
2018- 10 -04 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي مديونة، 1302 2018- 10 -04 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة د البكوري.للمستشار احملرتم الس يد محم ارتفاع مس توايت تلوث الهواء ابإ  

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

آل توس يع الطريق الوطنية الرابطة بني السعيدية وبدلية الراكدة، 564 للمستشار احملرتم الس يد عبد  مأ

 القادر سالمة.
2018- 10 -18 لنقل واللوجستيكالتجهزي وا  

للمستشارين احملرتمني السادة محمد البكوري، محمد  ،انعدام اخلدمات الصحية مبدينة اتمس نا 980

 عبو، حلسن أأدعي.
2018- 10 -18 الصحة  

للمستشارين  ،الوضع الصحي املرتدي بقسم الوالدة مبستشفى موالي عيل الرشيف ابلراش يدية 1098

 ن محمد البكوري وحلسن أأدعي.احملرتمني الس يدي
2018- 10 -18 الصحة  

قلمي أأزيالل، 1199 2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. الانقطاع املتكرر ملياه الصاحلة للرشب جبامعة دمنات، اإ  

للمستشار احملرتم الس يد  ل،نذرة املياه الصاحلة للرشب بدوار أأوالد س يدي مسعود بتيط ملي 1218

 عبد القادر سالمة.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  
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قلمي أأزيالل، 1224 للمستشار احملرتم الس يد  الانقطاع املتكرر للمياه الصاحلة للرشب جبامعة دمنات، اإ

 )سؤال مكرر( محمد البكوري.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشار احملرتم الس يد  ياه الصاحلة للرشب بدوار أأوالد س يدي مسعود بتيط مليل،نذرة امل  1243

 )سؤال مكرر( عبد القادر سالمة.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي أأزيالل، 1249 للمستشار احملرتم الس يد  الانقطاع املتكرر للمياه الصاحلة للرشب جبامعة دمنات، اإ

 ؤال مكرر()س محمد البكوري.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشار احملرتم الس يد  نذرة املياه الصاحلة للرشب بدوار أأوالد س يدي مسعود بتيط مليل، 1268

 )سؤال مكرر( عبد القادر سالمة.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي خنيفرة،الانقطاع املتكرر للمياه الصاحلة للرشب جبامع 1269 للمستشار احملرتم  ة موالي بوعزة، اإ

 الس يد محمد البكوري.
2018- 10 -18 التجهزي والنقل واللوجستيك  

2018- 10 -18 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة. ملف املنحة اخلاص بطالبات الأقالمي اجلنوبية، 1481  

للمستشارين احملرتمني الس يدين محمد  ،كنة جامعة بلقصريي من تدفقات مادة الباكصمعاانة سا 1017

 البكوري وعبد القادر سالمة.
2018- 10 -26 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  

قلمي مديونة، 1110 2018- 10 -26 املس تدامة كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. مطرا النفاايت ابإ  

2018- 10 -26 الأوقاف والشؤون االإسالمية للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. وضعية املساجد ببلقصريي، 1311  

آسفي، 1346 2018- 10 -26 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. الترسابت الغازية مبدينة أ  

2018- 10 -26 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة. وضع الوحدات الصناعية حبي أأنزا مبدينة أأاكدير، 1362  

قلمي س يدي سلامين، 1369 للمستشار احملرتم  مطرا النفاايت العشوايئ مبنطقة س يدي حيىي الغرب ابإ

 الس يد محمد البكوري.
2018- 10 -26 دلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامةكتابة ا  

قلمي س يدي سلامين، 1414 للمستشار  الأرضار النامجة عن حرق النفاايت بس يدي حيىي الغرب ابإ

 احملرتم الس يد عبد القادر سالمة.
2018- 10 -26 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  

2018- 10 -26 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر سالمة. حملمدية،ارتفاع مس توايت تلوث الهواء مبدينة ا 1420  
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قلمي الرش يدية، 852  بناء سدين تليني بأأوخيت واتغفيست مزرعة مروتشة برتاب جامعة مالعب ابإ

 للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي.
2018- 11 -08 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي س يدي قامس، 1391 للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر  ارتفاع عدد قتىل حوادث الشغل ابإ

 سالمة.
2018- 11 -08 الشغل واالإدماج املهين  

8201- 11 -29 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد محمد عبو. الانقطاع املتكرر للامء الصاحل للرشب بعية عودة، 1350  

قلمي شفشاون، 1368 للمستشار احملرتم الس يد محمد  نذرة املاء الصاحل للرشب بدائرة ابب برد ابإ

 البكوري.
2018- 11 -29 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشار احملرتم  الانقطاع املتكرر للامء الصاحل للرشب حبي الرمحة مبدينة ادلار البيضاء، 1504

 الس يد عبد القادر سالمة.
2018- 11 -29 تجهزي والنقل واللوجستيكال   

قلمي تطوان،-تلوث املياه بسبب املقالع بدوار مسسة التابع مجلاعة صدينة 1511 للمستشار احملرتم  اإ

 الس يد محمد البكوري.
2018- 11 -29 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي تنغري، 1556 2018- 11 -29 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل رتم الس يد حلسن أأدعي.للمستشار احمل تعممي املنحة عىل طلبة التعلمي العايل ابإ  

قلمي 954 جناز مركب جامعي بعني الشاكك، اإ آل مرشوع اإ للمستشارين احملرتمني السادة  ،صفرو مأ

 محمد البكوري، محمد عبو وعبد القادر سالمة.
2018- 12 -05 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

2018- 12 -05 الشغل واالإدماج املهين للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. االإجراءات اجلديدة الإدارة الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، 10289  

للمستشار احملرتم الس يد  الانقطاع املتكرر للكهرابء جبامعات منطقة زعري جبهة الرابط القنيطرة، 1412

 عبد القادر سالمة.
2018- 12 -12 عادن والتمنية املس تدامةالطاقة وامل  

قلمي بنسلامين، 1439 للمستشار احملرتم  تردي وضعية املساكل الطرقية بدوار اخلبزييني جامعة مليةل ابإ

 الس يد عبد القادر سالمة.
2018- 12 -12 التجهزي والنقل واللوجستيك  

فران، 1471 2018- 12 -12 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة د محمد القندويس.للمستشار احملرتم الس ي الانقطاع املتكرر للكهرابء ابإ  

قلمي أأزيالل واملدارات احلرضية الأخرى، 1473 للمستشار  تعبيد الطرق الرابطة بني جامعة تنانت ابإ

 احملرتم الس يد محمد البكوري.
2018- 12 -12 التجهزي والنقل واللوجستيك  
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قلمي ازيالل،الوضعية املزرية للطريق الرا 1477  بطة بني أأكرض وأأيت هبوش جبامعة ايت محمد اإ

 للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيزبوهدود.
2018- 12 -12 التجهزي والنقل واللوجستيك  

حداث درا الش باب بقرية أأوالد موىس جبامعة احصاين بعامةل سال، 1502 للمستشار احملرتم الس يد  اإ

 محمد البكوري.
2018- 12 -12 الش باب والرايضة  

عادة بناء ميجد يح املصىل مبدينة فاس، 1547 2018- 12 -12 الأوقاف والشؤون االإسالمية للمستشار احملرتم الس يد محمد عبو. بطء أأشغال اإ  

قلمي برش يد، 1638 للمستشار  الانقطاع املتكرر للتيار الكهرابيئ بدوار الغابة جامعة السوامل الطريفية ابإ

 در سالمة.احملرتم الس يد عبد القا
2018- 12 -12 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر  الوضعية املرتدية للحي الربتغايل التارخيي مبدينة اجلديدة، 1643

 سالمة.
2018- 12 -12 الثقافة واالتصال  

للمستشار  ية بفرنسا،حتسني جودة اخلدمات القنصلية املقدمة من طرف القنصليات املغرب  911

 احملرتم الس يد عبد القادر سالمة.
2018- 12 -20 الشؤون اخلارجية  

2018- 12 -20 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة. الانقطاعات املتكررة للتيار الكهرابيئ بطرفاية، 1123  

2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. ،تردي البنية التحتية مبدينة لكممية 1211  

2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك )سؤال مكرر( للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. تردي البنية التحتية مبدينة لكممية، 1261  

2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك )سؤال مكرر( م الس يد حلسن أأدعي.للمستشار احملرت  تردي البنية التحتية مبدينة لكممية، 1236  

قلمي فكيك، 1352 للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر  ندرة املياه الصاحلة للرشب مبدينة اتلس ينت ابإ

 سالمة.
2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك  

ق 1354 2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. لمي وزان،أأزمة املاء الصاحل للرشب جبامعة زويم ابإ  

2018- 12 -20 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. وضعية البناايت الآيةل للسقوط مبدينة وزان، 1360  

للمستشار احملرتم الس يد  الت القروية مبدينة احملمدية،ندرة املاء الصاحل للرشب جبامعة الشال 1366

 عبد القادر سالمة.
2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك  
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قلمي أأورسد، 1379 2018- 12 -20 الفالحة والصيد البحري للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة. ظاهرة مرض قطعان االإبل ابإ  

قلمي احلوز،انقطاع املساكل الطرقية ابمجل 1446 للمستشار احملرتم الس يد محمد  اعة القروية أأس ين ابإ

 الرزمة.
2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي بوملان، 1549 للمستشار  غياب الربط بش بكة الكهرابء جبامعة افريطيسة بدائرة اوطاط احلاج ابإ

 احملرتم الس يد محمد عبو.
2018- 12 -20 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

قلمي شيشاوة، 1563 للمستشار احملرتم الس يد جامل ادلين  وضعية الش بكة الطرقية جبامعة املزوضية ابإ

 العكرود.
2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي ورزازات، 1564 للمستشار احملرتم  تردي وضعية املساكل الطرقية مبنطقة جتنات جامعة سكورة ابإ

 دعي.الس يد حلسن أأ 
2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي خريبكة، 1566 للمستشار  نذرة املاء الصاحل للرشب بدواري غطيس والغنانشة جبامعة الكناديز ابإ

 احملرتم الس يد محمد البكوري.
2018- 12 -20 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشار احملرتم الس يد  امعة أأكنيون،غياب الربط بش بكة الكهرابء بدوار أأمردول ازاكع جب 1597

 حلسن أأدعي.
2018- 12 -20 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

2018- 12 -20 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر سالمة. وضعية ادلور الآيةل للسقوط مبدينة ادلارالبيضاء، 1637  

حداث مركز للأ  915 للمستشار احملرتم الس يد محمد  طفال الانطوائيني جبنوب اململكة،رضورة اإ

 الرزمة.
2018- 12 -27 الأرسة والتضامن واملساواة  

قلمي ميدلت، 1159 ملش يل اإ 2018- 12 -27 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. غياب املساكل الطرقية ابإ  

قلمي ميدلت،غياب املساكل الطرقية  1181 ملش يل اإ )سؤال  للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. ابإ

 مكرر(
2018- 12 -27 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي مراكش، 1347 للمستشار  الانقطاع املتكررللامء الصاحل للرشب جبامعة حربيل اتمنصورت ابإ

 احملرتم الس يد جامل ادلين العكرود.
2018- 12 -27 التجهزي والنقل واللوجستيك  

2018- 12 -27 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة. الانقطاع املتكرر للتيار الكهرابيئ مبدينة بوجدور، 1463  
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2018- 12 -27 الثقافة واالتصال للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. حامية موقع كوطا الأثري من الانداثر مبدينة طنجة، 1770  

قلمي زاكورة، 1109 2019- 01 -03 الصحة للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. نفاذ خمزون أأدوية الليشامنيا ابإ  

قلمي زاكورة، 1209  تردي اخلدمات الطبية ابملركز الصحي امجلاعي أأيت شريو جبامعة النقوب ابإ

 للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي.
2019- 01 -03 الصحة  

قلمي زاكورة، 1234  تردي اخلدمات الطبية ابملركز الصحي امجلاعي أأيت شريو جبامعة النقوب ابإ

 )سؤال مكرر( للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي.
2019- 01 -03 الصحة  

قلمي زاكورة، 1259  تردي اخلدمات الطبية ابملركز الصحي امجلاعي أأيت شريو جبامعة النقوب ابإ

 )سؤال مكرر( د حلسن أأدعي.للمستشار احملرتم الس ي
2019- 01 -03 الصحة  

يفران، 1641 قلمي اإ للمستشار احملرتم الس يد محمد  غياب الربط بش بكة الكهرابء ابلعامل القروي ابإ

 القندويس.
2019- 01 -03 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

قلمي عام 1691 للمستشار  ةل الصخريات متارة،الانقطاع املتكرر للكهرابء جبامعة س يدي حيىي زعري ابإ

 احملرتم الس يد عبد القادر سالمة.
2019- 01 -03 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

للمستشار احملرتم الس يد حلسن  ،بناء طريق تربط دوار تورزة وحدو يشو جبامعة أأيت الفريس 849

 أأدعي.
2019- 01 -14 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي النوارص،فك العزةل  1092 2019- 01 -14 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة. عن دوار القروصة ابإ  

قلمي الرش يدية 1303 للمستشار احملرتم الس يد  ،الوضعية املزرية للقطاع الصحي مبدينة بودنيب ابإ

 حلسن أأدعي.
2019- 01 -14 الصحة  

  حبروق مبس تعجالت مستشفى ابن سيناء السوييس ابلرابط،الوضعية املرتدية للمصابني 1400

 للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر سالمة.
2019- 01 -14 الصحة  

قلمي اليوسفية، 1466 2019- 01 -14 الصحة للمستشار احملرتم الس يد جامل ادلين العكرود. اإحداث مركز لتشخيص مرض السل ابإ  

قلمي خنيفرة،غياب الأمصال املضادة للسعا 1482 للمستشار  ت العقارب ابملستشفى احمليل مبريرت، اإ

 احملرتم الس يد عبد القادر سالمة.
2019- 01 -14 الصحة  
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قلمي الراش يدية 10تردي وضعية الطريق الوطنية رمق  1507 للمستشار احملرتم الس يد  ،جبامعة تنجداد ابإ

 حلسن أأدعي.
2019- 01 -14 التجهزي والنقل واللوجستيك  

آليات النقل 1738 قلميية للتجهزي بتنغري باكحسات الثلوج وأ للمستشار  ،تعزيز لوجستيك املديرية االإ

 احملرتم الس يد حلسن أأدعي.
2019- 01 -14 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي براكن، 3تردي وضعية املساكل الطرقية بدوار لهبيل  1757 للمستشار احملرتم الس يد عبد  ابإ

 القادر سالمة.
2019- 01 -14 لتجهزي والنقل واللوجستيكا  

 وضعية البناية الآيةل للسقوط مبنطقة تقاطع شارع البحرية وزنقة ادلشرية مبدينة العيون، 1768

 للمستشار احملرتم الس يد محمد الرزمة.
2019- 01 -14 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن  

للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر  تاب،متثيلية احتاد كتاب املغرب ابملعرض ادلويل للك  1828

 سالمة.
2019- 01 -14 الثقافة واالتصال  

قلمي بين مالل، 1348 للمستشار احملرتم  الانقطاع املتكرر للامء الصاحل للرشب جبامعة أأوالد امبارك ابإ

 الس يد محمد البكوري.
2019- 01 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي الصويرة، نذرة املياه الصاحلة 1367 للمستشار احملرتم الس يد  للرشب ابدلواوير وامجلاعة الرتابية ابإ

 عبد العزيز بوهدود.
2019- 01 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشار احملرتم  اس تفادة الطالبات املنحدرات من الأقالمي اجلنوبية من السكن اجلامعي، 1480

 الس يد محمد الرزمة.
2019- 01 -17 لكفة ابلتعلمي العايلكتابة ادلوةل امل  

قلمي تنغري 851 جناز طريق بني مترغوت وتورزة ابإ 2019- 01 -23 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. ،التأأخري يف اإ  

للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر  تسوية وضعية دوار عني عتيق حبي العاكري ابلرابط، 1093

 مة.سال
عداد الرتاب الوطين والتعمري 2019- 01 -23 اإ  

2019- 01 -23 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. الوضعية املرتدية لواد مارتيل، 1344  

آيت ابها، 1371 قلمي اش توكة أ نشادن ابإ عبد  للمستشار احملرتم الس يد خملفات ادلجاج بغرب جامعة اإ

 العزيز بوهدود.
2019- 01 -23 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  
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قلمي تنغري 1441 2019- 01 -23 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. ،تردي وضعية البنية الطرقية جبامعة اكنينو ابإ  

للمستشار احملرتم الس يد عبد القادر  رة،تردي خدمة القطارات بني ادلار البيضاء والقنيط 1444

 سالمة.
2019- 01 -23 التجهزي والنقل واللوجستيك  

آيت ملول، 1465 2019- 01 -23 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيز بوهدود. تلوث منطقة يح اليامسني مبدينة أ  

قلمي برش يد،الأرضار النامجة عن مصنع ا 1548 للمستشار احملرتم الس يد  الإسفلت ببدلية حد السوامل ابإ

 عبد القادر سالمة.
2019- 01 -23 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  

قلمي تنغري 1762 آيت عتو أأو موىس جبامعة تلمي ابإ للمستشار  ،احلاةل املرتدية للش بكة الطرقية بدوار أ

 احملرتم الس يد حلسن أأدعي.
2019- 01 -23 هزي والنقل واللوجستيكالتج   

للمستشار احملرتم الس يد  ،املنازل الآيةل للسقوط بدواري س يدي امبارك وعريب مبدينة مراكش 1767

 جامل ادلين العكرود.
2019- 01 -23 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن  

قلمي بين 1808 للمستشار احملرتم   مالل،الانقطاع املتكرر للتيار الكهرابيئ مبدينة زاوية الش يخ ابإ

 الس يد عبد العزيز بوهدود.
2019- 01 -23 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

قلمي احلوز، 1114 2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيز بوهدود. فك العزةل عن جامعة اتمصلوحت ابإ  

قلمي اترودانت،نذرة املياه الصاحلة للرش  1202 للمستشار احملرتم  ب مبنطقة اتملوضعت جامعة اتوايلت ابإ

 الس يد عبد العزيز بوهدود.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي اترودانت، 1227 للمستشار احملرتم  نذرة املياه الصاحلة للرشب مبنطقة اتملوضعت جامعة اتوايلت ابإ

 ل مكرر()سؤا الس يد عبد العزيز بوهدود.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي اترودانت، 1252 للمستشار احملرتم  نذرة املياه الصاحلة للرشب مبنطقة اتملوضعت جامعة اتوايلت ابإ

 )سؤال مكرر( الس يد عبد العزيز بوهدود.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

 ة تأأسيس وتس يري صندوق الضامن التمكييل عند الوفاة،مرشوع تعديل النظام احملدد لكيفي 1272

 للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري.
2019- 02 -01 الشغل واالإدماج املهين  

قلمي تنغري 1365 2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. ،نذرة املاء الصاحل للرشب بدواوير اإ  
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قلمي تنغرينذرة  1755 )سؤال  للمستشار احملرتم الس يد حلسن أأدعي. ،املاء الصاحل للرشب بدواوير اإ

 مكرر(
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي امخليسات 1373 1920- 02 -01 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل للمستشار احملرتم الس يد محمد القندويس. ،قةل وسائل النقل جبامعة املعازيز ابإ  

للمستشار احملرتم الس يد  الوضعية املرتدية للمس توصف الصحي بدوار غبوبة عني عتيق متارة، 1401

 عبد القادر سالمة.
2019- 02 -01 الصحة  

قلمي اش توكة أأيت ابها، 1636  املساحات اخلرضاء وفضاءات الرتفيه ابمجلاعة الرتابية س يدي بييب اإ

 دود.للمستشار احملرتم الس يد عبد العزيز بوه
عداد الرتاب الوطين والتعمري 2019- 02 -01 اإ  

قلمي أأزيالل، 1720 للمستشار احملرتم  نذرة املاء الصاحل للرشب بدوار أأكرض أأزاكغ جبامعة ايت بوويل ابإ

 الس يد محمد البكوري.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي أأزيالل،غياب املاء الصاحل للرشب بدوار تسلوين ابمجلاعة ال 1721 للمستشار  رتابية لواويل ابإ

 احملرتم الس يد عبد العزيز بوهدود.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي أأزيالل، 1735 للمستشار  بعد مصدر املاء الصاحل للرشب بدوار تلزاط جبامعة بني الويدان ابإ

 احملرتم الس يد محمد البكوري.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي برش يد، 1833 للمستشار احملرتم الس يد محمد  حش املاء الصاحل للرشب بدواوير جامعة املباركيني ابإ

 البكوري.
2019- 02 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي طاطا، 1544 للمستشار  تردي وضعية املدرسة الابتدائية بدوار أأوكرضا مسوكن قيادة متنارت ابإ

 محمد الرزمة. احملرتم الس يد
2019- 02 -07 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

قلمي شفشاون، 1594 2019- 02 -07 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. غياب حافالت النقل املدريس جبامعة أأمتار ابإ  

آيت داود جبامع 1595 قلمي تنغريغياب النقل املدريس بدوار أ غيل نومكون ابإ للمستشار احملرتم  ،ة اإ

 الس يد حلسن أأدعي.
2019- 02 -07 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل  

قلمي عني حرودة، 1645 ضافية جبامعة عني حرودة اإ حداث اثنوية اإ للمستشار احملرتم الس يد عبد  اإ

 القادر سالمة.
2019- 02 -07 الرتبية الوطنية  
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قلمي سطات،غياب حاف 1649 للمستشار احملرتم الس يد محمد  الت النقل املدريس جبامعة رميا ابإ

 البكوري.
2019- 02 -07 الرتبية الوطنية  

قلمي أأزيالل، 1737 حداث قنطرة بدوار أأساك جبامعة واويل ابإ 2019- 02 -07 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد محمد البكوري. اإ  
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 الفريق االشتراكي

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

جناز برامج التمنية املندجمة جلهة  846 طار عقد برانمج لمتويل واإ نس بة تنفيذ االتفاقيات املربمة يف اإ

 رتم الس يد عبد الوهاب بلفقيه.للمستشار احمل لكممي واد نون،
2018- 08 -09 الفالحة والصيد البحري  

للمستشار احملرتم الس يد  التسيب االإداري واملايل يف تدبري املستشفى اجلهوي موالي يوسف، 508

 محمد علمي.
2018- 10 -04 الصحة  

 2018دورة أأكتوبر 

2018- 12 -20 الفالحة والصيد البحري رتم الس يد أأبوبكر اعبيد.للمستشار احمل التجاوزات اليت تعرفها رشكة سوانكوس، 1341  
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 فريق االتحاد المغربي للشغل

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

 ،1999المتثيلية النقابية للمس تخدمني النش يطني داخل مؤسسة من طرف متقاعد منذ  1429

 للمستشار احملرتم الس يد رش يد املنياري.
2018- 11 -08 الشغل واالإدماج املهين  

للمستشارة  امحلاية القانونية واجلسدسة للأطباء البياطرة والتقنيني البيطريني ابجملازر الوطنية، 951

 احملرتمة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي.
2018- 12 -05 الفالحة والصيد البحري  

للمستشارة احملرتمة  عية وتدبري همام املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،وض  1122

آمال العمري.  الس يدة أ
2018- 12 -05 الفالحة والصيد البحري  

2019- 01 -03 الش باب والرايضة للمستشارة احملرتمة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي. برانمج التشغيل اذلايت،   
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 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

متديد حد سن االإحاةل عىل التقاعد لفائدة بعض املوظفني العاملني بوارة الثقافة واالتصال، قطاع  1045

 مستشارين احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة.لل  ،الثقافة
2018- 08 -09 الاقتصاد واملالية  

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

2018- 10 -26 التجارةالصناعة والاستامثر و  للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة. ،وضعية املعهد الوطين للربيد واملواصالت 1343  

 

 مو وعدي الشجيريالمستشاران عبد اللطيف أع

 2018وأأكتوبر  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

2018- 08 -09 ة والصيد البحريالفالح للمستشارين احملرتمني الس يدين عبد اللطيف أأمعو وعدي الشجريي. ،صيانة اخلطارات 867  

 2018دورة أأكتوبر 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال  رمق السؤال

للمستشارين احملرتمني الس يدين عبد اللطيف أأمعو وعدي  ،خماطر التسول عىل احملاور الطرقية 827

 الشجريي.
2018- 11 -29 ادلاخلية  

2018- 12 -05 الفالحة والصيد البحري لمستشارين احملرتمني الس يدين عبد اللطيف أأمعو وعدي الشجريي.ل  ،مراقبة تسويق أأغراس النخيل 870  
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جناز ميناء الناظور غرب  1422 عدم احرتام مدونة الشغل من طرف بعض الرشاكت العامةل يف اإ

 للمستشار احملرتم الس يد عبد اللطيف أأمعو. ،املتوسط
0182- 12 -05 الشغل واالإدماج املهين  

قلمي الناظور 1424 جناز الطريق الرابطة بني فرخانة وبين ش يكر ابإ متام اإ للمستشار احملرتم  ،عدم اإ

 الس يد عبد اللطيف أأمعو.
2018- 12 -12 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشارين احملرتمني الس يدين عبد اللطيف أأمعو وعدي  ،مراقبة اس تعامل احلليب اجملفف 1280

 الشجريي.
2018- 12 -20 حة والصيد البحريالفال  
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 مصلحة األسئلة
 www.parlement.maاملوقـع االلكرتونـي: 

 questions.orales@gmail.comالبـريد االلكرتونـي: 
 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.parlement.ma/

