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تقديـــــــــم

تقدمي
تميزت السنة التشريعية  2020-2019بافتتاح مجلس املستشارين لدورته العادية ألبريل ،2020
في ظل ظرفية استثنائية مرتبطة بانتشارفيروس كورونا املستجد كوفيد  ،19مما ّ
حتم تكييف جدول
ّ
والحد من آثارها على جميع املستويات.
أعماله وفق متطلبات املرحلة ،في التصدي للجائحة
وعلى هذا األساس ،فقد تم تكثيف آليات املراقبة املخولة للمجلس على عمل الحكومة ،إن
على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ،وفق البرامج والتدابير الوقائية املوضوعة من لدن
األجهزة ّ
املقررة باملجلس ،وفي مقدمتها املكتب وندوة الرؤساء.
وفي هذا السياق ،تم تسطير برنامج لألسئلة الشفهية األسبوعية بالتنسيق مع الحكومة خالل
فترة سريان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي ،بحيث تقرر إعطاء األولوية ملساءلة
القطاعات الحكومية املرتبطة بشكل مباشر بتدبير آثار هذه الجائحة من خالل آلية األسئلة املحورية
خالل مجموعة من الجلسات.
وبطبيعة الحال ظلت األسئلة سواء كانت شفهية أم كتابية ،اآللية الرقابية األكثر استعماال
خالل هذه الفترة من السنة التشريعية ،بالنظرإلى املرونة التي تتسم بها ،ولطابعها املنتظم األسبوعي
والشهري ،وال تباطها بآجال ّ
محددة ،مما جعل من جلسات األسئلة محطة لطرح القضايا اآلنية ذات
ر
العالقة بالحياة اليومية للمواطنين ،في ظل جهود السلطات العمومية في التصدي للجائحة ،وقد
شكلت فرصة الطالع الرأي العام بمستجدات الوضعية الوبائية والتدابيراملتخذة ّ
للحد منها.
وبصفة عامة ،فقد عقد مجلس املستشارين خالل الدورتين العاديتين للسنة التشريعية 2020-2019
ما مجموعه  27جلسة عامة لألسئلة الشفهية 15 ،منها في الدورة األولى و 12جلسة عامة خالل الدورة
الثانية ،وستة جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة موزعة بالتساوي على الدورتين ،وطرح خاللها
ما يناهز  1664سؤاال كتابيا ،وكذا تقديم عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول
أعمال املحاكم املالية برسم سنة  ،2018فضال عن استماع اللجان الدائمة لعروض مجموعة من
الوزراء حول قضايا آنية ومستعجلة ،بشكل تكاملي ملختلف اآلليات الرقابية املخولة ألعضاء املجلس.
وللتذكير ،فقد انطلقت دورة أكتوبر  2019على وقع تعديل حكومي ،تقلص على ضوئه عدد
القطاعات الحكومية من  38قطاعا إلى  23قطاعا حكوميا ،مع حذف كلي لكتابات الدولة وتقليص في
عدد الوزارات املنتدبة ،وتجميع قطاعات أخرى وذلك وفقا للتعليمات امللكية السامية للسيد رئيس
الحكومة في خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز .2019
وقد خضعت جميع القطاعات الحكومية –باستثناء قطاع واحد -للمراقبة خالل جلسات
األسئلة الشفهية الخمسة عشر ( )15التي عقدها املجلس في دورة أكتوبر  ،2019والتي تناولت
القضايا املجتمعية الطارئة خالل تلك الدورة ،والتي طغت عليها املواضيع ذات الطابع االجتماعي
واالقتصادي ،ومن أهمها :دعم تنافسية اإلنتاج الوطني ،تدبير املوارد املائية وإشكالية ندرة املياه،
تقييم أداء استراتيجية أليوتيس وأثرها املباشرعلى االقتصاد الوطني ،االستعدادات املتخذة النطالق
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املوسم الفالحي ،معاييراحتساب تسعيرات فواتيراملاء والكهرباء ،االكتظاظ في السجون وبلورة برامج
للتأهيل وإعادة اإلدماج ،اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد ....
وباملقابل ،فإن جلسات األسئلة الشفهية اإلثنى عشر ( )12التي عقدها املجلس في دورة أبريل
 ،2020عالج خاللها السيدات والسادة املستشارون التدابير واإلجراءات التي اتخذتها القطاعات
الحكومية املعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتدبير آثار جائحةكورونا ،إن على املستوى الصحي أو
االقتصادي واالجتماعي ،بغية التخفيف من انعكاساتها ووقعها السلبي على االقتصاد الوطني وعلى
مختلف الشرائح املجتمعية املتضررة ،وقد حظيت هذه الجلسات بمتابعة مهمة من قبل الرأي العام
ووسائل اإلعالم لدرجة أصبحت منبرا مهما للحصول على املعلومة من املصدر.
وبالنسبة للجلسات الشهرية الخاصة بـتقديم األجوبة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من
قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور ،فقد همت خالل دورة أكتوبر
 2019املواضيع التالية:
 الجلسة األولى :تناولت محوري السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكيواملالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا ،والسياسة الحكومية
املرتبطة باملسنين واألشخاص في وضعية إعاقة.
 الجلسة الثانية :تناولت موضوعي السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق اإلنسان التحدياتواآلفاق ،وسياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية.
 الجلسة الثالثة :تناولت االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد ،والسياسة العامة للحكومة فيمجال حماية املرأة واألسرة والطفولة.
أما الجلسات الشهرية املنعقدة في دورة أبريل  ،2020فتناولت:
 الجلسة األولى :واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا؛ الجلسة الثانية :سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجرالصحي :أية خطة إقالع اقتصادي ملعالجةاآلثاراالجتماعية لألزمة؟
 الجلسة الثالثة :السياسات العمومية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والرقمية في ضوءالدروس املستخلصة من تداعيات أزمة كورونا.
وعلى صعيد آخر ،وبغاية إضفاء نوع من التتبع للعمل الحكومي ،فقد تم رصد وتوثيق عدد من
التزامات وتعهدات للسيد رئيس الحكومة وللسيدات والسادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية،
بلغت  20التزاما خالل الدورة األولى تعهدت بموجبها القطاعات الحكومية املعنية بمعالجة عدد من
اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية على املستويين الحضري والقروي ،بما يسمح بتحسين ظروف
عيش الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات والتغلب على الخصاص املسجل على عدة مستويات.
كما تم حصر  20التزاما خالل دورة أبريل  ،2020تعلقت بمعالجة عدد من اإلشكاالت االجتماعية
واالقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا ،من قبيل :توفير الكمامات الواقية وأجهزة التنفس الصناعي
في السوق الوطنية ،وإعداد خطة لضمان انطالقة جيدة للقطاعات االقتصادية وتعزيز مقومات
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الحماية االجتماعية ،وتعزيز منظومة التعلم عن بعد والتقا�ضي عن بعد ،ثم إرجاع املغاربة العالقين
خارج أرض الوطن ،وإعداد مخطط إلعادة إقالع القطاع السياحي يرمي الحفاظ على مناصب الشغل
وإنعاش السياحة الداخلية.
وبالنسبة لعدد األسئلة الشفهية املقدمة من لدن أعضاء املجلس ،فقد بلغت خالل الفترة
الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر  2019ما مجموعه  566سؤاال شفهيا ،أجابت الحكومة على 253
منها خالل  15جلسة عامة ،من ضمنها  24سؤاال آنيا و 229سؤاال عاديا ،مقابل  246سؤاال شفهيا
تم التوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل  ،2020أجابت الحكومة على  163منها
خالل  12جلسة عامة ،تتوزع على  124سؤاال محوريا و 17سؤاال آنيا و 22سؤاال عاديا.
وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي لألسئلة ،فقد ركزت أسئلة السادة املستشارين بالتوالي خالل
الدورتين معا على القطاع االجتماعي ،فيليه القطاع االقتصادي ،ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات
األساسية ،فاملجال الحقوقي واإلداري والديني ،وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية.
بينما بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل الدورة األولى ما مجموعه  536سؤاال ،أجابت
الحكومة على  206سؤاال منها بمعدل ( ،)39%وبلغ عدد هذه األسئلة  808سؤاال خالل الدورة الثانية،
أجابت الحكومة على  320سؤاال منها ّ
بمعدل ( )39%كذلك.
وبجانب األسئلة ،فقد عقد البرملان بمجلسيه طبقا ألحكام الفصل  68من الدستور جلسة عامة
مشتركة خصصت لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق «بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20
ماي» ،وذلك يومين فقط قبل املوعد الذي كان مقررا لرفع حالة الطوارئ الصحية ،أعقبتها ألول مرة
جلسة عامة ملناقشة هذه البيانات من قبل ممثلي الفرق واملجموعة البرملانية بمجلس املستشارين.
وطبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي الجديد ملجلس املستشارين ،توصلت رئاسة
املجلس بطلب تناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسة األسئلة الشفهية من منسق مجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،في أول تنزيل ملقتضيات هذه املادة في صيغتها الجديدة.
ويرصد الكتاب التالي ،تفاصيل العمل الرقابي وتقييم السياسات العمومية ملجلس املستشارين
خالل هذه السنة التشريعية ،عبرمجموعة من األرقام اإلحصائية التي تعكس حجم مساهمة مكونات
املجلس في التعاطي مع القضايا اآلنية للمجتمع املغربي ،مع إرفاق الحصيلة بملحق تفصيلي يضم
مختلف املواضيع التي تناولها عمل أعضاء املجلس باملناقشة واملتابعة.
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الق�سم الأول :مراقبة العمل احلكومي

أوال :األسئلة الشفهية والكتابية

أوال :الحصيلة العامة لألسئلة خالل السنة التشريعية 2020-2019
 - 1األسئلة الشفهية الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
 - 2األسئلة الشفهية األسبوعية
 - 3األسئلة الكتابية

ثانيا :األسئلة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة

 - 1توزيع األسئلة الشفهية الشهرية املطروحة حسب الفرق واملجموعة
 -2املحاور التي أجاب عنها رئيس الحكومة في جلسات األسئلة الشهرية
 - 3توزيع الحصص الزمنية في جلسات األسئلة الشفهية الشهرية

ثالثا :األسئلة الشفهية األسبوعية

 - 1توزيع حصص األسئلة بين الفرق واملجموعة البرملانية خالل الجلسات األسبوعية
 - 2توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعة
 - 3توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية
 - 4توزيع الرئاسة واألمانة حسب الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية
 - 5حضور القطاعات الحكومية خالل جلسات األسئلة الشفهية

رابعا :األسئلة الكتابية

 - 1توزيع األسئلة الكتابية حسب الفرق واملجموعة
 - 2توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية

أوال :الحصيلة العامة لألسئلة الشفهية والكتابية خالل السنة
التشريعية 2020-2019
 - 1األسئلة الشفهية الشهرية:
الدورة

عدد الجلسات املنعقدة

عدد املحاور

األسئلة املطروحة

عدد األسئلة املجابة

الدورة األولى

 3جلسات

ستة محاور

41

41

الدورة الثانية

 3جلسات

ثالثة محاور

34

34

مجموع السنة التشريعية

 6جلسات

 9محاور

75

75

عدد الجلسات املنعقدة

عدد املحاور

األسئلة املطروحة

عدد األسئلة املجابة

الجلسة األولى:
 12نونبر 2019

املحور األول
املحور الثاني
املحور األول

10
03
08
05
10

10
03
08
05
10

املحور الثاني

05

05

الجلسة األولى:
 21أبريل 2020

محور واحد

11

11

الجلسة الثانية:
 16ماي 2020

محور واحد

11

11

الجلسة الثانية:
 21يوليوز 2020

محور واحد

12

12

الدورة

أكتوبر 2019

الجلسة الثانية:
 10دجنبر 2019
الجلسة الثالثة:
 21يناير 2020

أبريل 2020

املحور الثاني
املحور األول

19

 - 2األسئلة الشفهية األسبوعية:
األسئلة املجابة
األسئلة املتبقاة
من الدورات
املنصرمة

األسئلة
الجديدة
املطروحة

الدورة

األسئلة اآلنية املبرمجة
األسئلة اآلنية
املجابة

3121

النسبة من
النسبة من
مجموع األسئلة األسئلة
العادية مجموع األسئلة
املجابة
املجابة
املجابة

الفترة الفاصلة بين الدورتين

103
477

-25

-% 09.46

-239

-% 90.54

الفترة الفاصلة بين الدورتين

63

--

--

--

--

دورة أبريل 2020

183

17

% 43.58

22

% 56.42

826

42

% 13.86

261

% 86.14

دورة أكتوبر 2019

3437

األسئلة العادية املبرمجة

مجموع السنة التشريعية 2020-2019

مالحظــة :نظـرا للظــروف املرتبطــة بالجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن تف�شــي وبــاء كورونــا وآثــاره ،فقــد تميــزت دورة أبريــل  2020ببرمجــة عشــرجلســات
لألســئلة مــع قطاعــات حكوميــة معنيــة بتدبيــر ملــف الجائحــة فــي إطــار أســئلة محوريــة ،والتــي طــرح خاللهــا أعضــاء املجلــس مــا مجموعــه 124
ســؤاال محوريــا ،ممــا يجعــل مجمــوع األســئلة املبرمجــة خــال الــدورة املذكــورة يبلــغ  385ســؤاال ،بيــن األســئلة اآلنيــة والعاديــة واملحوريــة.

 - 3األسئلة الكتابية:
األسئلة املتبقاة
من الدورات
املنصرمة

1105
1493

األسئلة الجديدة
املطروحة

عدد األسئلة
املجابة

نسبة األسئلة
املجابة من مجموع
األسئلة املطروحة

الفترة الفاصلة بين الدورتين

74
520

97
109

% 35

الفترة الفاصلة بين الدورتين

220

118

دورة أبريل 2020

421

202

1235

526

الدورة

دورة أكتوبر 2019

مجموع السنة التشريعية 2020-2019

20

% 50
% 42

املجموع

عبد اللطيف أعمو-عدي
شجيري

الكونفدرالية
مجموعة
الديمقراطية للشغل

الدستوري
الفريق
الديمقراطي االجتماعي

فريق
للشغل

االتحاد

املغربي

فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

الجلسة الثالثة 21 :يناير 2020

املجموع

10

01

---

01

01

01

01

01

01

01

01

01

10

01

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

---

01

---

---

---

---

---

---

01

01

---

03

---

01

---

---

---

---

---

---

01

01

---

08

01

01

01

01

---

---

---

01

01

01

01

08

01

01

01

01

---

---

---

01

01

01

01

05

---

---

---

---

01

01

01

---

---

01

01

05

---

---

---

---

01

01

01

---

---

01

01

10

01

01

01

01

01

---

01

01

01

01

01

10

01

01

01

01

01

---

01

01

01

01

01

05

---

---

---

---

---

01

01

01

---

01

01

05

---

---

---

---

---

01

01

01

---

01

01

41

03

03

03

03

03

03

04

04

04

06

05

41

03

03

03

03

03

03

04

04

04

06

05

املحور األول
املحور األول
املحور األول
املحور الثاني
املحور الثاني
املحور الثاني
األسئلة األسئلة
األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة املطروحة املجابة
املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة

الجلسة األولى 12:نونبر 2019

الجلسة الثانية 10 :دجنبر 2019

 - 1توزيع األسئلة الشفهية الشهرية املطروحة حسب الفرق واملجموعة:
أ -خالل دورة أكتوبر :2019

ثانيا :األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة:

21

املجموع

املستشار رشيد املنياري

املستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

ب -خالل دورة أبريل :2020

11

01

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

11

01

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

11

01

11

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

الجلسة األولى 21 :أبريل الجلسة الثانية 16 :يونيو الجلسة الثالثة 21 :يوليوز
2020
2020
2020
األسئلة
األسئلة
األسئلة
األسئلة
األسئلة
األسئلة
األسئلة
املطروحة
املجابة املطروحة املجابة
املطروحة
املجابة
املطروحة

34

03

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

34

03

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

األسئلة
املجابة

املجموع

22

 -2املحاور التي أجاب عنها رئيس الحكومة في جلسات األسئلة الشهرية:
أ -خالل دورة أكتوبر :2019
تاريخ
الجلسة رئاسة وأمانة الجلسة
الشهرية

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية

الجلسة
األولى:
 12نونبر
2019

رئيس الجلسة :عبد
الحكيم
بن شماش
أمين الجلسة :أحمد
تويزي

املحور األول :السياسة
العامة للحكومة لتفعيل
مساهمة القطاع البنكي
واملالي في التنمية والتشغيل
الذاتي ودعم املقاوالت
الصغرى والصغيرة جدا

الحركي
التجمع الوطني لألحرار
االشتراكي
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
االتحاد املغربي للشغل
الدستوري الديمقراطي االجتماعي
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري
االستقاللي للوحدة والتعادلية

املحور الثاني :السياسة
الحكومية املرتبطة باملسنين
العدالة والتنمية
واألشخاص في وضعية
إعاقة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

23

تاريخ
الشهرية

الجلسة رئاسة وأمانة الجلسة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية

املحور األول :السياسة
العامة للحكومة في
مجال حقوق اإلنسان،
التحديات واآلفاق
الجلسة
الثانية:
 10دجنبر
2019

الحركي
االتحاد املغربي للشغل
الدستوري الديمقراطي االجتماعي

رئيس الجلسة :عبد
الحكيم بن شماش
أمين الجلسة :إدريس
الرا�ضي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري
األصالة واملعاصرة
املحور الثاني :سياسة
الحكومة ملواجهة
التغيرات املناخية
والكوارث الطبيعية

االستقاللي للوحدة والتعادلية
التجمع الوطني لألحرار
االشتراكي
االتحاد العام ملقاوالت املغرب

24

تاريخ
الجلسة
الشهرية

رئاسة وأمانة
الجلسة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية
الحركي

املحور األول :االستراتيجية
الوطنية ملحاربة الفساد
الجلسة
الثالثة:
 21يناير
2020

رئيس الجلسة :عبد
الحكيم بن شماش
أمين الجلسة :أحمد
تويزي

التجمع الوطني لألحرار
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
االتحاد املغربي للشغل
الدستوري الديمقراطي االجتماعي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري
األصالة واملعاصرة

املحور الثاني :السياسة
العامة للحكومة في مجال
حماية املرأة واألسرة
والطفولة

االستقاللي للوحدة والتعادلية
الحركي
التجمع الوطني لألحرار
االشتراكي

25

ب  -خالل دورة أبريل :2020
تاريخ الجلسة
الشهرية

رئاسة وأمانة
الجلسة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية

رئيس الجلسة :عبد
الجلسة األولى  :الحكيم بن شماش واقع وآفاق مواجهة
 21أبريل  2020أمين الجلسة :إدريس تداعيات أزمة كورونا
الرا�ضي

الحركي
التجمع الوطني لألحرار
االشتراكي
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
االتحاد املغربي للشغل
الدستوري الديمقراطي االجتماعي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
املستشار السيد رشيد املنياري

26

تاريخ الجلسة
الشهرية

رئاسة وأمانة
الجلسة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية

سياسة الحكومة
رئيس الجلسة :عبد
ملا بعد رفع الحجر
الحكيم
الصحي :أية خطة إقالع
الجلسة الثانية:
بن شماش
 16يونيو 2020
اقتصادي ملعالجة اآلثار
أمين الجلسة :إدريس
االجتماعية لألزمة؟
الرا�ضي

الحركي
التجمع الوطني لألحرار
االشتراكي
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
االتحاد املغربي للشغل
الدستوري الديمقراطي االجتماعي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
املستشار السيد رشيد املنياري

27

تاريخ الجلسة
الشهرية

رئاسة وأمانة
الجلسة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية
الحركي

السياسات العمومية
رئيس الجلسة :عبد
في املجاالت االقتصادية
الحكيم
واالجتماعية والرقمية
الجلسة الثالثة:
بن شماش
 21يوليوز 2020
في ضوء الدروس
أمين الجلسة :إدريس
املستخلصة من
الرا�ضي
تداعيات أزمة كورونا

التجمع الوطني لألحرار
االشتراكي
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
االتحاد املغربي للشغل
الدستوري الديمقراطي االجتماعي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري
املستشار السيد رشيد املنياري

28

 - 3توزيع الحصص الزمنية في جلسات األسئلة الشفهية الشهرية:
الدورة الجلسة

 السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاعالبنكي واملالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم املقاوالت
الصغرى والصغيرة جدا
 السياسة الحكومية املرتبطة باملسنين واألشخاص فيوضعية إعاقة

 89دقيقة

الجلسة
الثانية

 السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق اإلنسان،التحديات واآلفاق
 سياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارثالطبيعية

 89دقيقة

الجلسة
الثالثة

 االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد السياسة العامة للحكومة في مجال حماية املرأة واألسرةوالطفولة

 89دقيقة

 89دقيقة

الجلسة
األولى

 -واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا

 88دقيقة
و 30ثانية

 88دقيقة
و 30ثانية

الجلسة
الثانية

 سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجر الصحي :أية خطةإقالع اقتصادي ملعالجة اآلثاراالجتماعية لألزمة

 88دقيقة
و 30ثانية

 88دقيقة
و 30ثانية

الجلسة
الثالثة

 السياسات العمومية في املجاالت االقتصاديةواالجتماعية والرقمية في ضوء الدروس املستخلصة من
تداعيات أزمة كورونا

 89دقيقة

الجلسة األولى

أكتوبر
2019

أبريل
2020

املحاور

رئيس
مجلس
املستشارين الحكومة

29

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

ثالثا :األسئلة الشفهية األسبوعية:
 - 1توزيع حصص األسئلة بين الفرق واملجموعة البرملانية خالل الجلسات
األسبوعية:
الفريق أو املجموعة

عدد االسئلة

فريق األصالة واملعاصرة

04

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

04

فريق العدالة والتنمية

03

الفريق الحركي

02

فريق التجمع الوطني لألحرار

02

الفريق االشتراكي

01

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

01

فريق االتحاد املغربي للشغل

01

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

01

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

01

املستشا ان عبد اللطيف أوعمو ّ
وعدي شجري
ر

سؤال واحد كل ثالث
جلسات

30

املجموع

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ّ
وعدي
املستشاران عبد اللطيف أوعمو
شجري

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

أ -خالل دورة أكتوبر :2019

3121

29

122

35

113

85

135

351

275

647

656

673

األسئلة املتبقاة

103

--

14

25

14

06

05

--

16

08

15

--

األسئلة املطروحة
خالل الفترة الفاصلة
بين الدورتين

477

10

20

17

42

35

10

15

56

101

86

85

األسئلة املطروحة
خالل دورة أكتوبر
2019

عدد األسئلة الشفهية املطروحة

 - 2توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعة:

3701

39

156

77

169

126

150

366

347

756

757

758

املجموع

25

02

239

03

14

11

14

05

12

264

05

15

12

15

05

14

01

01

01

--

02

03

22

25

42

55

25

40

49

44

48

28

03

02

06

04

اآلنية

العادية

املجموع

عدد األسئلة املجابة

31

املجموع

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
املستشا ان عبد اللطيف أوعمو ّ
وعدي شجري
ر

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

ب  -خالل دورة أبريل :2020

3437

34

141

65

154

121

136

341

319

714

702

710

األسئلة املتبقاة

63

--

02

--

--

--

02

30

04

05

20

--

183

02

11

11

15

12

12

15

14

24

27

40

األسئلة
األسئلة
املطروحة
خالل الفترة املطروحة خالل
دورة أبريل
الفاصلة بين
2020
الدورتين

عدد األسئلة املطروحة

3683

36

154

76

169

133

150

386

337

743

749

750

املجموع

124

--

10

10

10

10

10

13

13

15

17

16

املحورية

17

01

--

01

--

--

01

02

01

04

05

02

اآلنية

22

--

02

01

02

01

01

02

03

02

03

05

العادية

عدد األسئلة املجابة

163

01

12

12

12

11

12

17

65

--

--

--

--

--

--

64

--

--

01

--

17

21

25

23

املجموع

األسئلة
املسحوبة
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 - 3توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية:
أ -خالل دورة أكتوبر :2019
عدد األسئلة الشفهية املطروحة
املجال القطاعي 1

األسئلة
املتبقاة

األسئلة
األسئلة
املطروحة خالل املطروحة خالل
الفترة الفاصلة دورة أكتوبر
2019
بين الدورتين

املجموع

عدد
األسئلة
املجابة

املجال االقتصادي

989

24

150

1163

46

املجال االجتماعي

917

43

185

1145

97

املجال الحقوقي واإلداري والديني

398

10

41

449

36

مجال الشؤون الداخلية والبنيات
األساسية

712

25

84

821

72

مجال الشؤون الخارجية

105

01

17

123

13

املجموع

3121

103

477

3701

264

 1املجال القطاعي:
 املجال االقتصادي( :االقتصاد واملالية ،الفالحة والصيد البحري ،الصناعة والتجارة ،السياحة والصناعة التقليدية ،الطاقة واملعادن) املجال االجتماعي( :التربية الوطنية ،الصحة ،الشغل واإلدماج املنهي ،الثقافة والشباب والرياضة ،التضامن والتنمية االجتماعية ،التعليم العاليوالبحث العلمي)
 املجال الحقوقي واإلداري والديني(:حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان ،العدل ،األوقاف والشؤون اإلسالمية) مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية( :الداخلية ،التجهيزوالنقل ،إعداد التراب الوطني ،الدفاع الوطني) -مجال الشؤون الخارجية( :الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي ،املغاربة املقيمين بالخارج)
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 - 3توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية:
ب  -خالل دورة أبريل :2020
عدد األسئلة الشفهية املطروحة
املجال القطاعي

األسئلة
املطروحة األسئلة املطروحة
الفترة
خالل
خالل دورة أبريل
األسئلة املتبقاة
الفاصلة بين
2020
الدورتين

املجموع

عدد
األسئلة
املجابة

املجال االقتصادي

1117

15

64

1196

51

املجال االجتماعي

1048

29

63

1140

56

املجال الحقوقي واإلداري والديني

413

02

14

429

12

مجال الشؤون الداخلية والبنيات
األساسية

749

14

30

793

33

مجال الشؤون الخارجية

110

03

12

125

11

3437

63

183

3683

163

املجموع

34

 - 4توزيع الرئاسة واألمانة حسب الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية:
أ -خالل دورة أكتوبر :2019
ر.ت

رئيس الجلسة

الجلسات

أمين الجلسة

01

الجلسة األولى 15/10/2019

عبد الصمد قيوح

أحمد لخريف

02

الجلسة الثانية 22/10/2019

حميد كوسكوس

---------------

03

الجلسة الثالثة 29/10/2019

عبد اإلله الحلوطي

أحمد تويزي

04

الجلسة الرابعة 05/11/2019

عبد القادرسالمة

أحمد لخريف

05

الجلسة الخامسة 19/11/2019

عبد الحميد الصويري

إدريس الرا�ضي

06

الجلسة السادسة 26/11/2019

عبد الحميد الصويري

أحمد تويزي

07

الجلسة السابعة 03/12/2019

عبد الصمد قيوح

أحمد لخريف

08

الجلسة الثامنة 17/12/2019

حميد كوسكوس

أحمد لخريف

09

الجلسة التاسعة 24/12/2019

عبد اإلله الحلوطي

أحمد تويزي

10

الجلسة العاشرة 31/12/2019

عبد القادرسالمة

أحمد تويزي

11

الجلسة الحادية عشر 07/01/2020

عبد الحميد الصويري

أحمد لخريف

12

الجلسة الثانية عشر 14/01/2020

عبد الصمد قيوح

أحمد تويزي

13

الجلسة الثالثة عشر 28/01/2020

حميد كوسكوس

إدريس الرا�ضي

14

الجلسة الرابعة عشر 04/02/2020

عبد اإلله الحلوطي

أحمد تويزي

15

الجلسة الخامسة عشر  11/02/2020عبد القادرسالمة

35

أحمد تويزي

ب -خالل دورة أبريل :2020
ر.ت

رئيس الجلسة

الجلسات

أمين الجلسة

01

الجلسة األولى 14/04/2020

عبد الصمد قيوح

أحمد تويزي

02

الجلسة الثانية 28/04/2020

عبد اإلله الحلوطي

أحمد تويزي

03

الجلسة الثالثة 05/05/2020

حميد كوسكوس

أحمد تويزي

04

الجلسة الرابعة 12/05/2020

عبد القادرسالمة

أحمد تويزي

05

الجلسة الخامسة 19/05/2020

عبد الحميد الصويري

أحمد تويزي

06

الجلسة السادسة 26/05/2020

عبد اإلله الحلوطي

إدريس الرا�ضي

07

الجلسة السابعة 02/06/2020

عبد الصمد قيوح

أحمد تويزي

08

الجلسة الثامنة 09/06/2020

حميد كوسكوس

أحمد تويزي

09

الجلسة التاسعة 23/06/2020

عبد القادرسالمة

أحمد تويزي

10

الجلسة العاشرة 30/06/2020

عبد الحميد الصويري

أحمد تويزي

11

الجلسة الحادية عشر 07/07/2020

عبد اإلله الحلوطي

إدريس الرا�ضي

12

الجلسة الثانية عشر 14/07/2020

عبد الصمد قيوح

أحمد تويزي

36

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
(الوزارة املنتدبة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

األمانة العامة للحكومة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
(الوزارة املنتدبة لدى وزيرالخارجية)

وزارة الداخلية (الوزارة املنتدبة لدى وزيرالداخلية)

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

القطاعات الحكومية

أ -خالل دورة أكتوبر :2019

07

01

----

---

08

11

03

03

15

عدد الجلسات التي
أبدى خاللها السادة
الوزراء استعدادهم
الحضور

 - 5حضور القطاعات الحكومية خالل جلسات األسئلة الشفهية:

08

14

15

---

07

04

12

12

----

عدد الجلسات التي
اعتذرخاللها السادة
الوزراء عن الحضور

06

01

----

----

03

09

02

03

08

عدد الجلسات التي
برمجت خاللها أسئلة
للقطاع الحكومي

45

11

----

----

05

14

03

28

17

عدد األسئلة الشفهية
املجاب عنها

37

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج

الوزارة املنتدبة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الشغل واإلدماج املنهي

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي

وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة

وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

وزارة الصحة

القطاعات الحكومية

10

---

05

03

07

10

03

03

07

03

02

عدد الجلسات التي
أبدى خاللها السادة
الوزراء استعدادهم
الحضور

05

---

10

12

08

05

12

12

08

12

13

عدد الجلسات التي
اعتذرخاللها السادة
الوزراء عن الحضور

06

----

04

03

06

06

02

02

07

03

02

عدد الجلسات التي
برمجت خاللها أسئلة
للقطاع الحكومي

09

----

06

10

27

20

07

10

34

08

10

عدد األسئلة الشفهية
املجاب عنها

38

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
(الوزارة املنتدبة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

األمانة العامة للحكومة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
(الوزارة املنتدبة لدى وزيرالخارجية)

وزارة الداخلية (الوزارة املنتدبة لدى وزيرالداخلية)

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

القطاعات الحكومية

01

--

--

--

02

--

--

--

02

عدد الجلسات التي
أبدى خاللها السادة
الوزراء استعدادهم
الحضور

01

02

02

--

--

02

02

02

--

عدد الجلسات التي
اعتذرخاللها السادة
الوزراء عن الحضور

01

--

--

--

01

--

11

--

--

--

01

--

--

--

--

--

--

--

عدد الجلسات التي
برمجت خاللها أسئلة
للقطاع الحكومي

عدد األسئلة الشفهية
املجاب عنها

ب -خالل دورة أبريل ( :2020يشمل الجدول أدناه إحصائيات حضور وغياب السيدات والسادة الوزراء عن الجلستين الحادية عشروالثانية عشرفقط
من الدورة ،اعتبارا لكون الجلسات العشراألولى عقدت وفق جدولة متفق عليها بين مجلس املستشارين والحكومة في إطاراألسئلة املحورية).

39

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج

الوزارة املنتدبة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الشغل واإلدماج املنهي

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي

وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة

وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

وزارة الصحة

القطاعات الحكومية

01

---

--

01

--

01

--

01

01

--

--

عدد الجلسات التي
أبدى خاللها السادة
الوزراء استعدادهم
الحضور

01

---

02

01

02

01

02

01

01

02

02

عدد الجلسات التي
اعتذرخاللها السادة
الوزراء عن الحضور

01

--

--

01

--

01

--

01

01

--

--

عدد الجلسات التي
برمجت خاللها أسئلة
للقطاع الحكومي

02

--

--

06

--

02

--

06

12

--

--

عدد األسئلة الشفهية
املجاب عنها

40

املجموع

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
املستشا ان عبد اللطيف أوعمو ّ
وعدي شجري
ر

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

1105

20

25

02

11

04

11

561

13

328

66

64

األسئلة املتبقاة

74

--

--

--

--

--

02

52

01

16

03

--

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

520

01

16

01

05

--

05

319

05

133

19

16

دورة أكتوبر
2019

عدد األسئلة الكتابية املطروحة

 - 1توزيع األسئلة الكتابية حسب الفرق واملجموعة:
أ -خالل دورة أكتوبر :2019

رابعا :األسئلة الكتابية

1699

21

41

03

16

04

18

932

19

477

88

80

املجموع

97

01

01

--

01

--

01

46

01

35

06

05

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

109

--

03

--

--

02

--

60

02

33

04

05

دورة أكتوبر
2019

206

01

04

--

01

02

01

106

03

68

10

10

املجموع

عدد األسئلة املجابة

41

املجموع

املستشا ان عبد اللطيف أوعمو ّ
وعدي شجري
ر

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

ب -خالل دورة أبريل :2020

1493

20

37

03

15

02

17

826

16

409

78

70

األسئلة املتبقاة

220

--

03

--

01

--

03

61

--

04

01

147

421

01

10

01

11

01

28

62

14

166

18

109

الفترة
الفاصلة دورة أبريل 2020
بين الدورتين

عدد األسئلة الكتابية املطروحة

2134

21

50

04

27

03

48

949

30

579

97

326

املجموع

118

--

--

--

--

--

02

68

02

34

05

07

202

--

05

--

--

--

03

73

320

--

05

--

--

--

05

08

57

08

141

06

23

03

70

املجموع

77

الفترة
الفاصلة دورة أبريل 2020
بين الدورتين

عدد األسئلة املجابة

42

 - 2توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية:
أ  -خالل دورة أكتوبر :2019
املجال القطاعي 2

عدد األسئلة الكتابية املطروحة

عدد األسئلة املجابة
الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

دورة أكتوبر
2019

األسئلة
املتبقاة

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

دورة أكتوبر
2019

املجموع

املجموع

22

42

املجال االقتصادي

161

14

87

262

20

90

املجال االجتماعي

286

23

253

562

36

54

املجال الحقوقي واإلداري
والديني

72

04

35

111

16

11

27

مجال الشؤون الداخلية
والبنيات األساسية

577

33

140

750

23

22

45

مجال الشؤون الخارجية

09

--

05

14

02

--

02

املجموع

1105

74

520

1699

97

109

206

 2املجال القطاعي:
 املجال االقتصادي( :االقتصاد واملالية ،الفالحة والصيد البحري ،الصناعة والتجارة ،السياحة والصناعة التقليدية،الطاقة واملعادن)
 املجال االجتماعي( :التربية الوطنية ،الصحة ،الشغل واإلدماج املنهي ،الثقافة والشباب والرياضة ،التضامن والتنميةاالجتماعية ،التعليم العالي والبحث العلمي)
ق
 املجال الحقوقي واإلداري والديني( :حقو اإلنسان والعالقات مع البرملان ،العدل ،األوقاف والشؤون اإلسالمية) مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية( :الداخلية ،التجهيزوالنقل ،إعداد التراب الوطني ،الدفاع الوطني) مجال الشؤون الخارجية( :الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي ،املغاربة املقيمين بالخارج)43

ب -خالل دورة أبريل :2020
املجال القطاعي

عدد األسئلة الكتابية املطروحة

عدد األسئلة املجابة

األسئلة
املتبقاة

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

دورة أبريل
2020

املجموع

املجال االقتصادي

220

51

141

412

19

املجال االجتماعي

472

119

137

728

70

107

املجال الحقوقي واإلداري
والديني

84

02

39

125

02

09

11

مجال الشؤون الداخلية
والبنيات األساسية

705

48

86

839

26

32

58

مجال الشؤون الخارجية

12

---

18

30

01

--

01

املجموع

1493

220

421

2134

118

202

320

44

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

دورة أبريل
2020

املجموع

54

73
177

ثانيا :التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
خالل الجلسات الشهرية املتعلقة
بالسياسة العامة

أ -التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
خالل الجلسات الشهرية املنعقدة في دورة أكتوبر2019

ر.ت الجلسة

محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

آجال التنفيذ

تحسين منظومة التمويل والرفع من مستوى
حكامتها من خالل:
 إصالح منظومة الضمان لدعم املقاوالتالصغيرة جدا ،والصغيرة واملتوسطة واملقاولين
الذاتيين من أجل الولوج إلى التمويل.
 إرساء االستراتيجية الوطنية للشمول املاليالتي تهدف تقليص الفوارق التي ال تزال قائمة
على مستوى الولوج للخدمات املالية واالستفادة
منها ،وترتكز على تسريع وتطوير نماذج بديلة
للتمويل ،وتشجيع النماذج الكالسيكية لزيادة
الشمول املالي ،وتعزيز أدوات تدبير املخاطر
للفئات الهشة.

01

السياسة العامة
للحكومة لتفعيل
مساهمة القطاع
الجلسة
البنكي واملالي في
األولى 12 /
التنمية والتشغيل
نونبر 2019
الذاتي ودعم
املقاوالت الصغرى
والصغيرة جدا

 إطالق املنصة اإللكترونية الوطنية لدعماملقاولة ،كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي
املشاريع وللمقاولين مختلف املعلومات
واملساطر املتعلقة بسياسات وآليات الدعم
املوجه لصالحهم.
 تعزيز وتنويع اآلليات املوجهة لدعم مساهمةالقطاع البنكي في تمويل التشغيل الذاتي
واملقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا واملتوسطة.
إحداث آليات التمويل التعاوني من خالل جمعأموال مباشرة من الجمهور من طرف شركات
متخصصة ومرخصة بذلك ،للتمويل التعاوني
ومنها تمويل مقاوالت الشباب أو الشركات
الصغرى والصغرى جدا واملتوسطة.
 إصالح منظومة الضمان لتحسين شروط ولوجاملقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا واملتوسطة
للتمويل.
 وضع رؤية لتطوير القطاعات الجديدةوذات قيمة مضافة عالية كاالقتصاد الرقمي
واالقتصاد األخضر والذكاء االصطناعي
والصناعات املتطورة.

49

بداية 2020

ر.ت الجلسة

02

محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

آجال التنفيذ

السياسة الحكومية املرتبطة باملسنين
* إعداد مشروع قانون رقم  72.18يتعلق
بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم
االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.
* تعزيزمنظومة الحماية االجتماعية.

اإلحالة قريبا على
البرملان

* إعداد السياسة العمومية املندمجة للنهوض
بأوضاع األشخاص املسنين وفق إطار تشاركي
وتنسيقي بين مختلف الفاعلين واملتدخلين.
*تعزيز الرعاية الصحية لألشخاص املسنين من
خالل تنفيذ البرنامج الوطني للشيخوخة الذي
يروم تحقيق أهداف تهم:
 وضع قواعد ومعايير إحداث وحدات خاصةبطب الشيخوخة إلقامة قصيرة األمد،
 إنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل مناملستشفى الجهوي "اإلدري�سي" بالقنيطرة
السياسة الحكومية
الجلسة
ومستشفى "ابن البيطار" بفاس ،ووحدة للطب
املرتبطة باملسنين
األولى 12 /
النف�سي والعقلي باملستشفى الجامعي لألمراض
واألشخاص في وضعية
العقلية بمدينة سال،
نونبر 2019
إعاقة
 استفادة األشخاص املسنين من سلةالخدمات الصحية ضمن نظام املساعدة
الطبية "راميد" باملؤسسات الصحية األولية
واالستشفائية العمومية ،والتكفل بهم في
مرافق الرعاية الصحية األساسية وعلى صعيد
املستشفيات الجامعية والجهوية واإلقليمية.
*مواصلة تأهيل أو إحداث مراكز ذات جودة
تحترم املعايير الدولية خاصة باألشخاص
املسنين في مختلف األقاليم في إطار برنامج تأهيل
مؤسسات الرعاية .2021-2017
*مواصلة تنزيل القانون  65.15املتعلق بشروط
فتح املؤسسات االجتماعية من خالل إعداد
النصوص التنظيمية الخاصة به.
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قريبا

2021

ر.ت الجلسة

محور الجلسة

السياسة الحكومية املرتبطة باألشخاص في
وضعية إعاقة:
 تفعيل مقتضيات القانون اإلطار ومواصلةتنزيل السياسة املندمجة للنهوض باألشخاص في
وضعية إعاقة  ،2025-2015من خالل مخطط
العمل الوطني .2021-2017
 إعداد نص تشريعي خاص بنظام الدعماالجتماعي والتشجيع واملساندة لفائدة
األشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
 إعداد النص التطبيقي الخاص بوضعشروط ومسطرة االستفادة من بطاقات خاصة
لألشخاص في وضعية إعاقة.

02

السياسة العامة
للحكومة في مجال
حقوق اإلنسان،
التحديات واآلفاق

03

الجلسة
الثانية /
 10دجنبر
2019
04

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

سياسة الحكومة
ملواجهة التغيرات
املناخية والكوارث
الطبيعية

* تحيين السياسة الجنائية ملالءمتها مع منظومة
حقوق اإلنسان:
* مراجعة قانون املسطرة الجنائية.
* التنزيل الفعلي ملضامين خطة العمل الوطنية
في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان باعتماد
مخططها التنفيذي ،وإعمالها على املستوى
الترابي.
* مواصلة الحكومة تنفيذ السياسة املناخية
التي تعتمد على عدد من السياسات وعدد من
االستراتيجيات وعدد من البرامج القطاعية.
* اعتماد مقاربة استشرافية ووقائية ملواجهة
التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية وتدبير
املخاطرالناجمة عنها:
* تعميم إعداد املخططات الجهوية للمناخ
بمختلف جهات اململكة التي تتضمن عدة تدابير
مصاحبة متعلقة بالحكامة والرفع من مستوى
الوعي لالستجابة لتحديات مكافحة التغيراملناخي.
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آجال التنفيذ

2021

اإلحالة على
البرملان قريبا

ر.ت الجلسة

محور الجلسة

الجلسة
الثانية /
 10دجنبر
2019

سياسة الحكومة
ملواجهة التغيرات
املناخية والكوارث
الطبيعية

04

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

آجال التنفيذ

 الحد من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة ،% 42منها  % 17قابلة للتطبيق وفق الجهود الوطنية
والتمويل الوطني ،و % 25قابلة للتطبيق شريطة
التوفر على تمويل دولي في إطار املساهمة املحددة
وطنيا في االتفاقيــة اإلطار لألمم املتحـدة حـول
التغيـرات املناخيـة.
 تعزيز التحول نحو الطاقات املتجددة بهدفالوصول إلى مزيج كهربائي وطني يتمثل في .% 52

في أفق 2030

* تدبيرالطلب على املاء من خالل:
 التخطيط االستشرافي :تحيين املخطط الوطنيللماء 2050-2020؛
 التدبير االستباقي والتشاوري ملياه حقينةالسدود عبر إعداد برامج سنوية لتدبير املخزون
املتوفرعلى مستوى السدود؛
* مواصلة تعبئة املياه السطحية بواسطة
السدود :برمجة  36سدا 14 /سدا في طور اإلنجاز

2030

* التعميم التدريجي لبناء محطات معالجة املياه
العادمة لتحقيق مليار مكعب 320 :مليون متر
مكعب في املدن واملراكزالحضرية و 573في مراكز
الجماعات القروية.

2040

* تقوية شبكة الربط بين األنظمة املائية.
* مساعدة القطاع الفالحي على تدبير الطلب
على املاء بدعم البحث العلمي والفالحين إلنجاز
مشاريع فالحية مستدامة.
* إعداد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير
املخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة
املمتدة ما بين  2020و ،2030وتنزيلها وفق مقاربة
تشاركية ،تضمن انخراط كافة الفاعلين بما
يضمن نجاعة وفعالية تدخالتهم.

52

2030-2020

ر.ت الجلسة

محور الجلسة

الجلسة
الثالثة /
 21يناير
2020

االستراتيجية
الوطنية ملحاربة
الفساد

05

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

آجال التنفيذ

 ضمان التنزيل األمثل لالستراتيجية الوطنيةملكافحة الفساد  2025 – 2016بتنفيذ البرامج
التي تنبني عليها وتخصيص املوارد الالزمة لها
وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
 مواصلة تعميم رقمنة الخدمات اإلدارية وتعزيزالتبادل اإللكتروني للبيانات اإلدارية.
 إعداد مشروع قانون اإلدارة الرقمية الذي يهدفإلى إرساء القواعد والضوابط األساسية للتحول
الرقمي للخدمات اإلدارية ،ويمكن من تحسين
اإلطار القانوني لهذه التعامالت وإعطاء القيمة
القانونية لإلجراءات والقرارات الرقمية.
 إصدار مدونة سلوك وأخالقيات الفاعلالعمومي.
 إعداد خرائطية مخاطر الفساد للوزاراتواملؤسسات العمومية كأداة للتشخيص
والتخطيط.
 إعداد مشروع قانون رقم  12.18بتغيير وتتميممجموعة القانون الجنائي رقم  43.05املتعلق
بمكافحة غسل األموال.
 مراجعة قانون التصريح باملمتلكات. إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية املوظفيناملبلغين عن أفعال الفساد بالقطاع العام،
ويحدد املبادئ واملعايير والقواعد األخالقية ،التي
يتعين أن تؤطر سلوك املوظفين العموميين أثناء
ممارستهم وظيفتهم.
 إدماج مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية وتكافؤالفرص ضمن برامج ومناهج التربية والتعليم
والتكوين.
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اإلحالة على
البرملان قريبا

ر.ت الجلسة

05

محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

* العمل على إدماج البعد األسري في جميع
السياسات العمومية وتنفيذ جيل جديد من
البرامج ملواكبة األسر:
 تعزيز الوساطة من خالل دعم مبادراتومشاريع الجمعيات العاملة في هذا املجال،
وتكوين املوارد البشرية ،وإنشاء مراكز
نموذجية.
 إعداد إطار مرجعي للنهوض بالتربيةالوالدية وتطويربرامج للتكوين في هذا املجال
إلرساء وتطويردعائم التربية الوالدية.
 تحسين شروط االستفادة من صندوقالتكافل العائلي.
 إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجةلحماية األسرة والنهوض بأوضاعها ،تهدف
الحفاظ على تماسك واستقرار األسرة،
وتوسيع مشاركة األسر في جميع جوانب
السياسة العامة
الجلسة
التنمية املجتمعية ،وتطوير املواكبة األسرية
للحكومة في مجال
والتوعية والتحسيس ،والرصد واليقظة
الثالثة 21 /
واألسرة
أة
ر
امل
حماية
وتطوير الشراكة والبحث العلمي في املجاالت
يناير 2020
والطفولة
املرتبطة باألسرة.
* االلتزام بالنهوض بحقوق املرأة وحمايتها
بمحاربة كل أشكال التمييز ضد املرأة وتحقيق
املساواة وااللتزام باالستمرار في العمل على توفير
الضمانات الالزمة لتمكينها ثقافيا واجتماعيا
واقتصاديا وسياسيا من خالل تبني الخطة
الحكومية للمساواة «إكرام» ،التي يتم حاليا
تنفيذ مرحلتها الثانية للفترة «»2021-2017
* مواصلة تفعيل السياسة العمومية املندمجة
لحماية الطفولة :2025-2015
 تعزيز اإلطار القانوني لحماية الطفولةوإعطاء األولوية للمصلحة الفضلى للطفل.
 النهوض بأوضاع الطفولة على مستوى الحقفي الصحة والحق في التربية.
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آجال التنفيذ

ر.ت الجلسة

محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة
 -بلوغ هدف تعميم التعليم األولي.

06

السياسة العامة *العناية باألطفال في وضعية إعاقة عن طريق
الجلسة
للحكومة في مجال التربية الدامجة:
الثالثة 21 /
حماية املرأة واألسرة  -مواصلة تأهيل وتكييف فضاءات وتجهيزات
يناير 2020
عدد من املؤسسات التعليمية لتمكينها من
والطفولة
استقبال هؤالء األطفال في ظروف مناسبة؛
 إحداث أجهزة ترابية وتحسين البنياتوالخدمات لحماية الطفولة.
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آجال التنفيذ
2028-2027

ب -التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
خالل الجلسات الشهرية املنعقدة في دورة أبريل 2020

ر.ت

الجلسة محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

01

الجلسة
واقع وآفاق مواجهة
األولى21 /
تداعيات أزمة
أبريل
كورونا
2020

 اتخاذ كل القرارات االستباقية واإلجراءاتوالتدابير الالزمة ،تحت القيادة الرشيدة
لجاللة امللك ،من أجل مواجهة التحديات
املتزامنة لفيروس كوفيد  19وانعكاساته
وتداعياته الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
 العمل على التقليص من اآلثار السلبيةلجائحة كورونا على البالد واملواطنين ،حاال
ومستقبال.
 االنكباب على دراسة السيناريوهات املمكنةللخروج من الحجر الصحي .والذي سيكون
بشكل تدريجي وذو طابع جهوي ومحلي.
 اإلعالن عن القرارات املتعلقة برفع الحجرالصحي في الوقت املناسب.
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آجال التنفيذ

ر.ت

02

الجلسة محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة

آجال التنفيذ

• مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خالل
تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ،والحفاظ
على مناصب الشغل ،وتقوية آليات الدعم
االجتماعي لصالح الفئات الهشة واملتضررة،
ومواصلة الدعم واملواكبة الضرورية لفائدة
مختلف أصناف املقاوالت الوطنية املتضررة.
•اعتماد خطة حكومية ملواجهة التداعيات
االقتصادية للجائحة ترتكز على رافعتين
أساسيتين:
 خطة لإلنعاش االقتصادي تمتد إلى سنة :2021تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية
بهدف استعادة االقتصاد الوطني لديناميته
الجلسة سياسة الحكومة
ولعافيته وملستواه ملا قبل األزمة.
الثانية ملا بعد رفع الحجر
 خطة لإلقالع االقتصادي على املدى 16يونيو الصحي ،أي خطة
املتوسط :تتم بلورتها في انسجام مع ورش
إقالع اقتصادي
2020
تجديد النموذج التنموي ،مع ترتيب
ملعالجة اآلثار
األولويات على املستويين االقتصادي
واالجتماعي ،واالستفادة من فرص التحول
االجتماعية لألزمة؟
الجديدة التي أفرزتها هذه األزمة.
إعداد مشروع قانون املالية املعدل للسنة
املالية  2020يرتبط باملتغيرات الوطنية
والدولية التي سببتها جائحة فيروس كوفيد 19

حاليا

ـ إعداد ميثاق لإلقالع االقتصادي والتشغيل
تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع
املتدخلين (الدولة والشركاء االقتصاديين
والفرقاء االجتماعيين) وفق التزامات واضحة
تنبني على آليات للتتبع والتقييم.

قريبا
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ر.ت

الجلسة محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة
اعتبار املجال االجتماعي من األولويات األساسية
في املرحلة املقبلة ،حيث تلتزم الحكومة بمواصلة:
ـ -إصالح املنظومة الوطنية للتربية والتكوين
من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية إلصالح
منظومة التربية والتكوين وتنزيل القانون اإلطار
 51.17املتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي
 تحسين حكامة وتطوير خدمات املنظومةالصحية.
 تنزيل السياسة العمومية املندمجة للحمايةاالجتماعية برسم سنة  ،2030-2020التي
تتضمن:
 /1آلية التأمين االجتماعي:
 الحرص على استفادة فئات املفوضينالقضائيين والتجار واملرشدين السياحيين من
التغطية الصحية.

02

الجلسة
الثانية
16
يونيو
2020

آجال التنفيذ

األشهراملقبلة

 التأكيد على تعميم وتوسيع التغطية الصحيةونظام املعاشات لفائدة باقي املهن الحرة والعمال
املستقلين ولغيراألجراء املزاولين لنشاط خاص.

سياسة الحكومة
ملا بعد رفع الحجر
الصحي ،أي خطة
 /2آلية الدعم االجتماعي :التعجيل بإخراج السجل
إقالع اقتصادي
االجتماعي املوحد وتفعيله بهدف تجويد منظومة
االستهداف وترشيد آليات الدعم االجتماعي.
ملعالجة اآلثار
االجتماعية لألزمة؟ دعم التحول الرقمي:

 إعداد مشروع قانون يتعلق باإلدارة الرقميةوإحالته على املؤسسة التشريعية.
تنزيل الخطة الوطنية ملكافحة الفساد:
 إحالة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنيةللنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على املؤسسة
التشريعية ،الذي يروم تقوية وتوسيع وظائف
ومهام وصالحيات هذه الهيئة الدستورية ،وإعطائها
قدرة أكبر في مجال محاربة الفساد في إطار التعاون
والتكامل الوظيفي والتنسيق مع مختلف السلطات
واملؤسسات والهيئات األخرى التي تتدخل في
املنظومة الوطنية املعنية بمكافحة الفساد.
 الحرص على استكمال ورش مشروع القانونالتنظيمي لإلضراب وورش مشروع قانون النقابات
وكذا تعديل مدونة الشغل.
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قريبا

ر.ت

الجلسة محور الجلسة

03

ا لسيا سا ت
في
العمومية
املجاالت
ا ال قتصا د ية
و ا ال جتما عية
في
والرقمية
ضوء الدروس
املستخلصة من
تداعيات أزمة
كورونا

التزامات وتعهدات السيد رئيس
الحكومة
 /1دعم االقتصاد الوطني من أجل تسريع
تعافيه واستعادة ديناميته ،وإعطائه نفسا
جديدا ،في ضوء ما أفرزته أزمة كورونا من
تحديات:

الجلسة
الثالثة
21
يوليوز
2020

 تعزيز قدرة االقتصاد الوطني على الصمودومقاومة الصدمات الخارجية من خالل تنويع
أكبر للنسيج االقتصادي الوطني وتعزيز
االقتصادات الواعدة .ومراجعة مقاربة عالقات
املغرب مع شركائه الدوليين بما يتيح تقوية
موقعه في التوزيع الجديد لسالسل القيمة
العاملية واستغالل الفرص التي تتيحها التحوالت
الكبرى عامليا .ومواصلة العمل على تحسين
مناخ األعمال واالستثمار لتمكين املغرب من
ولوج دائرة االقتصادات الخمسين األوائل عامليا
في مؤشرممارسة األعمال في أفق .2021
 تعزيز القدرة التنافسية واالبتكار للمقاوالتالوطنية ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
 دعم وإنعاش القطاع السياحي من خاللتشجيع السياحة الوطنية والرفع من تنافسيتها
والحفاظ على الريادة املغربية في إفريقيا وإيالء
السياحة الداخلية األهمية الضرورية.
 مواصلة إدماج القطاع غير املهيكل من خاللاعتماد إجراءات تحفيزية.

 /2مواصلة إصالح منظومة الحماية
االجتماعية من خالل تعميم التغطية
االجتماعية واالهتمام بأوضاع الفئات الهشة
وتنزيل القانون .72.18
 /3تسريع التحول الرقمي كرافعة لتحسين
الخدمات العمومية.
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آجال التنفيذ

ثالثا :التزامات وتعهدات السيدات والسادة
أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة
الشفهية األسبوعية

أ -قاعدة املعطيات الخاصة ببرامج ،التزامات وتعهدات السادة الوزراء
خالل جلسات األسئلة الشفهية املنعقدة في دورة أكتوبر 2019

تاريخ القطاع
ر.ت الجلسة الحكومي

موضوع
السؤال

جواب الوزيرالذي يتضمن برنامجا ،التزاما أو آجال
التنفيذ
تعهدا
 تيهيء مخطط تشريعي لتحيين وتعديل تسعةقوانين :قانون ،06.00 ،05.00 ،04.00 ،01.00
 ،13.00 ،11.00 ،07.00لتنزيل مقتضيات قانون
اإلطارللتربية والتكوين.

01

الجلسة
األولى15 /
أكتوبر
2019

التربية
الوطنية

الدخول املدر�سي

خالل ثالث
سنوات
القادمة

 تسجيل  120000طفل وخلق  6000حجرةإضافية ملواصلة تعميم البرنامج الوطني للتعليم 2020-2019
األولي.
 القضاء النهائي على البناء املفكك لتأهيل فضاءاتاملؤسسات التعليمية القائمة.

في أفق 2023

 تطوير نموذج املدرسة الدامجة لتيسير ولوجاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة لألقسام العادية.
 تعزيز شبكة الفرصة الثانية من الجيل الجديدبإنجاز  80مدرسة.

2021
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تاريخ القطاع
ر.ت الجلسة الحكومي

02

موضوع
السؤال

التكوين املنهي
الجلسة
األولى15 /
أكتوبر
2019

جواب الوزيرالذي يتضمن برنامجا ،التزاما أو آجال
التنفيذ
تعهدا
الرفع من نسبة إدماج خريجي التكوين املنهي باتخاذ
مجموعة من اإلجراءات والتدابير ،من أهمها:
* ربط عرض التكوين املنهي بالحاجيات االقتصادية
* تثمين املسار املنهي من خالل االنسجام والتكامل
بين التعليم العام والتكوين املنهي.
* دعم إرساء مساراستكشاف املهن.
* تنمية جهازاإلعالم والتوجيه.
* إحداث مسارمنهي على املستوى اإلعدادي.
* إرساء وتنويع وتطويرمسالك الباكالوريا املهنية.
* إرساء ممرات أيضا مع التعليم العالي.
* تطوير منظومة التكوين املنهي من خالل تنفيذ
خارطة الطريق التي تم تقديمها أمام جاللة امللك،
والتي تسعى إلى مالئمة أفضل للتكوين وحاجيات
سوق الشغل والرفع من جودة التكوين في املهن
الجديدة ،عن طريق:
 مراجعة العرض التكويني عبر إعادة النظر بشكلشامل في تخصصات التكوين ،لجعلها تتما�شى
وحاجيات سوق الشغل.
 تطوير تكوينات جديدة في القطاعات واملهنالواعدة في مهن الذكاء االصطناعي.
 تأهيل تكوينات في املهن الكالسيكية. تطوير عرض التكوين املنهي من خالل تجديدمعايير الجودة ،السيما في قطاع الفندقة
والسياحة.
 إطالق جيل جديد من املراكز عبر إحداث مدناملهن والكفاءات بجميع جهات اململكة ،والتي تأخذ
بعين االعتبار الخصوصيات ومؤهالت وطاقات
هذه الجهات.

التربية
الوطنية

03

استفادة طلبة
املناطق النائية
السكن
من
باألحياء الجامعية

04

النظام األسا�سي
ملوظفي وزارة
التربية الوطنية

 -إحداث حيين جامعيين كل سنة.

ً
ابتداء من
الدخول
الجامعي
املقبل

 مراجعة وتجويد النظام األسا�سي ملوظفي وزارةالتربية الوطنية وفق الرؤية االستراتيجية لقانون
اإلطار للتربية والتكوين.

خالل هذه
الوالية
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تاريخ القطاع
ر.ت الجلسة الحكومي

05

الجلسة
الثالثة
29
أكتوبر
2019

الداخلية

06

الجلسة
الرابعة05 /
نونبر 2019

الصحة

07
حقوق
اإلنسان
والعالقات
مع البرملان
08

09

الجلسة
السادسة/
 26نونبر
2019

إعداد
التراب
الوطني

موضوع
السؤال

مشاكل النقل
الحضري

تجويد العرض
الصحي

جواب الوزيرالذي يتضمن برنامجا ،التزاما أو آجال
التنفيذ
تعهدا
 تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الدار البيضاءعلى مرحلتين:
املرحلة األولى :استعمال  400حافلة مستعملة
بجودة عالية تستجيب ملعايير السالمة والراحة
املتعارف عليها عامليا.

2020

املرحلة الثانية :الدخول الرسمي لشركة «ألزا»:
تعزيز األسطول ب  700حافلة جديدة كدفعة أولى
تليها دفعات أخرى.

2021

بناء مستشفى بوزان.

بدون تحديد

التدابير
واإلجراءات
املتخذة للحد من
االكتظاظ وبلورة
برامج للتأهيل
وإعادة اإلدماج

 بناء مؤسسات سجنية بالعيون بطاقة استيعابيةتقدرب  1300سرير.
 إنهاء مشاريع إصالح وترميم مؤسسات سجنية ببدون تحديد
"توالل  "1وتاونات و"أوطيطة ."2
 توسعة السجن املحلي بفاس راس املاء بطاقةاستيعابية تقدرب  76سرير.

وضعية العاملين
في املؤسسات
السجنية

 إعادة النظر في الوضعية املادية واالجتماعيةللعاملين في املؤسسات السجنية لالستفادة مما
يستفيد منه نظرائهم ممن يتحملون أعباء مثل
أعبائهم.

قريبا

 إعداد خارطة طريق للنهوض بقطاع السكن في أفق ،2030ترتكز على تجويد حكامة القطاع وتحسين
مناخ االستثمار العقاري ،وذلك عبر التسريع
بإصدار مرسوم الضابط العام للبناء والنصوص
مراقبة الجودة
التطبيقية للقانون املتعلق بمراقبة وزجراملخالفات
بخصوص السكن
في ميدان التعمير والبناء ،وإحداث نظام قانوني
املنخفض التكلفة
منظم لإلنعاش العقاري ،والتعجيل بإصدار مدونة
البناء ،وتقوية املراقبة على جودة مواد البناء
املستوردة ،وأيضا مراجعة دفاترالتحمالت املتعلقة
ببرامج السكنى.

2030
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10

11

الجلسة
السابعة
 3دجنبر
2019

التربية
الوطنية

نقص املوارد
البشرية بقطاع
التعليم

القضاء على االكتظاظ بشكل نهائي.

التجهيز
والنقل
واللوجستيك
واملاء

تحلية مياه
البحرللشرب
في املغرب

تنزيل مشروع تحلية مياه البحر للشرب في مدينة
الدارالبيضاء.

السنوات
املقبلة

ارتفاع سعر
التأمين املدر�سي
بمؤسسات
التعليم الخاص

 تحيين القانون  06.00بمثابة النظام األسا�سيللتعليم املدر�سي الخصو�صي.
 إصدار مرسوم يتعلق بتحديد ومراجعة رسومالتسجيل والتأمين بمؤسسات التربية والتعليم
والتكوين الخاصة.

خالل السنة
األولى من
الثالث
السنوات
املحددة إلعداد
النصوص
التشريعية
والتنظيمية
الالزمة لتطبيق
قانون اإلطار
املتعلق
بمنظومة
التربية
والتكوين
والبحث العلمي

الوضعية املادية
املزرية لألساتذة
الباحثين
بالتعليم العالي

إخراج نظام أسا�سي جديد ألساتذة التعليم العالي
والبحث العلمي.

قبل نهاية
الوالية
التشريعية
2021-2015

التجهيز
والنقل
واللوجستيك
واملاء

ضياع الطاقة
االستيعابية
للسدود املائية
بسبب التوحل

الرفع من الطاقة التخزينية للسدود من  18.6إلى
 30مليارمن األمتاراملكعبة.

السنوات
املقبلة

السياحة
والصناعة
التقليدية

تقييم
استراتيجية
الصناعة
التقليدية

12
الجلسة
الثامنة
17
دجنبر
2019

التربية
الوطنية

13

14

15

الجلسة
التاسعة/
 24دجنبر
2019

موضوع
السؤال

جواب الوزيرالذي يتضمن برنامجا ،التزاما أو آجال
التنفيذ
تعهدا
في
أفق 2023

 بلورة استراتيجية جديدة في أفق  2030تستهدفجميع أصناف الصناعة التقليدية املتعلقة بالحرف 2030-2020
اإلنتاجية النفعية والكمية والحرف الخدماتية.
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تاريخ القطاع
ر.ت الجلسة الحكومي

موضوع
السؤال

جواب الوزيرالذي يتضمن برنامجا ،التزاما أو آجال
التنفيذ
تعهدا
 إعداد تصور جديد حول املخطط الوطنيالتوجيهي ألسواق الجملة للخضروالفواكه بشراكة
مع القطاعات الحكومية املعنية (التجارة والفالحة
والداخلية).

16

الجلسة
العاشرة
 31دجنبر
2019

الداخلية

17

الجلسة
الحادية
عشر07 /
يناير 2020

الشغل
واإلدماج
املنهي

مشروع
املخطط
الوطني
التوجيهي
إلعادة هيكلة
وتوزيع أسواق
الجملة للخضر
والفواكه

2020

 اعادة هيكلة الشبكة الوطنية ألسواق الجملة،وكذا عصرنة تدبيرها.
 تجميع جميع النصوص القانونية املتعلقة بأسواقالجملة التي ينبغي احترامها عند إحداث كل سوق،
سواء على مستوى البرمجة أو اإلنجاز أو تطوير
أنماط التدبير.
 إنجاز سوق جديد للجملة خاص بالخضروالفواكه على مستوى العاصمة الرباط.

2020

 إحداث أسواق نموذجية من الجيل الجديد علىمستوى كل من جهة فاس ومكناس وجهة الشرق.

18
الجلسة
الثالثة
عشر28 /
يناير 2020
19

التربية
الوطنية

وضعية حراس
األمن لدى
الشركات
الخاصة

 مراجعة مدونة الشغل بإشراك النقابات العماليةواالتحاد العام للمقاوالت.

قريبا

اإلصالح
الجامعي
الجديد

 تسوية النقاط العالقة في امللف املطلبي ألساتذةالتعليم العالي وفي مقدمتها إحداث درجة استثنائية
في النظام األسا�سي الجديد ،ومراجعة القانون
 01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي.

قريبا

توفيراإلطعام
الجامعي لطلبة
كلية العلوم
والتقنيات
بالحسيمة

 بناء مركب جامعي "أيت قامرة" في الحسيمةعلى مساحة  54هكتار ،ستنقل إليه كلية العلوم
والتقنيات ومدرسة العلوم التطبيقية ،وسيضم
بدون تحديد
مدرسة وطنية للتجارة والتسيير ،وكليات متعددة
التخصصات ،وحي جامعي لتوفير خدمة اإلطعام
الجامعي.
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20

الجلسة
الرابعة
عشر 04
فبراير
2020

حقوق
اإلنسان
والعالقات
مع البرملان

موضوع
السؤال

دعم ومواكبة
الجمعيات

جواب الوزيرالذي يتضمن برنامجا ،التزاما أو آجال
التنفيذ
تعهدا

 مراجعة النص التنظيمي املتعلق بالشراكة بينالدولة والجمعيات وتحديد معاييرالدعم العمومي.

72

بدون
تحديد

ب -قاعدة املعطيات الخاصة ببرامج ،التزامات وتعهدات السيدات
والسادة أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية املنعقدة في
دورة أبريل 2020

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

موضوع
السؤال

01

الصناعة
والتجارة
الجلسة
الثانية  28واالقتصاد
أبريل  2020األخضر
والرقمي

مدى مطابقة
الكمامات الواقية
وأجهزة التنفس
الصناعي للمعايير
الدولية الصحية
ومدى توفرهذه
املنتجات بالشكل
الكافي في السوق
الداخلي

02

الشغل
واإلدماج
املنهي

التدابيرالحكومية
لضمان انطالقة
جيدة للقطاعات
االقتصادية وتعزيز
مقومات الحماية
االجتماعية

الجلسة
الثالثة 08
ماي 2020

آجال
التنفيذ

 حظرتصديرالكمامات املدعومة. والسماح للشركات التي تعتمد على الثوباملستورد أن تصدر  50في املائة من إنتاجها
بعد تأمين وتلبية الحاجيات الوطنية منها.
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 استكمال املشاورات مع الهيئات النقابيةبخصوص مشروع القانون التنظيمي املتعلق
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق
اإلضراب.
 استكمال ورش إصالح مدونة الشغل بدءابتنظيم يوم درا�سي للتشاور يضم جميع
الفرقاء االجتماعيين وممثلين عن القضاة.

بعد
الجائحة

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

03

التربية
الوطنية
والتكوين
الجلسة
املنهي
الرابعة 12
والتعليم
ماي 2020
العالي
والبحث
العلمي

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

موضوع
السؤال

• االقتصار على تنظيم امتحان
البكالوريا ،من خالل إجراء االمتحان
الوطني للسنة الثانية بكالوريا خالل
شهر يوليوز ،واالمتحان الجهوي للسنة
األولى بكالوريا خالل شهر شتنبر .مع
االلتزام ب:
 حصر مواضيع االمتحانات فيالدروس التي تم إنجازها حضوريا.
 برمجة حصص مكثفة عن بعدللمراجعة والتحضيرلالمتحانات.
 أخذ جميع االحتياطات والتدابيرحصيلة تجربة الوقائية الضرورية.
التعليم عن بعد • بالنسبة لباقي املستويات الدراسية:
وآفاق استكمال  -اعتماد احتساب نقط فروض
املراقبة املستمرة املنجزة حضوريا.
السنة الدراسية
 مواصلة تفعيل االستمراريةالبيداغوجية إلى نهاية السنة
الدراسية.
 توزيع كراسات الدعم التربويوالتعلم على تالميذ السلك االبتدائي
باملناطق النائية بالوسط القروي.
• تخصيص شهر شتنبر املقبل
لالستدراك والدعم التربوي الحضوري
لتقوية مكتسبات املتعلمات واملتعلمين
وتمكينهم من متابعة دراستهم في أحسن
الظروف خالل املوسم املقبل.
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آجال
التنفيذ

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

موضوع
السؤال

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

04

الجلسة االقتصاد
الخامسة واملالية
 19ماي وإصالح
اإلدارة
2020

ا إل جر ا ء ا ت
ا لحكو مية
ملواجهة تداعيات
جائحة كورونا
على االقتصاد
الوطني

• إعداد خطة إلنعاش االقتصاد الوطني
ملواكبة العودة التدريجية ملختلف
قطاعات االقتصاد الوطني ملمارسة
نشاطها ،وتوفير الظروف املواتية
إلنعاش اقتصادي واعد ومدمج،
بعد تجاوز مرحلة األزمة ،والتي تنبني
على آليات أفقية تأخذ بعين االعتبار
الخصوصيات القطاعية في إطار خطة
خاصة بكل قطاع؛
• إحداث صندوق لضمان خاص ،يمكن
ولوج املؤسسات املتضررة من جائحة
«كوفيد  »19إلى مصادر مالية جديدة
والالزمة لتعزيز قدراتها التمويلية
الدائمة؛
• تحفيز الطلب من خالل دعم
االستهالك والحفاظ على وتيرة مستقرة
لالستثمارالعمومي؛
• إعداد مشروع قانون مالية تعديلي
من خالل تحيين الفرضيات التي تم
على أساسها إعداد قانون املالية 2020
ووضع توقعات جديدة وخطة عمل
متعددة السنوات إلنعاش االقتصاد
الوطني.

05

الجلسة
السادسة
 26ماي
2020

إجراءات الحكومة
ملواجهة تداعيات
جائحة كورونا
وآثار الجفاف على
املوسم الفالحي

الفالحة

• إعداد برنامج للتخفيف من آثار
الجفاف يتثمل في توزيع  2.8مليون
قنطار من العلف ودعم الشاحنات
الصهريجية لنقل املاء ،ودعم الفالحين
بالشعير املدعم بسعر ال يتعدى سقف
درهمين للكيلو.
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آجال
التنفيذ

ابتداء
من شهر
يونيو إلى
أواخر
شهر
شتنبر

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

06

الشؤون
الخارجية
والتعاون
اإلفريقي
واملغاربة
املقيمين
بالخارج

الجلسة
الثامنة
 09يونيو
2020

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

موضوع
السؤال

ا إل جر ا ء ا ت
والتدابير التي
اتخذتها الوزارة
إلرجاع العالقين
في الخارج إلى أرض
الوطن

78

آجال
التنفيذ

• استكمال ترحيل املواطنين العالقين،
وفق مقاربة شمولية ومسؤولة ،توازن
بين حقهم املحفوظ في العودة إلى ذويهم
ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية
باملغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين
ومواكبتهم في أحسن الظروف.
• استكمال ترحيل املواطنين العالقين،
وفق مقاربة شمولية ومسؤولة ،توازن
بين حقهم املحفوظ في العودة إلى ذويهم
ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية
باملغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين
خالل 48
ومواكبتهم في أحسن الظروف؛
ساعة املقبلة
• انطالق عملية إعادة املغاربة العالقين
بإسبانيا ،لتشمل العملية بعد ذلك ،تركيا
وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية،
وغيرها وفق جدولة وترتيبات معينة؛
• التأكيد على أن عملية إرجاع املواطنين
العالقين تتم وفق محددات تهم بالدرجة
األولى األشخاص الذين غادروا اململكة
بتأشيرة قصيرة األمد ألغراض عائلية أو
إدارية أو سياحية أو عالجية ،واألشخاص
الذين في وضعية هشاشة اقتصادية أو
اجتماعية أو صحية.

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

07

الجلسة
الثامنة
 09يونيو
2020

تداعيات
جا ئحة
كو ر و نا
على
قطاعات
السياحة

08

الجلسة
التاسعة 23
يونيو 2020

الصحة

موضوع
السؤال

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

آجال
التنفيذ

ا لسيا حة
و ا لصنا عة
ا لتقليد ية
والنقل الجوي
و ا ال قتصا د
االجتماعي

إعداد مخطط إلعادة إقالع القطاع
السياحي يرتكز على ثالثة محاور مهمة:
الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات
وقدرات مهنيي القطاع ،وإعادة إقالع
القطاع والتركيز على السياحة الداخلية
في مرحلة أولى ،ووضع عرض يستجيب
لحاجيات وانتظارات السياح
التأكيد على تمكين املرشدين
السياحيين من االستفادة من التغطية
االجتماعية في أفق تعميمها تدريجيا
على باقي الفئات األخرى من املهنيين

األسابيع
املقبلة

 إعداد استراتيجية لتحسين جودةالرعاية الصحية ترتكز على أولويات
محددة:
 إرجاع الثقة للمواطن في املنظومةالصحية؛
 الترافع العتماد قانون وطني للصحةالعامة كفيل بحل مشاكل املنظومة
ا ال ستر ا تيجية وتسوية ملفات املهنيين الصحيين بكل
ملستقبلية فئاتهم؛
ا
للنهوض بقطاع  -إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي
الصحة
بهدف تفادي النقائص املرصودة فيما
يخص تنظيم عرض العالجات والخريطة
الصحية واملخططات الجهوية لعرض
العالجات؛
 االستثمار في الطرق البحثية لتحويلاألفكار إلى خطط واستراتيجيات تفيد
في االرتقاء بمستوى الصحة وتشجيع
البحث العلمي؛
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ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

موضوع
السؤال

آجال
التنفيذ

 تعزيز عدد من املكتسبات املحققةعلى صعيد البرامج الصحية والبنيات
التحتية والتجهيزات ،وتقوية أوجه
الشراكة والتعاقد والتشاور مع املهتمين
والفاعلين في املجال الصحي ،إليجاد
ا ال ستر ا تيجية
حلول مبتكرة في إطارالجهوية املوسعة،
الصحة املستقبلية للنهوض
لتسوية مشكل نقص املوارد البشرية،
بقطاع الصحة
خاصة في العالم القروي؛
 اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصاديةمندمجة وشاملة للقطاع؛

08

الجلسة
التاسعة 23
يونيو 2020

09

• تعميم الطاقة املتجددة في عديد من
ً
التحول
الطاقي املناطق الصناعية بدءا ببعض املناطق
الطاقة
الجلسة
والبيئي من أجل الصناعية ذات األولوية.
العاشرة  30واملعادن
تنافسية االقتصاد • إعالن وتنزيل خارطة الطريق إلنتاج
يونيو  2020والبيئة
الهيدروجين ومشتقاته من الطاقات
الوطني
املتجددة.

 ابتكار آليات جديدة لضمان تمويل املنظومةالصحية.

80

قريبا

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

موضوع
السؤال

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

10

إعداد
التراب ا إل جر ا ء ا ت
الجلسة
الوطني والتدابير التي
الحادية
اتخذتها الوزارة في
عشر  07والتعمير
مواجهة تداعيات
يوليوز
واإلسكان الجائحة على
2020
وسياسة القطاع
املدينة
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• اعتماد خطة عمل لإلقالع االقتصادي
ومواجهة آثار الحجر الصحي على قطاع
السكنى وسياسة املدينة ،تتمحور حول
ثالثة تحديات:
 .1تأمين الخروج التدريجي واآلمن
للقطاع ،السيما أوراش البناء؛
 .2تسريع وتيرة التدبير الالمادي
وتبسيط املساطروتشجيع االستثمار؛
 .3إنعاش القطاع والتكيف مع الظرفية
لتحقيق اإلقالع االقتصادي املستدام.
وينبني رفع هذه التحديات على عدة
أولويات تتمثل في تعزيز العرض
الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية
القدرات املجالية ،وإرساء منظومة
جديدة لتعمير مستدام وتبسيط
املساطر ،ودعم الطلب وتسهيل الولوج
إلى السكن ،وتعزيز قدرة املهنيين
والفاعلين في القطاع ،وتقوية اليقظة
الترابية من أجل إنتاج مؤشرات مجالية
تتيح إمكانية تقييم التدابيراملتخذة.
• إعداد برامج جديدة للسكن تالئم
مستلزمات الظرفية الراهنة واملستقبلية،
من خالل تجديد الرؤية والتركيزعلى بلورة
مقترحات ترمي إلى تشجيع الطلب على
السكن وتيسيرالولوج إليه.
• اعتماد مقاربة ملعالجة السكن غير
الالئق عبر تحسين عملية التعاقد
الخاصة ببرامج «مدن بدون صفيح» وكذا
برامج معالجة الدور اآليلة للسقوط.
• إعداد رؤية شاملة لتوفير عرض جديد
لتنمية السكن القروي ،ترتكز على تنمية
املراكزالقروية الصاعدة.

آجال
التنفيذ

ر.ت

11

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

الجلسة
الحادية
عشر 07
يوليوز
2020

التربية
الوطنية
والتكوين
املنهي
والتعليم
العالي
والبحث
العلمي

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

موضوع
السؤال

إنهاء
ظروف
املوسم التربوي
السنة،
لهذه
و ا ستعد ا د ا ت
املوسم املقبل

آجال
التنفيذ

• بالنسبة لالستعداد للموسم الدرا�سي
الجامعي املقبل فسيتم:
 تنظيم االمتحانات الخاصة باملؤسساتذات االستقطاب املفتوح من بداية شهر
شتنبراملقبل إلى منتصف شهرأكتوبر.
 انطالق الدخول الجامعي املقبل فيمنتصف أكتوبر.
 تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسساتالتعليم العالي إلى ما بعد اإلعالن عن
النتائج النهائية المتحان الباكالوريا.
 اعتماد طريقة انتقائية بدون حضورعبر منصة القبول اإللكتروني املوحد
«توجيهي» بالنسبة للراغبين في االلتحاق
باملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
واملدارس الوطنية للتجارة والتسيير.
الدخول
 اإلبقاء على املباراة الحضورية بالنسبة الجامعيلولوج كليات الطب والصيدلة وطب 2021-2020
األسنان والتي ستكون وطنية ومشتركة
وستجرى في املراكز الجامعية القريبة
من املترشحين ،والرفع من عدد املقاعد
املتبارى بشأنها بنسبة  % 7وتخفيض
املعدل الوطني املحصل عليه في
الباكالوريا.
• وضع سيناريوهين للدخول املدر�سي
املقبل ،أولهما ،في حالة رفع حالة الطوارئ
الصحية ،سيكون الدخول املدر�سي عادي
جدا .والثاني في حالة تمديد حالة الطوارئ
الصحية سيتم االلتزام بتفعيل اإلجراءات
والتدابير االحترازية والوقائية وسيكون
التدريس بالتناوب الحضوري وعن بعد.
• اإلعالن عن إنشاء جامعة درعة تافياللت

12

82

قريبا

ر.ت
13

14

15

16

17

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي
الجلسة
الحادية
عشر 07
يوليوز
2020

التربية
الوطنية
والتكوين
املنهي
والتعليم
العالي
والبحث
العلمي

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

موضوع
السؤال

آجال
التنفيذ

• توفير الوسائل واإلمكانيات للولوج
للتعليم عن بعد بالعالم القروي.
سنة 2021
• القضاء على البناء املفكك.

وضعية املدارس
بالعالم القروي

تجويد الحركة
في • اإلعالن عن نتائج جميع عمليات الحركة
االنتقالية
صفوف األسرة االنتقالية.
التعليمية

خالل
األسابيع
املقبلة

• سيتم إطالق تشييد  5سدود:
 سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم؛ تعلية سد محمد الخامس لتبلغ حقينتهالتدابير املتخذة
قبل نهاية
 1مليارمترمكعب؛
ملعالجة مشكلة
 تعلية سد املختار السو�سي لتبلغ حقينته دجنبر 2020ندرة املياه
 280مليون مترمكعب؛
 سد الرتبة بإقليم تاونات؛ -سد بني عزيمان بإقليم الدريوش.

الجلسة
التجهيز
الثانية
والنقل
عشر 14
يوليوز واللوجستيك تفاقم مشاكل
قطاع النقل في • الرفع من الطاقة االستيعابية للنقل
واملاء
2020
ظل جائحة كوفيد العمومي إلى  75في املائة.
.19
• االستعداد لحضور اجتماع اللجنة
النقل العمومي البرملانية الدائمة املعنية لعرض معالم
عقد برنامج الذي يهدف تأهيل وتطوير
الخاص
قطاع النقل.
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األيام
املقبلة

ر.ت

تاريخ القطاع
الجلسة الحكومي

18

19

20

الجلسة
الثانية
عشر 14
يوليوز
2020

الثقافة
والشباب
والرياضة

موضوع
السؤال

جواب الوزيرالذي يتضمن
برنامجا ،التزاما أو تعهدا

آجال
التنفيذ

البنيات
دعم
التحتية واملالعب
الرياضية بالداخلة

• الشروع في إنجاز  28ملعب للقرب في
الداخلة ،منها  21بإقليم وادي الذهب
و 7مالعب في إقليم أوسرد ،بعد موافقة
صندوق التجهيزالجماعي.

قريبا

• الشروع في إنجاز  500ملعب خالل
الشهور املقبلة.
إحداث منشآت
رياضية وترفيهية
للشباب باملناطق
النائية
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• املصادقة على مجموعة من الصفقات
النطالق أشغال إنجاز  100ملعب للقرب.
• إطالق طلبات العروض من أجل القيام
بالدراسات التقنية واملعمارية بالنسبة
للمشاريع املتبقية.

الشهور
املقبلة

في أقرب
اآلجال

رابعا :االجتماع املشترك ملجل�سي البرملان لالستماع
إلى السيد رئيس الحكومة حول بيانات تتعلق
بقضية تكت�سي طابعا وطنيا هاما

االجتماع املشترك ملجل�سي البرملان لالستماع إلى السيد رئيس
الحكومة حول بيانات تتعلق بقضية تكت�سي طابعا وطنيا هاما
 تطورات تدبيرالحجرالصحي -تفعيال ألحكام الفصل  68من الدستور ،اجتمع مجلسا البرملان في جلسة مشتركة يوم اإلثنين
 24رمضان  1441املوافق ل  18مايو  ،2020حول موضوع «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد
 20ماي» لالستماع إلى بيانات السيد رئيس الحكومة حول هذه القضية التي تكت�سي طابعا وطنيا
هاما ،والتواصل مع السيدات والسادة نواب األمة واملستشارين ومن خاللهم مع كافة املواطنات
واملواطنين ،كمحطة لإلعالن عن رؤية الحكومة بخصوص تدبير الحجر الصحي ما بعد  20ماي،
أخذا بعين االعتبار آثار أي إجراء على املستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،بغاية التعبئة
وتوحيد الصف الوطني واالنخراط الجماعي في مواجهة هذه الجائحة خالل كافة أطوارها ،بتظافر
جهود وتنسيق جميع املتدخلين وتكامل أدواراملؤسسات.
وقد ذكر السيد رئيس الحكومة بداية بمنهجية تدبير األزمة املتعددة األبعاد ،املرتكزة أساسا
على الحكامة واالستباقية والتواصل بشفافية ،وتدابير وإجراءات عملت الحكومة على تنفيذها
ملواجهة التداعيات السلبية ،إما ملواكبة فرض الحجر الصحي أو للتخفيف من آثاره االجتماعية
وتداعياته االقتصادية ،على الخصوص في الرفع من قدرات املنظومة الصحية ،وضمان تموين
األسواق بالحاجيات األساسية لعيش املواطنين ،واستمرارية العملية التعليمية عن بعد ،واستدامة
خدمات املرافق العمومية األساسية ،ودعم األجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة،
وضمان حد أدنى للدخل لفائدة األسرالعاملة في القطاع غيراملهيكل التي تضررت بفعل تباطؤالنشاط
االقتصادي ،واالهتمام بوضعية الفئات الهشة ،فضال عن دعم ومواكبة املقاوالت التي توجد في
وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة ،مع التأكيد الدائم على أهمية اإلسراع بتنزيل الورش املتعلق
بتطوير آليات الدعم االجتماعي وترشيده وتحسين حكامته ،من خالل اعتماد مشروع القانون رقم
 72.18يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي بإحداث السجل االجتماعي
املوحد والوكالة الوطنية للسجالت.
واستحضر السيد رئيس الحكومة ،بمناسبة تقديمه آلخر مستجدات حصيلة حاالت اإلصابة
واملؤشرات الوبائية ،صعوبة عملية الخروج من الحجر الصحي وما يصاحبها من تعقيدات واعتبارات
متداخلة صحية وطبية واقتصادية واجتماعية ومجتمعية (نفسية وسلوكية) تستجيب لعدد من
املعايير ،ما حققه تدبير املرحلة بفضل تعاون جميع املؤسسات والهيئات املعنية والتفاعل اإليجابي
للمغاربة معها ،من مكاسب كبيرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ومجتمعيا وإداريا ،وإكراهات وتداعيات
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ً
سلبية اقتصادية واجتماعية متعددة طالت عددا من مناحي الحياة ،أعلن على إثرها رسميا تمديد
فترة حالة الطوارئ الصحية في املغرب ملدة ثالثة أسابيع ،معتبرا أن الوضعية الوبائية ببالدنا -في هذه
اللحظة -متحكم فيها ولكن غير مطمئنة ،من حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر وبائية عائلية
وصناعية بين الفينة واألخرى في عدد من املناطق.
وبخصوص رؤية الحكومة لتخفيف الحجرالصحي ،أكد السيد رئيس الحكومة بأن االستعدادات
لتنزيل اإلجراءات انطلقت وفق مبادئ محددة وواضحة وتدابير عامة مركزية وقطاعية مضبوطة،
لتبدأ بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية والتدبيريةّ ،
حدد أبرزها
في توفر املنظومة الصحية على طاقة استيعابية مؤهلة وقدرتها على اختبار الذين يعانون من أعراض
الكوفيد  ،19وعلى املراقبة الفعالة وتتبع جميع الحاالت ،ثم التوفر على مخزون كاف من املستلزمات
الطبية ،واالرتكاز على مبدأ التدرج والبعد الترابي واملرونة وإمكانية املراجعة ثم التمييز اإليجابي ،مما
ال يعني التنصل من جميع اإلجراءات االحترازية ،الشخصية واملهنية ،بل سيتعين استصحاب عدد
من التدابير ذات الطابع العام ،من قبيل اإلبقاء على التدابير الوقائية ،وال سيما التباعد االجتماعي،
وإجراءات النظافة الشخصية ،والتطهير املنتظم لألدوات واملساحات املستعملة بكثرة ،وااللتزام
بارتداء الكمامات في الفضاء العام ،وما إلى ذلك ،ورهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو
تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة ،تراعي خصوصية هذا النشاط ،ويتولى كل قطاع
حكومي إعداد دالئل توضح هذه اإلجراءات بالنسبة لألنشطة التجارية واالقتصادية التي تدخل في
اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.
وموازاة مع التدابير العامة ،أشار السيد رئيس الحكومة إلى عمل القطاعات الحكومية بطريقة
استباقية على بلورة وتنزيل خطط وبرامج قطاعية شاملة ومتكاملة ،كرافعة مهمة من أجل تسريع
استئناف النشاط االقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي
تلوح في األفق ،بما يقتضيه ذلك من إجراءات احترازية ووقائية ،كل في مجال اختصاصاته ،من خالل
التنسيق والتكامل مع القطاعات األخرى املعنية وبإشراك املهنيين والفاعلين املعنيين ،شكلت خطة
إلنعاش االقتصاد الوطني أهم أوراشها ،إلعادة إطالق عجلة االقتصاد وتوفير مناخ مالئم للمقاوالت
الوطنية لتنمية أنشطتها وإحداث فرص الشغل ،وبالتالي استرجاع الدينامية التنموية التي انطلقت
بداياتها خالل األشهر األخيرة من السنة الفارطة ،باعتماد آليات أفقية تستجيب لخصوصيات كل
قطاع على حدة ،تأخذ بعين االعتبارالعوامل الخارجية وتتكيف مع التشكيل الجديد لسالسل القيمة
العاملية ،من خالل جذب استثمارات دولية على نطاق واسع ،والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج
جديدة ،بالقرب من األسواق األوروبية واإلفريقية ،دون إغفال أهمية إيالء العناية الكبرى بقطاعات
الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية االجتماعية ومدها باإلمكانيات الضرورية إضافة إلى
ور�شي تسريع التحول الرقمي والحكامة الجيدة ،مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لحل بعض
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اإلشكاليات الهيكلية التي أكدت األزمة على أهمية واستعجالية معالجتها ،كإشكاليات القطاع غير
املهيكل والحماية االجتماعية.
وأعلن في األخير ،تفعيال لخطة إنعاش االقتصاد الوطني ،واستجابة لتأثير املتغيرات املرتبطة
بالظرفية االقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد  19على مختلف الفرضيات التي أطرت
إعداد قانون املالية لسنة  ،2020عن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي ،يستلزم وضوحا في الفرضيات
التي سيبنى عليها عامليا ووطنيا ،أخذا بعين االعتبارتوقعات تراجع معدل النمو إلى جانب آثار الجفاف
وانخفاض اإليرادات الضريبية ،يكرس أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل
والحماية االجتماعية ،ويركز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية ،وعن مبادرة بدء سلسلة
مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها ،باعتبارها
أوراشا وطنية تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع ،إلنجاح مواجهة معضالت جائحة كورونا
وما بعدها.

جلسة مناقشة بيانات السيد رئيس الحكومة
حول» تطورات تدبيرالحجرالصحي ما بعد  20ماي»
بعد االستماع إلى البيانات التي تضمنها عرض رئيس الحكومة في جلسة مشتركة ملجل�سي البرملان
يوم اإلثنين  18ماي  2020حول «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد  20ماي» ،طبقا ملقتضيات
الفقرة األولى من املادة  68من الدستور ،عقد مجلس املستشارين تفعيال ملقتضيات املادة  273من
النظام الداخلي للمجلس يوم الثالثاء  25رمضان  1441موافق  19ماي  ،2020على الساعة الثانية
بعد الزوال وثالثة عشر دقيقة ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش ،جلسة عامة ملناقشة هذه
البيانات وخطة الحكومة لتدبير تمديد الحجر الصحي ،جسدتها مداخالت السيدات والسادة أعضاء
املجلس ،والتي تعرضت ملختلف جوانب املوضوع ،كاآلتي:
 .1فريق األصالة واملعاصرة (أحمد تويزي)؛
 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار) ؛
 .3فريق العدالة والتنمية (عبد العلي حامي الدين)؛
 .4الفريق الحركي (مبارك السباعي)؛
 .5فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛
 .6الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتيحي)؛
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 .7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عمرمورو)؛
 .8فريق االتحاد املغربي للشغل (آمال العمري)؛
 .9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (العابد امللودي العمراني) ؛
 .10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب).
وقد تالها تعقيب السيد رئيس الحكومة ،تفاعل خالله مع تساؤالت واستفسارات السادة
املستشارين والتعاطي مع اقتراحاتهم للسيطرة والخروج من هذه األزمة.
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خامسا :عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول أعمال املحاكم املالية

ملخص عرض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات أمام البرملان
حول أعمال املحاكم املالية
عمال بمقتضيات الفصل  148من الدستور واملادة  100من القانون رقم  62.99املتعلق
بمدونة املحاكم املاليةّ ،
قدم السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،بتاريخ
 28يناير ،2020عرضا أمام مجل�سي البرملان عن أعمال املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية
برسم سنة .2018
أتى هذا العرض تفعيال لالختصاصات التي أسندها دستور اململكة لهذه الهيئات ،بحيث تقدم
املؤسسة العليا للرقابة من خالله نظرة حول تدبير املالية العمومية من طرف الجهاز التنفيذي بما
يساعد املؤسسة التشريعية على القيام بأدوارها الرقابية إزاء العمل الحكومي.
كما أتى عقب إصداراملجلس األعلى للحسابات في يوليوز  2019تقريره السنوي املتعلق بأنشطة
املحاكم املالية برسم سنة  ،2018الذي تم رفعه إلى أنظار جاللة امللك نصره هللا ،ووجه إلى السادة
رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ،وتم نشره بالجريدة الرسمية وعلى
املوقع اإللكتروني للمجلس األعلى للحسابات ،وذلك عمال بمقتضيات الفصل  148من الدستور.
وقد تميزت برمجة أشغال املحاكم املالية خالل سنة  ،2018حسب ما جاء في عرض الرئيس
األول للمجلس األعلى للحسابات ،بالرفع من عدد املهمات الرقابية املنجزة الذي وصل إلى  274مهمة
رقابية مقابل  160خالل السنتين الفارطتين ،وكذا بتنويع مجال تدخل املحاكم املالية ليشمل مجمل
القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم األفقي للبرامج والسياسات العمومية.
وتجلت حصيلة أشغال املحاكم املالية خالل سنة  2018بالنسبة للمجلس األعلى للحسابات في
إنجازه لخمسين ( )50مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسييراألجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية،
بينما تولت املجالس الجهوية للحسابات تنفيذ  224مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية
واملؤسسات العمومية املحلية ،وكذا بعض شركات التدبيراملفوض.
كما أصدرت املحاكم املالية ما مجموعه  2144قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات املقدمة
من طرف املحاسبين العموميين و 68قرارا وحكما في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية،
وعالوة على ذلك تابعت النيابة العامة على مستوى املجلس  114شخصا في ميدان التأديب ،وأحالت
على رئاسة النيابة العامة ثمانية ( )8قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية .وفي مجال آخر
واصلت املحاكم املالية عملية تلقي التصريحات اإلجبارية باملمتلكات حيث تلقت خالل سنة  2018ما
مجموعه  9387تصريحا ،وبذلك يصل العدد اإلجمالي للتصريحات التي تلقتها املحاكم املالية منذ سنة
 2010تاريخ دخول منظومة التصريح اإلجباري باملمتلكات حيزالتنفيذ ما مجموعه  232339تصريحا.
93

ولقد تضمن التقريرالسنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبيراملالية العمومية ،ففي إطار
املهمة الدستورية التي أوكلها املشرع للمجلس األعلى للحسابات بمقت�ضى الفصل  148من الدستور
واملتعلقة بمساعدة البرملان وتنفيذا ملقتضيات املادة  66من القانون التنظيمي لقانون املالية ،أنجز
املجلس وأودع لدى البرملان بتاريخ  23يوليوز  2019التقرير حول تنفيذ قانون املالية لسنة 2017
والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة املتعلق
بنفس السنة ،ويسجل املجلس في هذا الصدد أن الحكومة حرصت على التقيد باآلجال التي فرضها
القانون التنظيمي للمالية حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة  2017بدون أي تأخير.
وعلى صعيد آخر ،وطبقا للصالحيات التي أسندها دستور اململكة للمجلس األعلى للحسابات
حول ممارسة املراقبة العليا على تنفيذ قانون املالية ،فقد سجل العرض انتظام املجلس في إنجازهذه
املهمة سنويا اعتمادا على املعلومات األولية التي تصدرها الوزارة املكلفة باملالية ،وفي هذا اإلطارأنجز
املجلس مهمة رقابية حول النتائج اإلجمالية لتنفيذ ميزانية سنة  .2018وقد ال حظ املجلس من خاللها
تزايد النفقات العادية ،والتي بلغت  213مليار درهم ،حيث سجل حجمها اإلجمالي باملقارنة مع سنة
 2017ارتفاعا بما يناهز  6،9مليار درهم نتيجة زيادة نفقات املعدات والخدمات ب  3،2مليار درهم
وتكاليف املقاصة بما يناهز  2،8ملياردرهم.
كما الحظ املجلس أنه على الرغم من املجهودات التي بذلت في مجال االستثمارات العمومية،
والتي أتاحت لبالدنا التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في املستوى املطلوب ،فإنها لم
تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق االجتماعية والتفاوتات املجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية
البشرية ،وتبعا لذلك أو�صى املجلس ،انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية ،بوضع تصور جديد
لالستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة ،توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد
معاييرالنجاعة واملردودية والحكامة الجيدة.
ومن خالل تقييمه ملعطيات املالية العمومية ،توقف املجلس عند بعض العوامل التي تعتبر
بمثابة تحديات تواجه تدبير املالية العمومية على املديين القصير واملتوسط ،ويمكن إجمالها في أربع
فئات من املخاطر:
 أولها التحكم في مستوى عجزالخزينة؛ الفئة الثانية من هذه املخاطرتهم املستوى املرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجةلتفاقم عجزالخزينة ،فقد تزايد حجم دين الخزينة بأكثرمن الضعف منذ 2009؛
 الفئة الثالثة من هذه املخاطر تتعلق بالحسابات الخارجية ،بحيث أن عجز امليزان التجارييعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات خاصة تزايد الفاتورة الطاقية واملشتريات من سلع
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التجهيز ،كما أن عجز الحساب الجاري مليزان األداءات تفاقم بحيث انتقل من  3،4 %إلى  5،5 %من
الناتج الداخلي الخام؛
 الفئة الرابعة من هذه املخاطرترتبط بإشكالية ديمومة أنظمة التقاعد التي ال تزال مطروحة،فقد بلغ العجز التقني للنظام املدني ملعاشات الصندوق املغربي للتقاعد مع متم سنة  2019ما
مجموعه  5،24مليار درهم بعد أن سجل  6مليار درهم سنة  2018و 5،6مليار درهم برسم سنة
 ،2017كما تراجعت احتياطاته إلى  76،9مليار درهم ،ويعرف الصندوق املغربي للضمان االجتماعي
بدوره نفس الوضعية ولو بحدة أقل ،كما أن النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد ،وبالرغم من ارتفاع
موارده ارتباطا بتزايد أعداد املنخرطين ،فإنه سجل عجزا تقنيا يناهز  2،2مليار درهم عند متم سنة
 ،2019وبالتالي فإن توازنات الصناديق الثالثة للتقاعد قد تواجه مخاطرمتزايدة.
وبخصوص املهمات املتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية فلقد استحوذت على
الحيز األكبر من التقرير السنوي باعتبار املوارد املرصودة ملمارستها وأهمية الخالصات املتمخضة
عنها مرفقة بتعقيبات مسؤو لي األجهزة التي خضعت للمراقبة .وهكذا شمل التقرير السنوي مهمة
حول جاهزية املغرب لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وأخرى حول املعطيات األولية لتنفيذ ميزانية
 2017باإلضافة إلى أربع مهمات ( )4تهم القطاع املالي متمثلة في مراقبة تسييرصندوق اإليداع والتدبير
وفرعين تابعين له (فيبارالقابضة وشركة ميدزيد وكذا شركة الوديع املركزي).
كما تناول التقرير قطاع الصحة من خالل تسع مهمات ( )9رقابية خصصت اثنتين ( )2لتقييم
تدبير التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ومراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باإلضافة
إلى ست ( )6بنيات استشفائية.
أما قطاع التربية والتكوين فقد عرف إنجاز عشر مهمات ( )10خصصت واحدة منها لألكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ،في حين انصبت تسعة ( )9مهمات على مؤسسات التعليم
العالي.
كما عرف مجال الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات إنجازخمس ( )5مهمات ،منها أربع ()4
مهمات لتقييم برامج عمومية ،هي مخطط «أليوتيس» وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة
الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين ،باإلضافة إلى مهمة مراقبة تسيير املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية.
وبخصوص مجال الثقافة واالتصال ،فقد شملته أربع ( )4مهمات رقابية ،تخص اثنتين ()2
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،في حين همت الثالثة شركة صورياد  ،2Mأما املهمة الرابعة فقد
تعلقت ببرنامج تشجيع الصناعة السينمائية.
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وعرف ميدان الطاقة واملعادن إنجازمهمة ملراقبة النشاط املعدني للمكتب الشريف للفوسفاط
وأخرى لتقييم تدابيرالنجاعة الطاقية.
وشملت ثالث ( )3مهمات أخرى تدبيركل من امللك العمومي املائي واملؤسسات السجنية ومركزي
تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.
وفيما يتعلق باملجالس الجهوية للحسابات فقد أنجزت من جانبها ،في إطار مراقبة التسيير
واستخدام األموال العمومية ،العديد من املهمات الرقابية تتوزع ما بين  206جماعة ومجموعة
للجماعات و 14مراقبة لعقود التدبير املفوض للمرافق العمومية املحلية ومهمتين ( )2على مستوى
مؤسستين عموميتين محليتين ومهمتين ( )2ملراقبى استخدام األموال العمومية من طرف الجمعيات
املستفيدة من الدعم العمومي.
وعالقة بالشأن االجتماعي خصص عرض الرئيس األول حيزا مهما ملوضوع نظام التأمين اإلجباري
عن املرض ،الذي أنجزت بخصوصه مهمتان على مستوى الصندوقين املشاركين في تدبيره بموجب
القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية (الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي ،الوكالة الوطنية للتأمين الصحي) ،وتوقف املجلس
من خالل املهمتين الرقابيتين على أن نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض استغرق آجاال طويلة
لتفعيل كل مكوناته ،باإلضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من االختالالت املتعلقة بالحكامة
وتغطية نفقات خدمات العالج والتوازن املالي للنظام .وفيما يخص منظومة حكامة املنظومة ،الحظ
املجلس أن اإلطار القانوني للنظام يبقى غير مكتمل ،حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص
التنظيمية الالزمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية
رغم مرورأزيد من  14سنة عن صدورها ،وهو ما أثرسلبا على تدبيرهذا النظام بشكل سليم ،إضافة
إلى رصد العديد من االختالالت املتعلقة بتعميم نظام التأمين اإلجباري عن املرض ،ضبط املنظومة،
تغطية النفقات الطبية ،التوازن املالي للمنظومة.
وهم املوضوع الثاني الذي توقف عنده الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات قطاع السمعي
البصري العمومي ،حيث انكبت ثالث ( )3مهمات رقابية على تقييم تدبير كل من الشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة  SNRTوشركة الدراسات واإلنجازات السمعية البصرية  .SOREAD 2Mتوقف خاللها
املجلس عند الوضعية جد الحرجة ملالية الشركتين ،أكد املجلس عبرها على الصبغة االستعجالية التي
تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري في بالدنا وتجميع مكوناته ضمن قطب عمومي موحد.
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املحاور املقترحة
ملناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
تطبيقا ألحكام الفصل  148من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة منه؛
وبعد توصل مجلس املستشارين بالتقريرالسنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2018؛
وعلى إثرتقديم عرض السيد الرئيس األول لهذا املجلس حول أعمال املحاكم املالية ،في الجلسة
العامة املشتركة بين مجل�سي البرملان يوم الثالثاء  28يناير .2020
وعمال بأحكام النظام الداخلي ملجلس املستشارين التي تنص على أن «تجري املناقشة داخل ّ
كل
مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة».
قرر مكتب مجلس املستشارين بتاريخ  27يناير  2020عقد جلسة عامة بتاريخ  10فبراير ،2020
ملناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،وذلك وفق الترتيب الذي تم االتفاق
عليه في اجتماع ندوة الرؤساء املنعقدة بتاريخ  03فبراير .2020
غير أنه بتنسيق مع مجلس النواب ،فقد تقرر إرجاء موعد مناقشة عرض السيد الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات إلى غاية مستهل الدورة التشريعية ألبريل  ،2020والذي تأجل بدوره التنسيق
بين املجلسين إلى مستهل دورة أكتوبرمن السنة املقبلة ،لكثافة أجندة البرملان في إطارمواكبة التدابير
واألنشطة املتخذة ملكافحة وباء كورونا املستجد.
وقد كان من املقرر أن تنصب املناقشة بمجلس املستشارين على القطاعات الحكومية التي
ّ
حددها مكتب املجلس ،والتي تهم محاور ومواضيع تناولها تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنة
 ،2018وكذا عرض السيد الرئيس األول للمجلس أمام مجل�سي البرملان ،وهي محاور ومواضيع لها
عالقة بمجاالت اهتمام تركيبة مجلس املستشارين الترابية والنقابية واملهنية ،بجانب القضايا ذات
األهمية ،التي تكون محل مناقشة بكال املجلسين.
وقد اقترح مكتب مجلس املستشارين توزيع مناقشة القطاعات الحكومية واملحاور كالتالي:
 .1وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان:
• املؤسسات السجنية؛
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير.
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 .2وزارة الداخلية:
• مراقبة تسييرالجماعات الترابية.
 .3وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة:
• النتائج اإلجمالية لتنفيذ ميزانية سنة  2018وتحديات تدبير املالية العمومية على املديين
القصيرواملتوسط (عجزامليزانية /الدين العمومي /الحسابات الخارجية  /ديمومة أنظمة التقاعد)
• تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017؛
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي للقطاع (الوظيفة العمومية وإصالح اإلدارة).
 .4وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:
• التسيير امليزانياتي واملحاسبي لقطاعات :الفالحة /الصيد البحري  /املندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر؛
• مخطط الصيد البحري «أليوتس»؛
• مخطط املغرب األخضر« :تقييم سلسلة إنتاج الزيتون» ،و»برنامج توسيع الري».
 .5وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العالي:
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي لقطاع التكوين املنهي؛
• املدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛
• األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
 .6وزارة الصحة:
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي لوزارة الصحة؛
• الوحدات االستشفائية اإلقليمية؛
• الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
 .7وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي.
• مجموعة املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت.
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 .8وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي للقطاع؛
• امللك العام املائي.
 .9وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة:
• املعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
 .10وزارة الطاقة واملعادن والبيئة:
• أهداف التنمية املستدامة :مدى جاهزية املغرب لتنفيذ خطة أهداف التنمية املستدامة
.2030/2015
 .11وزارة الشغل واإلدماج املنهي:
• التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لفائدة أجراء القطاع الخاص ،املدبرمن طرف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي؛
• نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،املدبر من طرف الصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي.
 .12وزارة الثقافة والشباب والرياضة:
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي للقطاع؛
• الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة :الحكامة وتدبير إنتاج البرامج التلفزية /البث األر�ضي
والفضائي للقنوات التلفزية واإلذاعة؛
• شركة الدراسات واإلنجازات السمعية البصرية (صورياد )2M؛
• املركزالسينيمائي املغربي؛
• املعهد امللكي لتكوين األطر.
 .13وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.
• التسييرامليزانياتي واملحاسبي للوزارة.
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سادسا:طلبات اللجان الدائمة االستماع إلى أعضاء
الحكومة خالل السنة التشريعية
2020-2019

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:
الرقم

1

املوضوع الع ـ ــام
طلب عقد لقاء تشاوري حول
إعداد التقرير الدوري الجامع
للتقريرين الخامس والسادس
التفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييزضد املرأة.

مقدم الطلب

الدولة
وزير
املكلف بحقوق
اإلنسان

تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة

ورد الطلب في  06دجنبر  2019وعقد
اللقاء بتاريخ  07يناير 2020

2

طلب االستماع إلى السيد وزير
االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة لدراسة جدوى
الساعة اإلضافية على الحياة
واالجتماعية
االقتصادية
والصحية.

مجموعة
الكونفدرالية
الديمقراطية
للشغل

 08يناير 2020

3

طلب االستماع إلى السيد
وزير العدل لتدارس موضوع
استفحال ظاهرة االستيالء
على العقارات ،واملس
بممتلكات الغير.

مجموعة
الكونفدرالية
الديمقراطية
للشغل

 23يناير 2020

103
103

 10يناير 2020

 29يناير 2020

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:
الرقم

1

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

الفرق واملجموعة التالية:
 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية؛
 فريق العدالة والتنمية؛تقديم "خالصة التقرير
 الفريق الحركي؛املتعلق بمراقبة تسيير
 الفريق االشتراكي؛املجمع الشريف للفوسفاط
 فريق االتحاد املغربي للشغل؛والنشاط املنجمي".
 الفريق الدستوري الديمقراطياالجتماعي؛
 مجموعة الكنفدراليةالديمقراطية للشغل.

2

تدارس موضوع "تداعيات
ما بات يعرف بفضيحة
"باب دارنا" ،وكذا الكيفية
التي تم بها منح القروض من
طرف بعض األبناك للشركة
املعنية".

3

االنعكاسات
دراسة
االقتصادية واملالية لتف�شي
فيروس كوفيد  19على بالدنا.
(نوقش في اجتماع اللجنة
بتاريخ  4ماي )2020

4

دور األبناك في املجهود الوطني
ملواجهة جائحة كورونا

4

التدابير
تدارس
واإلجراءات ذات الطابع
االقتصادي التي اتخذتها
الحكومة ملواجهة جائحة
كورونا( .نوقش في اجتماع
اللجنة بتاريخ  11ماي
)2020

الفريق االشتراكي

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

فريق العدالة والتنمية

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 8يناير 2020

 8يناير 2020

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

 15يناير 2020

 15يناير 2020
(دفعت وزارة االقتصاد
واملالية بعدم
االختصاص)

 23أبريل 2020

 23أبريل 2020

 28أبريل 2020

 29أبريل 2020

بطلب من أعضاء اللجنة في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  04ماي 2020
بحضور السيد وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي,

104
104

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج
تاريخ اإلحالة تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة إلى الحكومة

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

1

تداعيات التدخل التركي على دول
املغرب العربي.

الكنفدرالية
مجموعة
الديمقراطية للشغل

2

اإلجراءات الحكومية املتخذة
من أجل إرجاع املغاربة العالقين
بالخارج بسبب انتشار جائحة
كورونا إلى أرض الوطن.

فريق االتحاد املغربي للشغل

 22أبريل
2020

3

اإلجراءات التي تعتزم الحكومة
اتخاذها من أجل إرجاع املغاربة
العالقين بالخارج بسبب جائحة
كوفيد  19إلى أرض الوطن.

 فريق االتحاد املغربي للشغلالفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية
 فريق األصالة واملعاصرة-فريق العدالة والتنمية

 29ماي
2020

4

أوضاع املغاربة العالقين بالخارج
جراء ما فرضته جائحة كورونا.

5

تدبير قطاع األوقاف والشؤون
اإلسالمية في ظل جائحة كورونا.

 الفريق الحركي فريق التجمع الوطني لألحرار الفريق االشتراكي الفريق الدستوري الديمقراطياالجتماعي

 09يونيو
2020

6

أوضاع املغاربة بالخارج في ظل
تداعيات جائحة كورونا.

 فريق العدالة والتنمية الفريق الحركي فريق التجمع الوطني لألحرارالفريق االشتراكي فريق االتحاد املغربي للشغلالدستوري
الفريق
الديمقراطي االجتماعي

 30يونيو
2020

 الفريق الحركي فريق التجمع الوطني لألحرارفريق االتحاد العام ملقاوالتاملغرب
 الفريق االشتراكي الفريق الدستوري الديمقراطياالجتماعي
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 14يناير
2020

 02يونيو
2020

 15يناير
2020
 24أبريل
2020

 01يونيو
2020

 02يونيو
2020

 09يونيو
2020

 01يوليوز
2020

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
الرقم

1

املوضوع الع ـ ــام
مناقشة تداعيات حادثة السير
املميتة التي وقعت مساء األحد
فاتح دجنبر  2019بالطريق
السياربين تازة وفاس.
مناقشة مجمل املشاكل التي
آثارها مشروع باب دارنا وضحاياه
من املواطنين الذين استثمروا
أموالهم في أمل امتالك سكن الئق
بهذا املشروع.

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 -فريق األصالة واملعاصرة  02دجنبر 2019

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة
 14يناير 2020

 09يناير 2020

 14يناير 2020

3

تدارس وضعية الوكالة املغربية
لتنمية األنشطة اللوجستيكية
()AMDL

 الفريق االستقاللي 27يناير 2020
للوحدة والتعادلية

 19فبراير 2020

4

تدارس وضعية شركة الخطوط
امللكية املغربية ومدى مساهمتها
في التنمية

مجموعة الكونفدرالية
 29يناير 2020
الديمقراطية للشغل

 19فبراير 2020

5

مناقشة اإلجراءات الحكومية
املتخذة ملواكبة تداعيات واثار
قرار منع التهريب عبر معبري
سبتة ومليلية

 الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية
 فريق العدالة والتنمية  13مارس 2020 فريق االتحاد املغربيللشغل

2

 -فريق األصالة واملعاصرة
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106

 19مارس 2020

الرقم

6

7-8

املوضوع الع ـ ــام
مناقشة عزم السلطات
العمومية اعتماد تطبيق
"وقايتنا" اإللكتروني بغرض
تتبع ورصد حاالت األشخاص
املصابين بفيروس كوفيد ،19
ومخالطيهم.
* مناقشة قضايا تأهيل
قطاع النقل الطرقي للبضائع
واملسافرين؛
* تدارس تحديد العالقة بين
مستويات تعرفة الطرق السيارة
وتنافسية النقل الطرقي.
بحضور وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء ،ومدير
الوكالة الوطنية للسالمة
الطرقية ،واملدير العام للطرق
السيارة باملغرب.

مقدم الطلب

فريق العدالة والتنمية

 فريق التجمع الوطنيلألحرار؛
 فريق االتحاد العامملقاوالت املغرب؛
 فريق االتحاد املغربيللشغل؛
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي
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تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 13ماي 2020

 17يونيو 2020

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة
 19ماي 2020
(دفعت وزارة
الداخلية بعدم
االختصاص)

 23يونيو 2020

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

1

طلب عقد اجتماع اللجنة
قصد االستماع إلى السيد
وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والبحث العلمي لدراسة
الدخول املدر�سي والجامعي
للموسم الدرا�سي 2020/2019

 مجموعة الكونفدراليةالديمقراطية للشغل

2

طلب عقد اجتماع اللجنة
ملناقشة مستجدات الدخول
املدر�سي والجامعي لهذا املوسم
()2020/2019

 -فريق العدالة والتنمية

3

اإلصالح
مناقشة
طلب
البيداغوجي الجامعي الجديد

 الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية - ،فريق العدالة
والتنمية،
ناقشت اللجنة املوضوع في اجتماعها املنعقد
 الفريق االشتراكي،بتاريخ  15يناير .2020
 الفريق الحركي، فريق االتحاد املغربيللشغل
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي

4

مناقشة تقرير الزيارة االستطالعية
التي قامت بها اللجنة حول الواقع
الصحي بجهة درعة تافياللت خالل
الفترة املمتدة ما بين  1إلى  7يوليوز
2018

5

طلب عقد اجتماع اللجنة من
أجل دراسة وضعية موظفي
قطاع الشباب والرياضة

 15أكتوبر 2019

 15أكتوبر 2019

 16أكتوبر 2019

 16أكتوبر 2019

نوقش التقريرفي اجتماع اللجنة بتاريخ  21يناير 2020

 الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية

108
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 26نونبر 2019

 26نونبر 2019

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

6

طلب عقد اجتماع اللجنة من
أجل مناقشة موضوع تأثير
انتشار فيروس "كوفيد "19على
املنظومة التربوية والتعليمية

 الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية

7

طلب عقد اجتماع اللجنة
قصد دراسة موضوع "تداعيات
إقصاء مجموعة من املهنيين
من االستفادة من التعويضات
املمنوحة من صندوق تدبير
جائحة كورونا.

فريق
األصالة واملعاصرة

8

طلب عقد اجتماع للجنة ملناقشة
موضوع التدابير املتخذة من
طرف وزارة التضامن والتنمية
االجتماعية واملساواة واألسرة
خالل فترة الحجر الصحي وأثرها
على مختلف الفئات الهشة.

فريق
األصالة واملعاصرة

9

مناقشة أوضاع املهنيين داخل
مؤسسة الضمان االجتماعي
ودورها في مواجهة التداعيات
االجتماعية التي أفرزتها جائحة
كورونا كوفيد 19؛ (نوقش في
اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 17
يونيو )2020

10

مناقشة موضوع وضعية
الحالة الوبائية واإلجراءات
الصحية ملا بعد رفع الحجر
الصحي؛ (نوقش في اجتماع
اللجنة املنعقد بتاريخ  07يوليوز
)2020

فريق
التجمع الوطني لألحرار

 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية؛
 فريق العدالة والتنمية؛ الفريق الحركي؛ الفريق االشتراكي؛ فريق االتحاد املغربي للشغل؛ الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي.
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تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة
 15أبريل 2020

20
أبريل 2020

6
يوليوز 2020

 04يونيو 2020

 02يونيو 2020

 15أبريل 2020

21
أبريل 2020

6
يوليوز 2020

 04يونيو 2020

 04يونيو 2020

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة

11

 فريق األصالة واملعاصرة؛طلب االستماع الى السيد وزير  -الفريق االستقاللي للوحدة
الصحة حول آخرمستجدات تطور
والتعادلية؛
الوضعية الوبائية املرتبطة بتف�شي  -فريق العدالة والتنمية؛
 الفريق الحركي؛وباء كورونا املستجد
 -الفريق االشتراكي.

 11غشت 2020

12

 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةتطورات الوضعية الوبائية لفيروس
والتعادلية؛
 19ببالدنا والتدابير
كوفيد
 فريق العدالة والتنمية؛املتخذة له
 الفريق الحركي؛ -الفريق االشتراكي؛

 11غشت 2020

13

بطلب من :
 - 1فريق العدالة والتنمية،
الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،وفريق التجمع
الوطني لألحرار ،والفريق
الحركي.
 - 2فريق االتحاد املغربي
للشغل ومجموعة
الكونفدرالة الديمقراطية
للشغل.

 25غشت 2020

مناقشة موضوع اإلجراءات
والتدابير الوقائية التي سترافق
الدخول املدر�سي والجامعي لسنة
 2021/2020وكذا مستجدات هذا
املوسم في ظل إكراهات جائحة
كورونا.
(عقد االجتماع يوم الخميس 27
غشت ) 2020
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 12غشت 2020

 11غشت 2020

 25غشت 2020

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

14

طلب عقد اجتماع اللجنة ملناقشة
موضوع التطورات املقلقة
والخطيرة للحالة الوبائية ببالدنا،
واملتعلقة بعدم التحكم في املرحلة
الثانية من تف�شي وانتشال جائحة
كورونا كوفيد 19

مقدم الطلب
 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية؛
 فريق العدالة والتنمية؛ الفريق الحركي؛ فريق التجمع الوطنيلألحرار؛
 الفريق االشتراكي؛ فريق االتحاد العامملقاوالت املغرب؛
 فريق االتحاد املغربيللشغل؛
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي؛
 مجموعة الكونفدرالةالديمقراطية للشغل
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تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة

 28غشت 2020

 28غشت 2020

لجنة القطاعات اإلنتاجية
مقدم الطلب

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

1

تنويرالرأي العام بحقيقة اكتشاف
الغاز الطبيعي بمجموعة من
املناطق ببالدنا ،وبالحصيلة
األولية لعمليات التنقيب على الغاز
الطبيعي.

 -الفريق االشتراكي

2

مناقشة وضعية امليزان التجاري
بين املغرب والبلدان التي تربطه
معها اتفاقيات للتبادل الحر.

 -فريق العدالة والتنمية

3

طلب االستماع إلى السيد املدير
العام للمكتب الشريف للفوسفاط
بحضور السيد وزير الطاقة
واملعادن والبيئة في موضوع حكامة
املكتب ومساهمته في االقتصاد
الوطني على ضوء خالصات
وتوصيات تقرير املجلس األعلى
للحسابات.

 مجموعة الكونفدراليةالديمقراطية للشغل

4

دراسة استراتيجية الجيل األخضر
 2030-2020واستراتيجية غابات
املغرب .

 فريق التجمع الوطنيلألحرار
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي
االتحاد العام ملقاوالتاملغرب
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تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة

 08يناير 2020

 21يناير 2020

 29يناير 2020

 10مارس 2020

 15يناير 2020

 28يناير 2020

 04فبراير 2020

 10مارس 2020

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

5

طلب مناقشة اإلجراءات الحكومية
املتخذة ملواجهة آثار وتداعيات شح
التساقطات املطرية خالل هذا
املوسم على االقتصاد الوطني

 الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية
 فريق العدالة والتنمية الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي
 فريق االتحاد املغربيللشغل

6

7

8

وضعية الحرفيين التقليديين في
ظل جائحة وباء كورونا
(تم تدارسه في اجتماع اللجنة
بتاريخ  16يونيو )2020
طلب مناقشة موضوع الفالحيين
املتضررين من العواصف الرعدية.

طلب تشكيل لجنة فرعية للقيام
بمهمة استطالعية حول مركزية
الشراء والتنمية للمنطقة املنجمية
لتافياللت وفجيج

 -فريق األصالة واملعاصرة

 -فريق األصالة واملعاصرة

فريق
األصالة واملعاصرة
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تاريخ اإلحالة إلى تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
اللجنة

 10مارس 2020

 21أبريل 2020

 09يونيو 2020

 02يونيو 2020

 10مارس 2020

 21أبريل 2020

 16يونيو 2020

 16يونيو 2020
أحيل الطلب على
املكتب و 24يونيو
 2020أحيل من
رئيس املجلس على
الحكومة التي وافقت
من حيث املبدأ على
تنظيم املهمة بعد
تحديد موعد املهمة
والبرنامج واألعضاء
املشاركين فيها.

الق�سم الثاين:
تقييم ال�سيا�سات العمومية

ملخص حول تقدم أشغال املجموعة املوضوعاتية
لتقييم اإلستراتيجية الوطنية للماء

ملخص حول تقدم أشغال املجموعة املوضوعاتية لتقييم
اإلستراتيجية الوطنية للماء
استنادا للفصل  70من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي في الباب السادس منه ،تم
تشكيل املجموعة املوضوعاتية املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية،
والتي ّ
حدد لها مكتب املجلس اإلستراتيجية الوطنية للماء كموضوع للتقييم ،نظرا للعناية الكبيرة التي
يوليها صاحب الجاللة لهذا املوضوع من خالل إشرافه وحرصه على تتبع تطور هذا املكون الحيوي
وللتحديات الكبرى واملصيرية التي أصبح يشكلها ،حيث تم انتخاب مكتبها يوم  07ماي  2019والذي
أسفرعلى التركيبة التالية :
 رحال املكاوي ،رئيس املجموعة املوضوعاتية ،عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛ الطيب البقالي ،النائب األول للرئيس ،عن الفريق الحركي؛ عائشة ايتعال ،النائب الثاني للرئيس ،عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي؛ أبو بكرأعبيد ،مقرر املجموعة املوضوعاتية ،عن الفريق اإلشتراكي؛ الحو مربوح ،عضو املجموعة املوضوعاتية ،عن فريق األصالة واملعاصرة؛ إبراهيم اشكيلي ،عضو املجموعة املوضوعاتية ،عن فريق األصالة واملعاصرة؛ عبد الصمد قيوح  ،عضواملجموعة املوضوعاتية ،عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛ أمال ميصرة ،عضو املجموعة املوضوعاتية ،عن فريق العدالة والتنمية؛ محمد البكوري ،عضو املجموعة املوضوعاتية ،عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛ العربي العراي�شي ،عضو املجموعة املوضوعاتية ،عن فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب؛ أمال العمري ،عضو املجموعة املوضوعاتية ،عن فريق اإلتحاد املغربي للشغل؛ رجاء الكساب ،عضواملجموعة املوضوعاتية ،عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.ومنذ ذلك التاريخ وضعت املجموعة خطة وبرنامج عمل ملباشرة عملها ،واعتبارا ألهمية املوضوع
وراهنيته توخى أعضاؤها أخذ الوقت الكافي لإلملام بجميع محاور اإلستراتيجية الوطنية املتمثلة في :
 تدبيرالطلب وتنمية املوارد املائية؛ تدبيروتطويرهذا العرض؛ املحافظة على موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة؛119

 الحد من املخاطرالطبيعية املتعلقة باملياه والتأقلم مع تغيرات املناخ؛ مواصلة اإلصالحات التنظيمية واملؤسسية.وقد تم الحرص على تتبع مختلف املشاريع املتفرعة عن املحاور املذكورة لتكون موضوع تقييم،
وذلك باإلعتماد على تقنية متعددة األبعاد في عملية التقييم ،بدءا من تجميع املعطيات والحصول
عليها من خالل الوثائق املتوصل بها من القطاعات الوزارية املعنية بتنزيل اإلستراتيجية ،إضافة إلى
التقارير الصادرة عن املؤسسات الدستورية الوطنية وتلك الصادرة عن منظمات دولية ،ثم عقد
اإلجتماعات مع هذه القطاعات ،على أن تليها زيارات ميدانية ألربع مناطق هي :الراشيدية وسوس
والشرق ودكالة ،تتخللها لقاءات مع مدراء األحواض املائية وكذا الفاعلين املهنيين في ميدان الفالحة.
كما تم اقتراح القيام بزيارات لبعض التجارب املقارنة الناجحة (خاصة إسبانيا ؛ جزر الكناري )...
إلستلهام بعض الدروس منها.
وقبل افتتاح السنة التشريعية ،تم توجيه مراسالت لجميع القطاعات الوزارية املعنية لدعوتها
لحضور اجتماعات هذه املجموعة ،مكنها ذلك من عقد ثالث اجتماعات مع كل من السيد وزيرالتجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء ،والسيد مديراملكتب الوطني للكهرباء واملاء ،والسيد وزيرالفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،قدمت خاللها عروض حول الوضعية العامة لقطاع املاء
باملغرب ،وتخللتها نقاشات مستفيضة مع السيدات والسادة أعضاء املجموعة.
وفي هذا الشأن ،سجل ضعف في تجاوب مجموعة من القطاعات الوزارية مع دعوات املجموعة،
مما أثر بالسلب على أشغال عملها ،كما أن ترتيبات القيام بالزيارات امليدانية تزامنت مع مدة سريان
حالة الطوارئ الصحية وفترة فرض الحجر الصحي ،وهو ما عطل عمل املجموعة ملدة أربعة أشهر،
حيث تم اإلقتصار على بعض اللقاءات عن بعد.
في حين تواصل العمل واإلستقصاء داخل املجموعة من خالل الوثائق واملستندات املتوصل بها.
وتحضير أرضية أولية للتقرير ،والتي أبانت املعطيات األولية املتوصل إليها أن تنفيذ هذه اإلستراتيجية
عرف تعثرا كبيرا ،وإدخال العديد من التعديالت عليها مع ضعف آليات التنسيق البين قطاعية.
وعلى أمل أن يرفع هللا هذا الوباء عن بلدنا العزيز ،سوف تستمراملجموعة في مسعاها إلتمام
باقي املحطات في أفق وضع تقرير تقييم يستجيب ملعايير التقييم املعمول بها وبمضامين وتوصيات
تسهم في معالجة وتقويم االختالالت بما فيه مصلحة الوطن.
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امللحق:

قوائم األسئلة الشفهية والكتابية املجاب عنها خالل
السنة التشريعية 2020-2019

121

أوال :قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل
دورة أكتوبر 2019
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 19نونبر 2019

الجلسة
الخامسة
أمين الجلسة:
إدريس الرا�ضي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الجلسة الثانية رئيس الجلسة:
 22أكتوبر  2019حميد كوسكوس

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدالة والتنمية

5424

5305

فك العزلة عن ساكنة بعض الدواويرالنائية بإقليم تازة.

دعم تنافسية اإلنتاج الوطني.

حصيلة إنجازمخطط أليوتيس.

تقييم مخطط أليوتيس.

5432

5429

5428

التجمع الوطني لألحرار

استراتيجية أليوتيس.

تقييم أداء إستراتيجية أليوتيس وأثرها املباشر على
االقتصاد الوطني.

تأخرالتساقطات املطرية وتأثيرها على املوسم الفالحي.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل
االستقاللي للوحدة
والتعادلية
التجمع الوطني لألحرار
عبد اللطيف أعمو وعدي
شجيري

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الفالحة والصيد
البحري

العدل

عبد اللطيف أعمو وعدي
شجيري

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية
الحركي

5425

5430

5426

االستعدادات املتخذة من أجل املوسم الفالحي الحالي.
املوسم الفالحي الحالي.

5161

5433

تدبيراملوارد املائية وإشكالية ندرة املياه.

موضوع السؤال اآلني

اختالالت تدبيراملوارد البشرية بوزارة العدل.

5281

رقم السؤال

أ -قائمة األسئلة الشفهية اآلنية املجاب عنها:

أوال :قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل دورة أكتوبر :2019
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الجلسة
التاسعة
 24دجنبر
2019

الجلسة
السادسة
 26نونبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

5464

5435

5399

5376

5423

5394

رقم السؤال

معاناة الصيادلة جراء صرف أدوية األمراض النفسية.

سكن الطبقة املتوسطة.

االستقاللي
والتعادلية

الحركي

للوحدة

االنتقال نحو املدن املستدامة.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية
التدابير واإلجراءات املتخذة للحد من االكتظاظ وبلورة
برامج للتأهيل وإعادة اإلدماج.

عائدات استغالل الغازالطبيعي لحقل تندرارة.

معاييراحتساب تسعيرات فواتيراملاء والكهرباء.

األصالة واملعاصرة

موضوع السؤال اآلني

الفريق أو االنتماء

العدل

إعداد التراب الوطني
والتعمير

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

الطاقة واملعادن
والبيئة

الوزارة املعنية
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الجلسة
الخامسة عشر
 11 /فبراير
2020
أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة

رئيس الجلسة:
الجلسة الثالثة حميد كوسكوس
عشر 28 /
أمين الجلسة:
يناير 2020
إدريس الرا�ضي

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5713

5653

أسباب تأخرإخراج مشروع القانون الجنائي.

دواعي اعتماد نظام البكالوريوس.

النظام البيداغوجي الجديد.

التخوف من نظام الباكالوريوس.

دعائم اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد.

اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد.

النظام الجديد للتعليم العالي.

مستجدات النظام البيداغوجي الجامعي الجديد.

5652

5650

5649

5611

5606

5582

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

االشتراكي

األصالة واملعاصرة

االتحاد املغربي للشغل

االشتراكي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

الفريق أو االنتماء

العدل

التربية الوطنية

الوزارة املعنية
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الجلسة األولى
 15 /أكتوبر
2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
عبد الصمد
قيوح

الرئاسة
واألمانة

4982

4937

4512

النظام األسا�سي ملوظفي وزارة التربية الوطنية.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية
االتحاد املغربي للشغل

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

الزيادات املتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية املتعلقة
بالتعليم الخصو�صي.
وضعية التعليم ببالدنا.

تعميم وتنمية التمدرس باألوساط القروية وشبه حضرية.

التجاوزات التي تعرفها عمليات توزيع منح التعليم العالي من
طرف بعض اللجن اإلقليمية املختصة.

العدالة والتنمية

4237

3924

3875

استفادة طلبة املناطق النائية من السكن باألحياء الجامعية.

الحركي

األصالة واملعاصرة

4895

التكوين املنهي.

4298

مالءمة التكوين املنهي لسوق الشغل.

التجمع الوطني لألحرار

3296

ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين املنهي.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

5162

االشتراكي
الدخول املدر�سي برسم السنة الدراسية .2020-2019

إنجاح املوسم الدرا�سي والجامعي الحالي.

ظاهرة تغييراملقررات الدراسية.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

الدخول املدر�سي.

الدخول املدر�سي.

الحركي

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

5250

5227

5158

1465

رقم السؤال

ب  -قائمة األسئلة الشفهية العادية املجاب عنها:

التربية الوطنية

الوزارة املعنية
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الجلسة األولى /
 15أكتوبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
عبد الصمد قيوح

الرئاسة
واألمانة

3273

3190

3187

رقم السؤال

إجراءات وتدابيرالحفاظ على سالمة العاملين باملناجم.

مآل مشروع إنجاز أنبوب لنقل الغاز من نيجيريا عبر
املغرب.

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

اإلستراتيجية الطاقية للوزارة في األقاليم الجنوبية
وانعكاس ذلك على تشغيل الشباب.

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الطاقة واملعادن
والبيئة

الوزارة املعنية
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 22أكتوبر
2019

الجلسة
الثانية

تاريخ
الجلسة

رئيس الجلسة:
حميد
كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

3380

3032

2646

5133

5129

4907

4854

مآل االلتزامات بتنفيذ االتفاقيات املوقعة لتطوير
البنية التحتية الطرقية.

تسريح العديد من العمال العاملين بمقالع الرمال
واملعامل بدائرة أكوراي.

االستراتيجية الوطنية للتشغيل.

تقييم برامج التشغيل.

رصيف الحاويات بامليناء التجاري آلسفي.

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

مواجهة الكوارث الطبيعية.

املخطط الوطني لضمان األمن املائي للبالد.

االشتراكي

األصالة واملعاصرة

الحركي

العدالة والتنمية

املتأخرات التي في ذمة املكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب لفائدة املقاوالت.

4781

3577

االنقطاعات املتكررة للماء الشروب الذي يعاني منه
سكان عدد من املناطق.

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

آثارالتغيرات املناخية على املوارد املائية.

آلية مراقبة جودة الطرق.

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

تنظيم الولوج الى ميناء الداخلة.

3416

2934

2465

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الشغل واإلدماج
املنهي

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الوزارة املعنية
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الجلسة الثانية رئيس الجلسة:
 22أكتوبر  2019حميد كوسكوس

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

4883

136

2332

2122

4047

3571

رقم السؤال

عملية العبور لسنة .2019

ضرورة تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

الحركي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

املغاربة املقيمين
بالخارج

العدالة والتنمية

الثقافة والشباب
والرياضة

الشغل واإلدماج املنهي

التضامن والتنمية
االجتماعية واملساواة

العناية باآلثارالتاريخية والثقافية لبالدنا.

مهرجان املوسيقى العريقة.

االتحاد املغربي للشغل

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

تراجع الحقوق والحريات النقابية ببالدنا.

الدخول االجتماعي.

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة الثالثة
 29أكتوبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

الرئاسة
واألمانة

األصالة واملعاصرة

5113

4930

4846

وضعية املجازر ببالدنا وانتشارالذبيحة السرية.

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية.

الرسم املفروض على األرا�ضي غيراملبنية.

العدالة والتنمية

الحركي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

4156

االتحاد املغربي للشغل

تأهيل املوارد البشرية للجماعات الترابية.

عدم تمكين املكاتب النقابية من الوصوالت الخاصة
بامللفات القانونية.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الحركي

4048

3732

برنامج الحكومة في إنجازالسجل االجتماعي املوحد.

3308

االستعدادات للتخفيف من معاناة ساكنة املناطق
النائية بسبب موجات البرد.

مدى انخراط الجماعات الترابية في عملية تحديث
اإلدارة العمومية.

التجمع الوطني لألحرار

الحواراالجتماعي بالجماعات.

2444

2321

1240

مشاكل النقل الحضري.

االشتراكي

385

بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية.

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الداخلية

الوزارة املعنية
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الجلسة الثالثة
 29أكتوبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

الرئاسة
واألمانة

4801

2920

إخراج امليثاق الجديد لالستثمارببعده الجهوي

التدابيراملعتمدة لحماية حقوق املستهلك

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

حماية الصانع املغربي من تحديات املنافسة

تناسق وفعالية البرامج املوجهة للمقاولة الصغرى
واملتوسطة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

2576

2562

5110

حصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل

النهوض بأوضاع السياحة في املناطق الجبلية
والصحراوية

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

3682

5040

برنامج الوزارة للنهوض بالنشاط السياحي بأقاليم جهة
درعة تافياللت

مشاكل الصناعة التقليدية

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

4946

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الصناعة والتجارة

الشغل
واإلدماج املنهي

السياحة والصناعة
التقليدية

الوزارة املعنية
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رئيس الجلسة:
عبد القادر
الجلسة الرابعة سالمة
 05نونبر 2019
أمين الجلسة:
أحمد لخريف

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5025

الوضعية املتردية لشبكة األسالك الكهربائية ببعض
مدن اململكة.
خطرمخلفات معاصرالزيتون على البيئة.

4639

4475

تعميم معالجة وإعادة استعمال املياه العادمة.
تلوث الفرشة املائية.

4269

1652

االتحاد املغربي للشغل

االشتراكي

تشجيع الضخ بالطاقة الشمسية.

مشاكل األداء والشيك والضمانات باملصحات الخاصة
ببالدنا.

عقلنة رسوم االستشفاء داخل املصحات الخاصة
واملختبرات الطبية.

برنامج وزارة الصحة للعناية بمراكزتصفية الدم.

الحركي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية
االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

4885

4652

4151

3877

تجويد العرض الصحي.

األصالة واملعاصرة

3869

الطاقة واملعادن
والبيئة

الصحة

حقوق اإلنسان
الكونفدرالية الديمقراطية والعالقات مع البرملان
للشغل
واقع القطاع الصحي بالعالم القروي واملناطق النائية.

تعزيز الحقوق والحريات املنصوص عليها بدستور
اململكة.
انتهاكات حقوق اإلنسان والتضييق على الحريات
العامة.

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

5208

1972

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
الخامسة:
 05نونبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
عبد القادرسالمة

الرئاسة
واألمانة

3819

3675

التدابير املعتمدة ملواكبة وتشجيع استثمارات الجالية
املغربية.

هجرة الشباب.

هجرة الكفاءات املغربية نحو الخارج.

3533

3371

الحركي
االستثمارفي الوطن األم.

مصيرمشروع القانون املتعلق بالصحة والسالمة املهنية
في القطاعين العام والخاص.

التفاوت في األجور بين الرجل واملرأة بالقطاع الخاص.

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصرة

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

5107

2814

1495

برامج التشغيل الجهوية.

العدالة والتنمية

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

املغاربة املقيمين
بالخارج

الشغل واإلدماج املنهي

الوزارة املعنية
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الجلسة
الخامسة
 19نونبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
إدريس الرا�ضي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

4760

4069

5264

3866

3838

4281

3825

3335

2649

5251

3374

رقم السؤال

آليات تتبع ومواكبة مراكز تأهيل وتقوية قدرات النساء
بالعالم القروي.

ظاهرة أطفال الشوارع.

تراجع الثقة لدى املستثمرين.
تعزيز السياسة التجارية عبر مراجعة االتفاقيات
القائمة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيلية التنافسية.

ربط خط السكك الحديدية بالكهرباء بدل الفحم
الحجري.
التدابير املعتمدة لتحفيز القطاع الخاص على االستثمار
في الجهات األقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام.

اإلجراءات االستباقية املتخذة للتخفيف من آثار البرد
الذي تعرفه بعض املناطق موسميا.

تعثرجل املشاريع الطرقية بإقليم تاونات.

عملية انطالق املوسم الفالحي الحالي.
تقييم املخطط األخضر على مستوى الدعامة الثانية
واإلجراءات املتخذة لدعم الفالحين الصغار.

دعم صغارالفالحين.

موضوع السؤال

األصالة واملعاصرة

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

االشتراكي

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

الفريق أو االنتماء

التضامن والتنمية
االجتماعية

الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر

التجهيز والنقل
واللوجستيك

الفالحة والصيد
البحري

الوزارة املعنية
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 26نونبر 2019

الجلسة
السادسة

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

االتحاد املغربي للشغل

5178

تقييم برامج اإلسكان باملغرب.

4901

إعطاء رخص البناء بالعالم القروي.

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

4654

تنامي أحزمة السكن العشوائي بضواحي املدن.

األصالة واملعاصرة

4492

إدماج الصناعة التقليدية في املعماراملغربي.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

3912

مراقبة الجودة بخصوص السكن املنخفض التكلفة.

تقييم برنامج مدن بدون صفيح.

االشتراكي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

2981

5362

وضعية العاملين في املؤسسات السجنية.

5249

ظروف عمل النساء املشتغالت في نقل البضائع بباب
سبتة املحتلة.

واقع السجون باملغرب.

التجمع الوطني لألحرار

إعداد التراب الوطني
والتعمير

حقوق اإلنسان
عدم االستجابة لطلبات االستماع املوجهة ألعضاء الكونفدرالية الديمقراطية والعالقات مع البرملان
للشغل
الحكومة.

5096

3240

5284

تأهيل املطارح العشوائية.

األصالة واملعاصرة

الطاقة واملعادن
والبيئة

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 03دجنبر 2019

الجلسة
السابعة

 26نونبر 2019

الجلسة
السادسة

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
عبد الصمد قيوح

رئيس الجلسة4941 :
عبد الحميد
الصويري
3182
أمين الجلسة:
أحمد تويزي
3372

الرئاسة
واألمانة

5226

5173

نسبة تغطية القرى والبوادي بالداخليات واملطاعم في
املؤسسات التعليمية

تفعيل مدرسة العدالة االجتماعية

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

4049

العدالة والتنمية

آثارالبحث العلمي على االقتصاد الوطني للمملكة

املركب الجامعي ملدينة تامنصورت

نقص املوارد البشرية بقطاع التعليم

العدالة والتنمية

الحركي

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

مأسسة الوساطة األسرية بقضاء األسرة

عدم احتساب أتعاب املحامي ضمن املصاريف القضائية

عدم تنفيذ األحكام القضائية

وضعية أطراملندوبية السامية للتخطيط

تصحيح الوضعية املادية ّ
للقيمين الدينيين واألئمة.

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

تأهيل وإصالح وتشجيع مدارس التعليم العتيق باململكة.

العدالة والتنمية

التربية الوطنية

العدل

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

رؤية الوزارة لكتابة الضبط في ضوء إصالح منظومة
العدالة.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدل

التجمع الوطني لألحرار

3320

2571

5242

5099

3981

5353

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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رئيس الجلسة:
الجلسة السابعة عبد الصمد قيوح
 03 /دجنبر
أمين الجلسة:
2019
أحمد لخريف

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

التدابير املتخذة لتزويد بعض الجماعات القروية باملاء
الصالح للشرب.

مشاكل الدراجات الثالثية العجالت.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

5386

5317

5319

االستثمار في مجال النقل بالوسط القروي وتدبير
املسالك الطرقية.

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

4603

تحلية مياه البحرللشرب في املغرب.

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

تيسيرعمل أعوان شرطة املياه وحمايتهم.

استعدادات الحكومة خالل فصل الشتاء فيما يخص
البنيات التحتية.

الوضعية املهترئة لبعض الحجرات الدراسية.

جودة التغذية املقدمة باملطاعم املدرسية.

معاييرتوزيع املنح الدراسية.

األصالة واملعاصرة

تأهيل قطاع النقل بالعالم القروي.

3618

1547

103

5443

5390

5326

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التربية الوطنية

الوزارة املعنية

139

الجلسة الثامنة
 17دجنبر 2019

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

5247

4393

حقوق العامالت الزراعيات بالضيعات.

اعتماد األداء اإللكتروني الستيفاء الرسوم واملصاريف
القضائية والغرامات.

تقييم  15سنة من تطبيق قانون مدونة األسرة.

4650

2658

عالقة التكوين بسوق الشغل.
ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

2182

رقم السؤال

موضوع السؤال

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االشتراكي

االتحاد املغربي للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الفريق أو االنتماء

العدل

الشغل
واإلدماج املنهي

الوزارة املعنية
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 17دجنبر 2019

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
الجلسة الثامنة حميد كوسكوس

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5421

5405

5328

4785

مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لنظام
البكالوريوس.

دعم قدرات األساتذة املتعاقدين وتمكينهم من تكوين
فعلي في مهن التربية والتكوين.

تعميم تدريس اللغة األمازيغية بمختلف مناطق املغرب
وجميع املستويات الدراسية.

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

عبد اللطيف أعمو وعدي
شجيري

األصالة واملعاصرة

الوضعية املادية املزرية لألساتذة الباحثين بالتعليم
العالي.

تنفيذ برنامج تيسير.

مآل االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي في أفق .2021

الخدمات االجتماعية للطلبة.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الحركي

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

4412

2734

2434

2434

ارتفاع سعر التأمين املدر�سي بمؤسسات التعليم
الخاص.
التعليم الخصو�صي.

2421

2146

نتائج الحركتين االنتقاليتين الوطنية والجهوية.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

التربية الوطنية

الوزارة املعنية
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 24دجنبر 2019
أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الجلسة التاسعة
الحلوطي

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5427

مآل بناء الطريق املزدوج طنجة ـ الحسيمة.

انعكاسات عدم استقرار أسعار املحروقات على قطاع
النقل.

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

5322

4769

التدابيراملتخذة لصيانة القناطر.

ضياع الطاقة االستيعابية للسدود املائية بسبب
التوحل.

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

آثارالرسم على الرمال.

األوضاع االجتماعية واملادية للقيمين الدينيين.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

نصيب العالم القروي من مشاريع بناء وترميم املساجد.

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

4477

378

2236

829

3419

وضعية القاصرين املغاربة بالعديد من مدن أوربا.

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الدعم التقني واملادي للدبلوماسية املوازية العلمية
والثقافية واملدنية.

املبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها املؤسسات
الدستورية االستشارية.

العدالة والتنمية
5308

1548

3528

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

املغاربة املقيمين
بالخارج

الشؤون الخارجية

التجمع الوطني لألحرار

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان
برنامج الحكومة ملحاربة األمية في املغرب.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 24دجنبر 2019
أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الجلسة التاسعة
الحلوطي

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

4376

2577

تقييم سياسة املدينة والتقائية السياسات العمومية في
هذا املجال.

السكن االجتماعي واالقتصادي.

غياب الربط الجوي بين األقاليم الجنوبية للمملكة
والعمق اإلفريقي.

الحركي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االتحاد املغربي للشغل

5013

4669

الحركي
تأهيل الوحدات السياحية والفندقية وتسويق وجهة
املغرب في األسواق العاملية.

تنظيم وتشجيع الصناعة التقليدية.

تقييم استراتيجية الصناعة التقليدية.

التجمع الوطني لألحرار

ظاهرة أطفال الشوارع.

إعداد التراب الوطني
والتعمير

السياحة والصناعة
التقليدية

العدالة والتنمية

التضامن والتنمية
االجتماعية

األصالة واملعاصرة

4160

248

4906

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 31دجنبر
2019

الجلسة
العاشرة

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة

الرئاسة
واألمانة

5365

4325

4198

اإلطار التوجيهي املتعلق بتفعيل ممارسة الجهات
الختصاصاتها.

تدبير املرحلة االنتقالية ومصير العمال بعد إنهاء عقد
تدبيرمرفق النقل الجماعي مع شركة "نقل املدينة".

تطور الجريمة وأساليب مواجهتها.

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

2594

املشروع اإلصالحي للمراكزالجهوية لالستثمار.

دعم تجديد حظيرة سيارات األجرة.

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

2310

2201

وضعية مستخدمي قطاع النقل.

مشروع املخطط الوطني التوجيهي إلعادة هيكلة وتوزيع
أسواق الجملة للخضروالفواكه.

األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

1582

1579

الجبايات املحلية.

األصالة واملعاصرة

981

تنمية الكفاءات البشرية للجماعات الترابية.

األصالة واملعاصرة

390

موجات البرد القارس التي تعرفها املناطق الجبلية.

دعم أسراملقاومة وأعضاء جيش التحرير.

الداخلية

التجمع الوطني لألحرار

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

4087

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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رئيس الجلسة:
الجلسة العاشرة عبد القادرسالمة
 31 /دجنبر
أمين الجلسة:
2019
أحمد تويزي

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

االشتراكي

4161

استراتيجية الحكومة للحد من هجرة األدمغة.

5039

األزمة املالية التي تعرفها شركة صورياد دوزيم.

دفترالتحمالت الخاص بمالعب القرب.

تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني
بالداخلة.

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

العدالة والتنمية

4786

5291

4987

أوضاع أقسام الوالدة داخل املستشفيات.

النقص الصارخ على مستوى البنية التحتية باملستشفيات.

سبل تجاوز إشكاالت تأخرمواعيد الفحوصات الطبية.

األصالة واملعاصرة
4373

3882

3233

التجمع الوطني لألحرار

إحياء برامج الصحة املدرسية.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

املغاربة املقيمين
بالخارج

الثقافة والشباب
والرياضة

الصحة

الوزارة املعنية
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 07يناير 2020

الجلسة الحادية
عشر

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

3363

معاناة املواطنين املغاربة من تعقيدات طلب التأشيرة
للولوج ملجال شنغن.

وضعية حراس األمن لدى الشركات الخاصة.

إشراك مغاربة العالم في املؤسسات الوطنية.

4894

5398

5295

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

الحركي

املغاربة املقيمين
بالخارج

الشؤون الخارجية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية
االستقاللي للوحدة
والتعادلية

وضعية املرأة العاملة بالقطاع الفالحي.

السياسات املتبعة لالنتقال إلى االقتصاد املهيكل.

خفض نزاعات الشغل الجماعية.

التجمع الوطني لألحرار

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل
عبد اللطيف أعمو وعدي
شجيري

الشغل واإلدماج املنهي

العدل

االتحاد املغربي للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

العدالة والتنمية

إشكالية التشغيل.

4988

4693

4540

4296

البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للشغل.
محاربة تشغيل األطفال.

3314

2750

تطبيق القانون وتوفير الحماية االجتماعية للممرضين
واملمرضات املتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
التحايل على القانون للتعسف على حقوق العمال.

1667

3957

إصالح النظام اإلحصائي الوطني.
ظاهرة الترامي على عقارات وممتلكات الغير.

4893

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 14يناير 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة :عبد
الجلسة الثانية
الصمد قيوح
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

4817

التوزيع الجهوي لالستثمارات في مجال التجهيزوالنقل.
حصيلة إنجازالسدود.

3496

2949

استنزاف رمال الشواطئ.

مساهمة البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء
الصالح للشرب في تنمية األنشطة السوسيو اقتصادية.

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االشتراكي

4297

5254

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

مراعاة خصوصيات قطاع التجارة من حيث تمويل التكوين
(.)CSF

ظروف وخدمات األقسام الداخلية باملؤسسات التعليمية.

ضرورة ترميم املساجد اآليلة للسقوط.

الحق في الحياة بدون عنف.

إقراررأس السنة األمازيغية يوم عطلة رسمية.

التجمع الوطني لألحرار

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

4531

2397

5437

2638

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

التجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء

التربية الوطنية

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

الوزارة املعنية
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 14يناير 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة الثانية
عبد الصمد قيوح
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5414

5303

5174

1812

تحصيل فواتيراملاء والكهرباء بالعالم القروي.

تعميم مراكزتثمين النفايات على التراب الوطني.

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

املخاطرالتي تهدد املنظومة البيئية ببالدنا.

االتحاد املغربي للشغل

الحركي
انتشارظاهرة السطو على عقارات الغير.

املعايير املعتمدة في توزيع مالعب القرب على الجماعات
الترابية.

مراقبة دور الحضانة ورياض األطفال وتكوين العاملين
بها.

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

4527

الحركي

5388

5357

5349

دعم الصحافة الورقية.

تشجيع القراءة ودعم الكتاب والناشرين.

العدالة والتنمية

3716

تقييم اإلستراتيجية الوطنية للرياضة.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

3027

املعاييراملعتمدة في عمليات ترميم املآثرالتاريخية.

األصالة واملعاصرة

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الطاقة واملعادن
والبيئة

العدل

الثقافة والشباب
والرياضة

الوزارة املعنية
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 28يناير 2020

أمين الجلسة:
إدريس الرا�ضي

رئيس الجلسة:
الجلسة الثالثة
حميد كوسكوس
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

ظاهرة ترويج املخدرات في صفوف التالميذ.

مواجهة البرد والثلوج باملناطق صعبة الولوج.

تقوية دور املراكزالجهوية لالستثمار.

العدالة والتنمية

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

االستقاللي للوحدة والتعادلية

5505

وضعية املراكزاالجتماعية الكبرى.

معالجة ما كشف عنه تقرير
املجلس األعلى للحسابات حول االستقاللي للوحدة والتعادلية
مؤسسات الرعاية االجتماعية.

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

3281

5321

فعالية منظومة الرقابة التقنية لحافالت نقل املسافرين.

فك العزلة عن املناطق املحاصرة بالثلوج.

إحداث مناطق صناعية لتشجيع االستثمارالخاص.

التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصرة

2802

4646

5306

تداعيات منع الرحل من التنقل.

ضرورة مراجعة
السياسات العمومية للحد من الفوارق االستقاللي للوحدة والتعادلية
االجتماعية واملجالية.

الفرص االستثمارية على ضوء التخطيط املجالي على
املستوى الجهوي.

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

األصالة واملعاصرة

5294

5276

4153

ضعف املوارد املالية للجماعات الترابية بالعالم القروي.

الحركي

4059

2554

2392

5360

توفير اإلطعام الجامعي لطلبة كلية العلوم والتقنيات
بالحسيمة.

التضامن والتنمية
االجتماعية

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر

الداخلية

العدالة والتنمية

التربية الوطنية

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 04فيراير 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الجلسة الرابعة
الحلوطي
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

4608

4585

3879

5701

4860

5545

التنقيب على الغازالطبيعي.

تدبيراملطارح العمومية للنفايات.

االشتراكي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

العدل

الطاقة واملعادن
والبيئة

التأقلم مع التغيرات املناخية.

إصالح املهن القضائية.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

حقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

الشؤون الخارجية

تحصين بالدنا من االختراقات اإلسرائيلية( .اعتذرالسيد
الوزيرعن الحضور وتمسكت املجموعة ببرمجته)

دعم ومواكبة الجمعيات.

العدالة والتنمية

الحركي

حصيلة مراجعة وتحيين التشريعات القائمة.

التدابير املتخذة للتقيد بالثمن املرجعي للعقار في حالة
االعتداء املادي أو نزع امللكية.

األصالة واملعاصرة
5520

5445

5438

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي
املختلين عقليا املتابعين قضائيا.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 04فبراير 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الجلسة الرابعة
الحلوطي
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5543

5535

4388

2931

2726

2559

رقم السؤال

فتح حوارمع هيئة التنسيق بالوزارة.

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

أهداف البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل.

وضعية عمال املقاهي واملطاعم.

مشكل التشغيل بالعالم القروي.

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

اتفاقيات الشغل الجماعية.

الحماية االجتماعية للمستقلين وذوي املهن الحرة.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الشغل واإلدماج
املنهي

الوزارة املعنية
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 11فبراير 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد القادر
الجلسة
الخامسة عشر سالمة

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

5599

5473

4912

5225

4660

5029

تأهيل مطارح النفايات.

احتساب أتعاب الخدمات املقدمة من طرف املكتب
الوطني للكهرباء.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

التجمع الوطني لألحرار

عبد اللطيف أعمو وعدي
شجيري

معالجة النفايات السائلة بمدن اململكة.

عملية تعميم التعليم األولي.

األصالة واملعاصرة

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

تقييم منظومة مسار.

برامج ومخططات الحكومة املقدمة للمغاربة املقيمين
بالخارج.

الطرق القروية.

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

3316

2364

تعثراألشغال بميناء الداخلة.

الحركي

تحيين بعض النصوص القانونية الجنائية.

تنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال
في ملفات نزاعات الشغل.

االتحاد املغربي للشغل
5553

5470

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الطاقة واملعادن
والبيئة

التربية الوطنية

املغاربة املقيمين
بالخارج

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

العدل

الوزارة املعنية
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 07يوليوز
2020
أمين الجلسة:
إدريس الرا�ضي

رئيس الجلسة:
الجلسة الحادية
عبد اإلله
عشر
الحلوطي

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

خطة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

العدالة والتنمية

5008

6005

6031

تقييم امتحانات البكالوريا والظروف التي مرت بها في ظل
التدابيرالتي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا

اإلجراءات والتدابير املتخذة إلنجاح امتحانات البكالوريا في
ظل جائحة فيروس كورونا

أوضاع املغاربة املقيمين بالخارج

التجمع الوطني لألحرار

االشتركي

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

6017

امتحانات الباكالوريا

ظروف إنهاء املوسم التربوي لهذه السنة واستعدادات املوسم
املقبل

العدالة والتنمية

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

6015

6009

إمتحانات البكالوريا

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

6014

أوضاع املغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا

اإلجراءات التي قامت بها الحكومة للتخفيف من آثار جائحة
كورونا على قطاع العقار.

األصالة واملعاصرة

6032

6013

6010

انعكاس تداعيات وباء كورونا على قطاع اإلسكان.

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة تداعيات
الجائحة على القطاع.

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

6007

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

أ -قائمة األسئلة الشفهية اآلنية املجاب عنها:

ثانيا :قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل دورة أبريل :2020

التربية الوطنية

املغاربة املقيمين بالخارج

إعداد التراب الوطني
والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة

الوزارة املعنية

155

 14يوليوز
2020

الجلسة
الثانية عشر

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الصمد
قيوح

الرئاسة
واألمانة

6052

6055

6054

6049

6048

6056

رقم السؤال

تفاقم مشاكل قطاع النقل في ظل جائحة كوفيد 19

املستشاران السيدان
عبد اللطيف اعمو وعدي
شجري

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التدابيراملتخذة ملعالجة مشكلة ندرة املياه،

الخصاص في املاء ببعض املناطق ببالدنا

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

إشكالية ندرة املياه في بعض املناطق املغربية

معاناة العديد من مناطق اململكة مع املاء الشروب

التجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

الحركي

التدابير اإلحترازية املتخذة من قبل الوزارة عند إعادة
فتح املساجد

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

 07يوليوز  2020أمين الجلسة:
إدريس الرا�ضي

الجلسة الحادية
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5561

5329

5171

5028

5826

1246

رقم السؤال

وضعية التعليم الخصو�صي

األصالة واملعاصرة

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

وضعية املدارس بالعالم القروي

وضعية البحث العلمي باملغرب

االتحاد املغربي للشغل

تجويد الحركة االنتقالية في صفوف األسرة التعليمية

التربية الوطنية

الحركي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التدابيراملتخذة ملواكبة تالميذ الباكالوريا

تدبيرسياسة إعداد التراب الوطني ببالدنا.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

إعداد التراب الوطني
والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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 14يوليوز 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة الثانية
عبد الصمد قيوح
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5735

تأهيل قطاع النقل الطرقي والنهوض بأوضاع املهنيين

البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي

األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

4776

4614

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

االتحاد املغربي للشغل

فريق التجمع الوطني لألحرار

النقل العمومي الخاص باملسافرين

طلب عروض دولي يتعلق بمشروع ورش إصالح السفن
الجديد بميناء الدارالبيضاء

العرض املائي ومشكل الولوج الى املاء ببالدنا

ندرة املاء الصالح للشرب ببعض املناطق املغربية

تدبيرالجفاف وندرة املوارد املائية

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

4479

4935

3654

2835

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

التجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء

الوزارة املعنية
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 14يوليوز 2020
أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة الثانية عبد الصمد قيوح
عشر

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

5783

5541

إحداث منشآت رياضية وترفيهية للشباب باملناطق
النائية

دعم البنيات التحتية واملالعب الرياضية بالداخلة

5511

5412

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

تمويل الجامعات الرياضية

مآل االستراتيجية املندمجة للشباب

توفيرامتيازات تفضيلية للشباب

تعهدات وزارة الثقافة والشباب والرياضة املتعلقة
بتعزيزالبنية التحتية

األصالة واملعاصرة
4728

1135

5716

االقتصاد التعاوني في مجال العمل املنجمي بجرادة

العدالة والتنمية

5590

معاييراحتساب تسعيرة استهالك املاء والكهرباء

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الثقافة والشباب
والرياضة

الطاقة واملعادن
والبيئة

الوزارة املعنية
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 14أبريل 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة األولى عبد الصمد قيوح

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ملحاصرة فيروس
كورونا

تطور فيروس كورونا باملغرب

5890

5889

5888

5887

اإلجراءات والتدابير املتخذة ملحاصرة انتشار فيروس
كورونا املستجد

وباء كورونا

تداعيات خطر فيروس كورونا على بالدنا واإلجراءات
االحترازية املتخذة في هذا الشأن

دعم وحماية صناعة األدوية واملواد الشبه الطبية من
أجل انبثاق منظومة صحية وطنية ببالدنا

الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

5886

جائحة فيروس كورونا املستجد كوفيد 19

5885

5884

5883

سبل تعزيز املنظومة الصحية الوطنية في مواجهة
جائحة كورونا

العدالة والتنمية

5882

التقييم املرحلي للخطة الصحية ملحاربة فيروس كورونا

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

5881

نجاعة التدابيراملتخذة ملواجهة وباء كورونا كوفيد 19

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

رقم السؤال

ج  -قائمة األسئلة الشفهية املحورية املجاب عنها خالل دورة أبريل :2020

الصحة

الوزارة املعنية
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 28أبريل
2020

الجلسة
الثانية

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

الرئاسة
واألمانة

مدى استجابة الصناعة الوطنية ملتطلبات املرحلة وحماية
االقتصاد الوطني من االنهيار

آثاروتداعيات كورونا على الرواج التجاري واإلنتاج الصناعي

التدابير الوقائية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان
صحة وسالمة العاملين بالقطاعات اإلنتاجية

مدى مطابقة الكمامات الواقية وأجهزة التنفس الصناعي
للمعايير الدولية الصحية ومدى توفر هذه املنتجات
بالشكل الكافي في السوق الداخلي

التدابير املتخذة ملحاربة املضاربات على بعض املواد
االستهالكية

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

االشتراكي

5899

5894

5895

5898

5897

5892

التجمع الوطني لألحرار

الحركي
التدابير واإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي في مواجهة جائحة كورونا

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

5893

التدابير واإلجراءات الحكومية ملنع انتشار وباء كورونا
في الوحدات الصناعية واملراكز التجارية والتخفيف من
تداعيات الوباء على االقتصاد الوطني

تداعيات أزمة كوفيد  19على املقاوالت والشركات الوطنية

التدابير املتخذة ملواجهة الصعوبات التي تعرفها املقاولة في
ظل محنة فيروس كورونا

األصالة واملعاصرة

اإلجراءات القطاعية املتخذة للحد من تداعيات كورونا

5896

5891

5900

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر
والرقمي

الوزارة املعنية
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الجلسة الثالثة
05ماي 2020

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

5903

5909

مدى إلزام والتزام الشركات باإلجراءات والتدابير
االحترازية في أماكن العمل

وضعية التشغيل في ظل أزمة كورونا

التدابير االستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون
حقوق ومكتسبات العمال

التدابير الحكومية لضمان انطالقة جيدة للقطاعات
االقتصادية وتعزيزمقومات الحماية االجتماعية

االنعكاسات املادية واالجتماعية واملهنية على األجراء
جراء جائحة فيروس كورونا املستجد كوفيد 19

اإلجراءات املتخذة لحماية املقاولة الوطنية ودعم
الشغيلة املغربية في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد
19

استراتيجية الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا
على قطاع التشغيل وأوضاع املهنيين

الحصيلة املرحلية لإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على املستوى االجتماعي

التدابير املتخذة للتخفيف من التداعيات االجتماعية
لجائحة كوفيد 19

التدابير املتخذة لفائدة املشغلين واألجراء في مواجهة
تداعيات جائحة كورونا

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

5910

5906

5901

5902

5904

5905

5907

5908

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الشغل واإلدماج املنهي

الوزارة املعنية
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 12ماي 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة الرابعة عبد القادرسالمة

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

الحركي

5917

مدى مساهمة اإلجراءات املتخذة في تعميق الفوارق بين الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل
املتعلمين

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

5914

تدابير إجراء االمتحانات اإلشهادية وأدوار التكوين
املستمر في مواكبة املقاوالت خالل مرحلة ما بعد الحجر
الصحي
اإلجراءات املتخذة لضمان االستفادة من عملية التعليم
عن بعد للجميع على قدم املساواة

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

االشتراكي

تدبيرالقطاع في ظل حالة الطوارئ الصحية

5912

5918

5916

مآل املوسم الدرا�سي الحالي

5911

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة ملواصلة التعليم
عن بعد في ظل جائحة كورونا كوفيد 19

واقع و آفاق منظومة التربية والتكوين في ظل جائحة
كورونا

التعليم عن بعد وسيناريوهات تدبير ما تبقى من الزمن
املدر�سي في ظل جائحة كورونا

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

5913

5919

5915

خطة التعليم عن بعد في ظل كوفيد 19

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

5920

التدابيرالتي اتخذها قطاع التعليم ملواجهة جائحة كورونا

األصالة واملعاصرة

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

التربية الوطنية
والتكوين املنهي
والتعليم العالي
والبحث العلمي

الوزارة املعنية
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 19ماي 2020

الجلسة
الخامسة

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

5930

5924

5925

5927

وضعية االقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا واإلجر
اءات الكونفدرالية الديمقراطية
التي تعتزمون اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل املتوقفة
للشغل
مؤقتا

االقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا

التدابير واإلجراءات االقتصادية واملالية التي اتخذتها
الحكومة من أجل حماية االقتصاد الوطني والطبقة العاملة
من تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19

تعزيزإنتاجية وتنافسية املقاوالت الوطنية

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االختيارات االقتصادية واملالية التي ستنهجها الحكومة
لتحريك الدورة االقتصادية في ظل وما بعد أزمة كورونا

االشتراكي

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

5923

5926

تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد الوطني

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

وضعية االقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا وما بعدها

اإلجراءات الحكومية ملواجهة تداعيات جائحة كورونا
على االقتصاد الوطني

مدى صمود االقتصاد الوطني أمام أزمة كورونا وفعالية
التدابيراملتخذة ملواجهتها

التدابير املتخذة لدعم املقاولة املغربية في ظل جائحة
كورونا

األصالة واملعاصرة

5922

5928

5921

5929

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة

الوزارة املعنية
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 26ماي 2020

الجلسة
السادسة

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
إدريس الرا�ضي

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

الرئاسة
واألمانة

5938

5933

5932

5940

5937

5934

5931

5936

5935

اإلجراءات التي تنوي وزارة الفالحة القيام بها لتخفيف آثار
الجفاف وجائحة كورونا على العمال الزراعيين والفالحين
وعلى الوطن برمته وكذا على أجراء قطاع الصيد البحري

الفالحة الوطنية في ظل إكراهات التساقطات املطرية وحالة
الطوارئ الصحية

اإلجراءات املتخذة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة
ووطأة الجفاف على الفالحين والعمال الزراعيين والكسابة

وقع الجفاف على نجاعة الصناعات الغذائية وتأثيره املحتمل
على األمن الغذائي

التدابير واإلجراءات الحكومية ملواجهة تداعيات الجفاف
وتأثيرات جائحة فيروس كورونا على القطاع الفالحي

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة جائحة
كورونا كوفيد 19

استراتيجية الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا وما بعدها
على وضعية الفالحين وساكنة املناطق القروية

إجراءات الحكومة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثار
الجفاف على املوسم الفالحي

املشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفالحي خاصة في ظل
جائحة كورونا

تداعيات أزمة كورونا على القطاع الفالحي

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

5939

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الفالحة والصيد
البحري والتنمية
القروية واملياه
والغابات

الوزارة املعنية
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 02يونيو 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة السابعة عبد الصمد قيوح

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

صعوبة التحاق العمال بمقرات عملهم بفعل اإلجراءات
االحترازية التي تحد من التنقل فيما بين مدن وقرى املغرب

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

5950

5943

تجاوزات بعض رجال السلطة خالل حالة الطوارئ
واستراتيجية الوزارة للرفع التدريجي للحجرالصحي

إجراءات الطوارئ ملواجهة كوفيد 19

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي
الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

5942

5948

االقتصاد الجهوي رافعة أساسية لإلنتاجية والتنافسية
والحماية االجتماعية

التدابير التي تعتزمون القيام بها إلنجاح مرحلة ما بعد
الحجرالصحي

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية ملواجهة
تداعيات فيروس كورونا كوفيد  19خاصة مرحلة ما بعد
رفع الحجرالصحي

استراتيجية الحكومة لتدبير الحجر الصحي وما بعده
والحد من تداعيات جائحة كورونا

حصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا
وتدبيرمرحلة الخروج من الحجرالصحي

التدابيراملستقبلية في ظل كوفيد 19

التدابير املعتمدة على مستوى اإلدارة املركزية أو الترابية
جهويا وإقليميا ومحليا لتدبيرجائحة كورونا

األصالة واملعاصرة

5947

5945

5944

5946

5941

5949

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الداخلية

الوزارة املعنية
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 09يونيو 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة الثامنة حميد كوسكوس

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

الترتيبات املتخذة لعودة املغاربة العالقين بالخارج

املغاربة العالقين بالخارج

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

5963

5960

5953

اإلجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إرجاع
املغاربة العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا كوفيد 19
إلى أرض الوطن

االشتراكي

5961

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة إلرجاع العالقين
في الخارج إلى أرض الوطن

التجمع الوطني لألحرار
التدابيراملتخذة إلعادة املغاربة العالقين بالخارج

5951

5955

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

وضعية املغاربة العالقين بالخارج ومآل عملية مرحبا

خطة الوزارة إلعادة املغاربة العالقين خارج أرض الوطن
جراء جائحة كورونا

معاناة أبناء الجالية املغربية املقيمين بالديار اإليطالية
العالقين في املغرب بسبب جائحة كورونا

وضعية املغاربة العالقين بالخارج ومآل عملية مرحبا
لسنة 2020

األصالة واملعاصرة

الحركي

5954

5952

5962

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين
بالخارج

الوزارة املعنية

167

 09يونيو 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة الثامنة حميد كوسكوس

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

دعم وإنعاش منظومة السياحة الداخلية والدولية للحد
من تداعيات األزمة

اإلجراءات والتدابيرالتي اتخذتها الوزارة ملواجهة تداعيات
فيروس كورونا كوفيد  19خاصة وأن هذا القطاع يعد من
أول القطاعات املتضررة

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

التجمع الوطني لألحرار

5964

5958

5956

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التدابير املتخذة إلنقاذ املوسم السياحي ودعم الصناعة
التقليدية في ظل تداعيات جائحة كورونا

استراتيجية الوزارة إلنعاش القطاع السياحي والتخفيف
من تداعيات جائحة كورونا

تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على القطاع السياحي

أهم التدابير املتخذة لدعم قطاع السياحة والصناعة
التقليدية للتخفيف من تداعيات آثارجائحة كورونا

األصالة واملعاصرة

الحركي

5957

5959

5965

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

السياحة والصناعة
التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد
االجتماعي

الوزارة املعنية
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 23يونيو 2020

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
الجلسة التاسعة عبد القادرسالمة

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5966

5967

5969

5968

تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا كوفيد  19ودور
اللجنة العلمية املواكبة

املعالم األساسية الستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع
الصحة

الخطة االستشرافية لوزارة الصحة ملواجهة إمكانية تطور
وباء كورونا

اإلستراتيجية املستقبلية للنهوض بقطاع الصحة

تحفيزاألطرالطبية والتمريضية

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التقا�ضي عن بعد

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االشتراكي

األصالة واملعاصرة

5978

5975

5974

تقنية التقا�ضي عن بعد وضمانات املحاكمة العادلة

5977

اإلستراتيجية التي تعتزم وزارتكم تنزيلها لتنظيم تصريف
القضايا على مستوى املحاكم

العدالة والتنمية

5976

السيرالعام للمحاكم بسبب كوفيد 19

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

5984

استراتيجية الوزارة ملحاربة الفساد

األصالة واملعاصرة

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الصحة

العدل

الوزارة املعنية
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رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة

 23يونيو  2020أمين الجلسة:
أحمد تويزي

الجلسة
التاسعة

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

آخرتطورات الوباء باململكة وآثاره على األطرالصحية

إجراءات الخروج التدريجي من الحجرالصحي

تبسيط املساطر للفاعلين االقتصاديين في حلقات اإلنتاج
والتجارة الخارجية للمنتجات الطبية والشبه الطبية
ومستحضرات التجميل

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

5970

5971

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة ملواجهة تداعيات
فيروس كورونا كوفيد  19خاصة مرحلة ما بعد رفع الحجر
الصحي من أجل إعادة إنطالق القطاع ومؤسساته

تدبيرمخلفات جائحة كورونا على القطاع

5973

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

خطة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ملا بعد رفع
الحجرالصحي

التدابير املتخذة اتجاه املقاوالت التي لم تستطع إنجاز
املشاريع في التاريخ املحدد

استراتيجية الحكومة لدعم أنماط النقل املتضررة من جائحة
كورونا

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

5972

5983

5985

الوضعية الصحية ببالدنا

الخصاص في املوارد البشرية بالعالم القروي

األصالة واملعاصرة

5979

5980

5981

5982

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

التجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء

الصحة

الوزارة املعنية

170

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

 30يونيو  2020أمين الجلسة:
أحمد تويزي

الجلسة
العاشرة

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

5986

5991

6001

5993

5997

5988

5998

5995

5989

5996

رقم السؤال

التدابير القطاعية املتخذة في ظل جائحة كورونا
وتداعياتها اآلنية واملستقبلية

حصيلة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة وخطتها
املستقبلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

تأثيرات ارتفاع فواتير املاء والكهرباء على األسر في فترة
الحجرالصحي

االرتفاع املهول لفواتيراملاء

العنف ضد النساء في زمن كورونا

اإلجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة إلنصاف
الشريحة العريضة من ذوي االحتياجات الخاصة في ظل
الحجرالصحي الذي رافق إقرارحالة الطوارئ الصحية

استراتيجية الحكومة للحد من اآلثارالسلبية على األسر
ذات الدخل املتوسط والفئات الهشة.

حصيلة اإلجراءات املتخذة ملواجهة تداعيات جائحة
كورونا على الفئات الهشة

التدابيرالوقائية من اإلصابة بداء فيروس كورونا

اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الفئات الهشة
من وطأة تأثيرات جائحة كورونا

موضوع السؤال

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

االتحاد املغربي للشغل

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

الطاقة واملعادن
والبيئة

التضامن والتنمية
اإلجتماعية واملساواة
واألسرة

الوزارة املعنية

171

 30يونيو 2020
أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الجلسة العاشرة
الصويري

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

التدابيراملتخذة للتخلص من النفايات

مدى انعكاس انخفاض سعر املحروقات في السوق العاملية
على ثمنه بالسوق الوطنية

وضعية العمال املنجميين خالل فترة الحجرالصحي

أثر تراجع أسعار النفط جراء جائحة كورونا على أثمنة
املحروقات ببالدنا

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

5990

5992

6002

6003

6004

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي
مستقبل مصفاة السامير في ظل جائحة كورونا ،ألم يحن
الوقت لتأميمها ضمانا لألمن الطاقي لبالدنا

تدبيرالطاقة خالل أزمة كورونا

التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية اإلقتصاد الوطني

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

6000

5994

5999

وضعية املخزون الوطني من املحروقات

اإلجراءات والتدابيرالتي قامت بها الوزارة ملواجهة تداعيات
فيروس كورونا املستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطن

التجمع الوطني لألحرار

االشتراكي

5987

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الطاقة واملعادن
والبيئة

الوزارة املعنية
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ثالثا :قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل
دورة أكتوبر2019

173

267

2335

2298

2216

518

رقم السؤال

غياب املرافق الصحية باملدرسة املركزية أوالد أيلول
إقليم الفقيه بنصالح ،للمستشار السيد مصطفى
حركات.

استغالل الشأن الديني ألهداف ساسيوية ،للمستشار
السيد محمد الحمامي.

تأخر تزويد مدينة أكنول باملاء الصالح للشرب انطالقا
من سد باب اللوطة وتسريع وتيرة أشغال الورش،
للمستشار السيد عبد الكريم الهمس.

الحريات النقابية ،للمستشار السيد عبد العزيز
بنعزوز.

حماية البيئة وتدبير املخاطر بإقليم الحسيمة،
للمستشار السيد عبد العزيزبنعزوز.

موضوع السؤال

التربية الوطنية

األوقاف والشؤون اإلسالمية

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الشغل واإلدماج املنهي

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

الوزارة املعنية

2019 - 10 - 08

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق األصالة واملعاصرة

ثالثا :قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أكتوبر :2019

175

2568

2543

2214

إحداث تخصص يعنى بالحساسية بكليات الطب
للمستشار السيد محمد الشيخ بيد هللا.

انقطاع عالجات األمراض الليزوزومية باملستشفى
الجامعي لألطفال عبد الرحيم الهارو�شي بالدار البيضاء،
للمستشار السيد الحو املربوح.

تثمين املؤهالت السياحية بإقليم تازة ،للمستشار السيد السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي
عبد الكريم الهمس.
دور الوكاالت الحضرية في تطوير منظومة التعمير بالعالم
القروي ،للمستشار السيد أحمد تويزي.

1036

1035

مشروع الطاقة الريحية بإقليم تازة ،للمستشار السيد
عبد الكريم الهمس.

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

الصحة

إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 15

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 10 - 16

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق األصالة واملعاصرة

176

1843

750

2299

1952

التسريع بإنجاز الثانوية التأهيلية لجماعة أفرى قيادة
تمزموطت إقليم زاكورة ،للمستشارة السيدة فاطمة
عميري.

جائزة املجتمع املدني ،للمستشارة السيدة خديجة
الزومي.

التربية الوطنية

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

التعيين في منصب املدير الجهوي لإلسكان وسياسة
املدينة بجهة العيون الساقية الحمراء ،املستشار السيد إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة
موالي ابراهيم شريف.

املطالبة بإعطاء األولوية لفاس في املشاريع الثقافية
الكبرى ،للمستشار السيد الحسن سليغوة.

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2019 - 09 - 19

الثقافة واالتصال

2019 - 09 - 19

1033

تعيين مرشدين نفسيين واجتماعيين باملؤسسات
التعليمية ،للمستشارالسيد الحسن سليغوة.

2019 - 09 - 19

التربية الوطنية

946

تهميش الكفاءات املغربية املهاجرة بالواليات املتحدة الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة
األمريكية ،للمستشارة السيدة خديجة الزومي.

تاريخ اإلجابة

2019 - 09 - 19

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

177

2701

2562

2702

2564

رقم السؤال

إعادة بناء مسجد الصحراء بفاس ،للمستشار السيد
الحسن سليغوة.

حرمان املمرضين واألطر شبه الطبية العاملة بمكاتب
حفظ الصحة بالجماعات من التعويض عن األخطار
املهنية ( .)Prime De Risqueللمستشارة السيدة خديجة
الزومي.

بناء وإعادة تشغيل محطة القطار باب فتوح ،للمستشار
السيد الحسن سليغوة.

توقف القطارات بمدينة بوزنيقة ،للمستشار السيد عبد
السالم اللبار.

موضوع السؤال

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الوزارة املعنية

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 15

تاريخ اإلجابة

دورة أكتوبر 2019

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

178

2008

عدم إشهارأثمنة العمليات العالجية والجراحية باملصحات الخاصة ،للمستشار
السيد نبيل األندلو�سي.

توفيروسائل ومستلزمات العمل ألطرالتدريس ،للمستشار السيد علي العسري.

تأخر تطبيق مقتضيات املرسوم رقم  2.18.293الصادر بالجريدة الرسمية عدد
 6680بتاريخ  7يونيو  ،2018للمستشار السيد علي العسري.

قلة املناصب املفتوحة للتباري والتوظيف لخريجات املعاهد العليا للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة شعبة القبالة ،للمستشار السيد علي العسري.

إجراءات ضبط وتحيين ملكية السيارات ،للمستشارة السيدة كريمة أفيالل.

1966

1704

1622

1143

1051

دفاترتحمالت النقل السياحي ،للمستشارة السيدة آمال ميصرة.

تأخرإجراءات منح البطاقة الرمادية ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

إشكالية التلقيح الخاص بالحجاج واملعتمرين ،للمستشار السيد نبيل شيخي.

449

189

رقم
السؤال

موضوع السؤال

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الصحة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الصحة

الصحة

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الوزارة املعنية

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

179

2279

2271

اإلجراءات املتخذة من طرف املندوبية العامة للسجون لتمكين املعتقل حسن
بابا من حقه في العالج ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

السماح للطلبة الباحثين باالطالع واالستفادة من أرشيف املحاكم ،للمستشار
السيد علي العسري.

تجميد الحوارالقطاعي بوزارة العدل ،للمستشار السيد عبد اإلله الحلوطي.

اإلجراءات املتخذة إليقاف معاناة معتقلي "حراك الريف" بسجن عين عيشة
بتاونات وتمكينهم من حقهم في التطبيب وتحسين شروط االعتقال ،للمستشار
السيد نبيل األندلو�سي.

2269

2265

2095

عدم تخصيص مناصب لتوظيف أخصائيي الترويض الطبي خريجي املعاهد
العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ،للمستشار السيد علي العسري.

تذمر بعض املرتفقين من سوء خدمات مركز تسجيل السيارات بسال،
للمستشار السيد علي العسري.

إنشاء وتجهيز مراكز ثقافية للقرب بجماعات إقليم الرشيدية ،للمستشار
السيد مبارك جميلي.

2060

2059

رقم
السؤال

موضوع السؤال

العدل

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

العدل

الداخلية

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

الصحة

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

180

2102

2099

النهوض بالبنيات التحتية الرقمية باملناطق الجبلية "أغبالو انكردوس" بإقليم
الرشيدية ،للمستشار السيد مبارك جميلي.

النهوض بالبنيات التحتية الرقمية باملنطقة السياحية مرزوكة بإقليم الرشيدية،
للمستشار السيد مبارك جميلي.

2447

الوضعية السيئة للوحدة املدرسية تزكة التابعة ملجموعة مدارس أوالد علي
بجماعة بوعروس إقليم تاونات ،للمستشار السيد علي العسري.
إحداث درجة جديدة للفئات الدنيا ،للمستشار السيد عبد الصمد مريمي.

2397

2357

مآل القرار املشترك املتعلق بمشروع تعديل النظام املحدد لكيفية تأسيس
وتسييرصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة ،للمستشار السيد مبارك جميلي.

الصناعة واالستثماروالتجارة
واالقتصاد الرقمي
الصناعة واالستثماروالتجارة
واالقتصاد الرقمي

2019 - 09 - 27

2019 - 09 - 27

2019 - 09 - 27

إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

التربية الوطنية

2019 - 09 - 19

إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

2019 - 09 - 19

الشغل واإلدماج املنهي

تمكين قدماء العسكريين من مناصب في مصالح اإلدارات التابعة للدولة
واملؤسسات العامة والجماعات العمومية تطبيقا ملقتضيات القانون ،34.97
للمستشار السيد علي العسري.

االختالالت التي يعرفها برنامج "سيدي يحيى الغرب :مدينة بدون صفيح"،
للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين.

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2354

2352

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

181

2262

2184

2066

1322

1321

737

2362

رقم
السؤال

اإلجراءات املتخذة لتطوير وهيكلة قطاع الفن التشكيلي باملغرب ،للمستشار
السيد نبيل األندلو�سي.

تقدم األشغال بمحطة معالجة املياه العادمة لحماية واد سبو من التلوث،
للمستشار السيد نبيل شيخي.

وضعية أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة املغربية ألبناء الجالية املغربية
بعد إنهاء وضعهم رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج،
للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين.

اإلدالء بمعلومات غير صحيحة عن عمل الزوج (ة) لالستفادة من التعيين أو
االنتقال للعمل بمناطق مفضلة ،للمستشار السيد علي العسري.

عدم تسليم املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بمكناس لشواهد التأهيل
التربوي للتعليم األولي والتعليم االبتدائي ،للمستشار السيد علي العسري.

تدريس املواد العلمية لتالميذ اإلعدادي بإقليم سيدي سليمان باللغة الفرنسية،
للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين.

اإلجراءات املتخذة بشأن عدم احترام بعض الوكاالت البنكية ملقتضيات املادة
 503من مدونة التجارة ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

موضوع السؤال

الثقافة واالتصال

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

2019 - 10 - 08

2019 – 10 - 08

2019 – 10 - 08

2019 – 10 - 08

2019 – 10 - 08

2019 – 09 - 27

2019 – 10 - 08

التربية الوطنية

االقتصاد واملالية

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

182

العدل

2019 - 10 - 08

2019 – 10 - 08

2448

مآل طلبات االستفادة من دعم تيسيرالتي حرم أصحابها بسبب أخطاء إدارية ال
مسؤولية لهم عنها ،للمستشار السيد علي العسري.

التربية الوطنية

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 – 10 - 08

إحداث بنك وطني للبصمات الجينية ،للمستشار السيد نبيل شيخي.

2441

2439

املعاييراملعتمدة في تصنيف الشواطئ املغربية ،للمستشار السيد نبيل شيخي.

تبسيط وتيسير استخالص تعويضات برنامج "تيسير" لدعم التمدرس،
للمستشار السيد علي العسري.

2019 – 10 - 08
التربية الوطنية

التربية الوطنية

االقتصاد واملالية

2019 – 10 - 08

2019 – 10 - 08

2402

2398

الزيادة في األجور والتعويضات لفائدة مستخدمي املؤسسات العمومية،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي.
مراقبة املطاعم املدرسية بالتعليم الخصو�صي ،للمستشار السيد نبيل شيخي.

2333

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

183

1581

562

2361

2266

1147

670

معايير النجاح في االمتحانات املهنية بالنسبة ألطر هيئة التدريس ،للمستشار
السيد علي العسري.

الحماية القانونية للصحافيين أثناء ممارستهم ملهامهم وفق منظومة حقوق
اإلنسان ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

إعادة تأهيل وإصالح بعض الطرق اإلقليمية واملسالك الطرقية بجماعتي
اوالد احسين وعامر الشمالية  -عمالة سيدي سليمان ،-للمستشار السيد
عبد العلي حامي الدين.

عدم استفادة إمام مسجد الفضل بحي بوشماربقرية با محمد من تعويضات
القيمين الدينيين ،للمستشار السيد علي العسري.

توقف وتعثر ملفات اقتناء السكن بواسطة األبناك التشاركية ،للمستشار
السيد علي العسري.

التحقيق في مزاعم تعرض املعتقل أيوب زغدود للتعذيب بالسجن املحلي
لتاونات ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

التربية الوطنية

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

األوقاف والشؤون اإلسالمية

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

2019 - 12 - 05

2019 - 12 - 05

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

668

التحقيق في مزاعم تعرض املعتقل أيوب زغدود للتعذيب بالسجن املحلي
لتاونات ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

2019 - 11 - 08

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

184

خطأ في االمتحان الجهوي ملادة الفرنسية بإقليم قلعة السراغنة ،للمستشارة
السيدة آمال ميصرة.

الحركة االنتقالية األخيرة لألطرالجمركية ،للمستشار السيد علي العسري.

557

441

طلب تدخل إللغاء قرار تنقيل تعسفي للسيدة أسماء أعماروش من مقر
عملها بعمالة إقليم الحسيمة إلى عمالة إقليم طاطا بسبب اعتقال أخيها على
إثراالحتجاجات التي تعرفها الحسيمة ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

تقريب اإلدارة من املرتفقين ،للمستشار السيد مبارك جميلي.

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

2020 - 01 - 15

2019 - 12 - 23

2019 - 12 - 05

2514

الوضعية الصحية لبعض معتقلي حراك الريف املضربين عن الطعام،
للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

الوضعية املزرية لفرعية الخروبة مجموعة مدارس أوالد الحاج محمد جماعة
بوشابل إقليم تاونات ،للمستشار السيد علي العسري.

2019 - 12 - 05

2019 - 12 - 05

التربية الوطنية

التربية الوطنية

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2019 - 12 - 05

2512

2327

1611

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

185

1087

إحداث ثانوية جديدة بسيدي يحيى الغرب ،للمستشار السيد عبد العلي حامي
الدين.

2020 - 01 - 15

2443

2330

2185

2100

1293

التسريع بتجهيزوفتح دور شباب جديدة بإقليم تاونات ،للمستشار السيد علي
العسري.

الزيادة في األجور والتعويضات لفائدة مستخدمي املؤسسة املحمدية لألعمال
االجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل ،للمستشار السيد عبد الصمد
مريمي.

إجراءات التصدي العتداءات على مستعملي الطرق السيارة ،للمستشار
السيد نبيل شيخي.

الثقافة والشباب والرياضة

العدل

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

النهوض بالبنيات التحتية الرقمية بجماعة عرب الصباح غريس بإقليم الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي
الرشيدية ،للمستشار السيد مبارك جميلي.

اإلجراءات املتخذة لتخفيض أسعار تذاكر سفر الرحالت الدولية من وإلى السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي
مطارالشريف اإلدري�سي بالحسيمة ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

التربية الوطنية

1028

ارتفاع سعر تذاكر شركة الخطوط امللكية املغربية بين أوربا واملغرب ،السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي
للمستشار السيد علي العسري.

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2020 - 01 - 15

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

186

الشعب املؤدى عنها بكل من جامعة محمد الخامس الرباط وجامعة القا�ضي
عياض مراكش ،للمستشارة السيدة آمال ميصرة.

الضريبية الجديدة وتنزيل نظام الفاتورة اإللكترونية واإلجراءات املتخذة
لحماية التجار واملهنيين من تداعيات تفعيل هذه املستجدات ،للمستشار
السيد نبيل األندلو�سي.

حيثيات انقالب حافلة للركاب بقنطرة على واد الدرمشان بجماعة الخنك
إقليم الرشيدية ،للمستشار السيد مبارك جميلي.

تنفيذ األحكام القضائية املرتبطة بالتعويض عن التكوين ،للمستشار السيد
نبيل شيخي.

اإلجراءات املتخذة بشأن التجاوزات األمنية واالنتهاكات الحقوقية التي
ارتكبتها القوات العمومية يوم عيد الفطر بالحسيمة ،للمستشار لسيد نبيل
األندلو�سي.

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
والبحث العلمي

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 20

453

2588

2586

2404

560

2580

األوضاع التي تعيشها داخلية الثانوية اإلعدادية الخنساء باملديرية اإلقليمية
– خريبكة ، -للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 15

2578

اكتفاء بعض مؤسسات التعليم الخاص بتدريس مواد االمتحان الوطني فقط
لنيل شهادة البكالوريا ،للمستشار السيد علي العسري.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 15

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

187

2584

2517

2400

إعادة بناء مسجد تزوراخت السفلى – جماعة النكور – إقليم الحسيمة،
للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

تعويض األطر املحالة على املعاش باملركز الصحي ودار الوالدة أورتزاغ بإقليم
تاونات ،للمستشار السيد علي العسري.

اإلجراءات املتخذة لتسهيل ظروف اجتياز مباريات ولوج سلك الهندسة
باملدارس العليا ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي.

تباين تعامل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قبول ورفض التسجيل
بشهادة الباكالوريا مسلمة من الجمهورية اإلسالمية املوريتانية ،للمستشار
السيد علي العسري.

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الصحة

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
والبحث العلمي

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
والبحث العلمي

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2260

1963

الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل االجتماعي ملستخدمي املكتب الوطني
للماء والكهرباء  /قطاع الكهرباء ،للمستشار السيد عبد الصمد مريمي.

الشغل واإلدماج املنهي

2020 - 01 - 30

1961

الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل االجتماعي ملستخدمي املكتب الوطني
للماء والكهرباء  /قطاع الكهرباء ،للمستشار السيد عبد الصمد مريمي.

الشغل واإلدماج املنهي

2020 - 01 - 30

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق العدالة والتنمية

188

2225

2207

رقم
السؤال

إحداث الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)،
للمستشار السيد الطيب البقالي.

مآل إنجاز مركز القا�ضي املقيم بمدينة ميضار وإمكانية تأهيل مركز
القا�ضي املقيم بتمسمان بإقليم الدريوش ،للمستشار السيد الطيب
البقالي.

دورة أكتوبر 2019

الشغل واإلدماج املنهي

العدل

الوزارة املعنية

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

تاريخ اإلجابة

املخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج،
للمستشار السيد الطيب البقالي.

املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة

2019 - 09 - 19

موضوع السؤال

1955

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

الفريق الحركي

189

2167

2161

2033

1898

إحداث قنطرة بدوار أوالد مو�سى جماعة الشراط بإقليم ابن سليمان،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار أدوز بإقليم بني مالل ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

وضعية املساحات الخضراء بمدينة الحاجب ،للمستشار السيد محمد
القندو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

ضعف الخدمات الصحية باملستوصف القروي تاكلفت بإقليم أزيالل،
للمستشار السيد محمد البكوري.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 - 09 - 19
الصحة

الصحة

2019 - 09 - 19

1799

تردي الوضع الصحي بمنطقة السهول ،للمستشار السيد محمد البكوري.

تردي الخدمات الصحية في العالم القروي بإقليم العرائش ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

الصحة

2019 - 09 - 19

تسرب مياه الصرف الصحي إلى مجرى الواد بمركزمدينة أكدزبإقليم زاكورة،
للمستشار السيد لحسن أدعي.

1555

1395

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

190

2301

2293

2290

2233

2232

2211

اإلنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بأحياء بلدية أمزمير بإقليم الحوز،
للمستشار السيد محمد البكوري.

شح املاء الشروب بدوار ثالث مارغن جماعة أغواطيم بإقليم الحوز،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

ندرة املاء الشروب بالجماعات القروية بإقليم الصويرة ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

اإلنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بمدينة سوق األربعاء ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار بولبيب بجماعة تازارين بإقليم تازة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

مآل مشروع تصميم التهيئة العمرانية بجماعة بوعرك بإقليم الناظور،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2172

ترميم وتثمين قصبة أكادير أوفال األثرية ،للمستشار السيد عبد القادر
سالمة.

الثقافة واالتصال

2019 - 09 - 19

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

191

1411

2388
الوضعية املتردية للطرق بمدينة فاس ،للمستشار السيد محمد البكوري.

إنشاء فضاءات ومالعب رياضية بجماعة مغراوة بإقليم تازة ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة أغبار بإقليم الحوز ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة.

ارتفاع فواتيراملاء الشروب بمدينة سال ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

2373

2371

2343

تسرب مياه الشرب بدوار الخطارة جماعة ألنيف بإقليم تنغير ،للمستشار السيد
لحسن أدعي.

توفير املاء الشروب بالجماعات القروية إلقليم أسفي ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة.

تأهيل املسالك الطرقية بمنطقة بومليح باملقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة وزان،
للمستشار السيد محمد البكوري.

2317

2314

رقم السؤال

موضوع السؤال

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الشباب والرياضة

التربية الوطنية

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

2019 - 09 - 19

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

192

2313

2312

2257

2235

2193

إصالح قنطرة وادي أوريكة بإقليم الحوز ،للمستشار السيد عبد القادر
سالمة.

تلوث مياه الشرب بحي قرية أوالد مو�سى بمدينة سال ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة.

اإلنقطاع املتكرر للماء الشروب بمدينة أسا ،للمستشار السيد محمد با
احنيني.

ضعف صبيب شبكة االتصاالت بجماعة أسيف املال بإقليم شيشاوة،
للمستشار السيد محمد البكوري.

ترميم وتثمين املآثر التاريخية بمدينة القصر الكبير ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصناعة واالستثماروالتجارة
واالقتصاد الرقمي

2019 - 09 - 27

2019 - 09 - 27

2019 - 09 - 27

2019 - 09 - 27

الثقافة واالتصال

2019 - 09 - 27
الثقافة واالتصال

ترميم قصبة موحى أوحمو الزياني بمدينة خنيفرة ،للمستشار السيد محمد
البكوري.

وضعية قاعات السينما بمدينة الدارالبيضاء ،للمستشار السيد عبد القادر
سالمة.

الثقافة واالتصال

2019 - 09 - 27

2019 - 09 - 27

2027

1907

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

193

2160

1701

1381

تلوث مياه وادي بهت بمدينة سيدي سليمان ،للمستشار السيد محمد
القندو�سي.

األضرار الناجمة عن حرق النفايات باملطرح العشوائي بمدينة دمنات،
للمستشار السيد لحسن أدعي.

تفعيل مخطط تأهيل املباني اآلثرية اآليلة للسقوط باملدينة العتيقة وزان،
للمستشار السيد محمد البكوري.

تلوث ميناء آسفي بسبب النفايات الصناعية ،للمستشار السيد عبد العزيز
بوهدود.

إحداث مشاريع صناعية بمدينة طانطان ،للمستشار السيد محمد با احنيني.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

الثقافة واالتصال

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

الصناعة واالستثماروالتجارة
واالقتصاد الرقمي

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2019 - 09 - 27

2231

2370

2342

إعادة تأهيل وإصالح قنطرة وادي أوريكة بإقليم الحوز ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 - 09 - 27

2319

شح املاء الشروب بجماعة أرفالة بإقليم أزيالل ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 - 09 - 27

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

194

2372

2303

إحداث مرافق سوسيو ثقافية بجماعة أوالد اسعيد بإقليم بني مالل،
للمستشار السيد محمد البكوري.

مخلفات مطارح النفايات العشوائية بمدينة أكادير ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

الثقافة واالتصال

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2282

حماية واحة تيد�سي ومآثرها التاريخية بجهة سوس ماسة ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

الثقافة واالتصال

2019 - 10 - 08

2238

وضعية البنايات الطينية القديمة بدواوير جماعة تزارين بإقليم زاكورة،
للمستشار السيد لحسن أدعي.

الثقافة واالتصال

2019 - 10 - 08
الثقافة واالتصال

ترميم وتثمين منطقة فشتالة األثرية بإقليم بني مالل ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

ترميم وتثمين األبراج املائية بمنطقة تامصلوحت بإقليم الحوز ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

الثقافة واالتصال

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2237

2236

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

195

2427

2422

إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة كلدمان بإقليم تازة ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

األضرار الناجمة عن حرق النفايات باملطرح العشوائي بمدينة العرائش،
للمستشار السيد محمد البكوري.

التربية الوطنية

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2412

ترميم وإصالح جدران مدرسة تليليت بإقليم الحوز ،للمستشار السيد
لحسن أدعي.

التربية الوطنية

ترميم وإصالح منارة الركادة التاريخية بمدينة تيزنيت ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

الثقافة واالتصال

2019 - 10 - 08

2019 - 10 - 08

2392

2375

معالجة التلوث البيئي بوادي مارتيل ،للمستشار السيد محمد البكوري.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 - 10 - 08

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

196

2391

2390

2389

2386

2345

2171

رقم السؤال

االنقطاعات املتكررة للماء بدوار الدغوغات بإقليم النواصر ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

االنقطاع املتكرر للماء الشروب بجماعات إقليم سطات ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

االنقطاع املتكرر للماء الشروب بحي بولفوس مدينة خنيفرة ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

شح املاء الصالح للشرب بدواوير جماعة أكفاي بإقليم مراكش ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

تعبيد وإصالح املسالك الطرقية بدوارافود نبورك بإقليم أزيالل ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

تلوث مياه شواطئ عين السبع بمدينة الدار البيضاء ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 - 10 - 16

2019 - 10 - 16

2019 - 10 - 16

2019 - 10 - 16

2019 - 10 - 16

2019 - 10 - 16

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الطاقة واملعادن والبيئة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

فريق التجمع الوطني لألحرار

197

2419

2291

2252

2199

1561

رقم السؤال

تأهيل املسالك الطرقية بجماعة الطاوس بإقليم الرشيدية ،للمستشار
السيد لحسن أدعي.

مخلفات مطرح النفايات بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

ندرة املاء الشروب بجماعة أكرض بإقليم الصويرة ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة.

أزمة املاء الشروب بمناطق حوض املعيدربإقليم زاكورة ،للمستشار السيد
لحسن أدعي.

اإلنقطاع املتكرر للمسالك الطرقية بدوار أفسرا جماعة بني صالح بمدينة
شفشاون ،للمستشار السيد محمد البكوري.

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الطاقة واملعادن والبيئة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

2019 - 11 - 08

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

فريق التجمع الوطني لألحرار

198

2483

تقوية شبكة اإلتصال واإلنترنت بدواوير جماعة تزارين بإقليم زاكورة،
للمستشار السيد لحسن أدعي.

الصناعة واالستثماروالتجارة
واالقتصاد الرقمي

2019 - 12 - 05

2041

تردي وضعية املدرسة العمومية بفرعية امي نوانوبمدينة أزيالل ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

التربية الوطنية

2019 - 12 - 05

1696

الحالة املتردية لفرعية مدرسة تاغية بالجماعة الترابية لواولى بإقليم أزيالل،
للمستشار السيد عبد العزيزبوهدود.

التربية الوطنية

2019 - 12 - 05

987

ضعف أداء املدرسة العمومية بإقليم أزيالل ،للمستشارين السيدين محمد
البكوري  -لحسن أدعي.

التربية الوطنية

2019 - 12 - 05

2019 – 11 - 08

التربية الوطنية

اللوائح النهائية للناجحين في املباريات املهنية للترقية بناءا على الشهادة
الجامعية ،للمستشار السيد لحسن أدعي.

تحسين جودة وسالمة املاء الشروب بمدينة مريرت ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2019 - 12 - 05

280

2472

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

199

2166

1769
إخراج مشروع القاعة املغطاة بمدينة سوق السبت أوالد النمة ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

تحسين جودة الخدمات بمطار مراكش املنارة الدولي ،للمستشار السيد
جمال الدين العكرود.

الثقافة والشباب والرياضة

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

1647

غياب حافالت النقل املدر�سي بالعالم القروي بإقليم إفران ،للمستشار
السيد محمد عبو.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 15

2546

تعزيزأسطول النقل املزدوج بدواويرجماعة بني لنت بإقليم تازة ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 – 12 - 23

2377

االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بأحياء مدينة خنيفرة ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

التربية الوطنية

2019 – 12 - 05

2019 - 12 - 05

الطاقة واملعادن والبيئة

إصالح وتجهيزاملؤسسة التعليمية مدرسة املجد  1بمدينة تنغير ،للمستشار
السيد لحسن أدعي.

توقف األشغال باملدرسة اإلبتدائية أوالد وهاب بإقليم بنسليمان ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

التربية الوطنية

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2019 - 12 - 23

2559

2485

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

200

2529

2479

2776

2475

2286

2203

رقم السؤال

غياب حافالت النقل املدر�سي بدواوير جماعة آيت ميلك بإقليم آشتوكة
أيت باها ،للمستشار السيد محمد البكوري.

غياب املاء الصالح للشرب بدوارالحداية بإقليم برشيد ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة.

شح املاء الصالح للشرب بدواوير جماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي،
للمستشار السيد محمد البكوري.

شح املاء الشروب بجماعة بوقشمير بإقليم الخميسات ،للمستشار السيد
محمد القندو�سي.

تأهيل وإصالح ملعب جماعة موالي بوعزة بإقليم خنيفرة ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

مخلفات مطرح النفايات بجماعة أيت عميرة بعمالة آشتوكة أيت باها،
للمستشار السيد محمد البكوري.

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

التربية الوطنية

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

الثقافة والشباب والرياضة

الطاقة واملعادن والبيئة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

فريق التجمع الوطني لألحرار

201

2462

إحداث ملحق إعدادية باملدرسة الجماعاتية بتنكارف بإقليم بني مالل،
للمستشار السيد محمد البكوري.

ضعف شبكة االتصال واألنترنت في املناطق الجبلية والنائية بإقليم الناظور ،الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية في املناطق القروية والجبلية بإقليم الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي
الناظور ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

إحداث مناطق صناعية جديدة بإقليم الناظور ،للمستشار السيد عبد الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي
القادرسالمة.

إحداث مشاريع صناعية بمدينة الناظور ،للمستشار السيد عبد القادر الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي
سالمة.

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

2020 - 01 - 15

التربية الوطنية

2643

2640

2639

2638

2560

النهوض بمناخ االستثماربإقليم تنغير ،للمستشار السيد لحسن أدعي.

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

2020 - 01 - 15

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

202

2610

تعزيز وسائل النقل املدر�سي بجماعة املكرن بإقليم القنيطرة ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 20

2609

اإلجراءات املستعجلة ملواجهة موجة البرد والصقيع بإقليم بني مالل،
للمستشار السيد محمد البكوري.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 20

2607

إحداث مدرسة جماعاتية بمنطقة آيت تيسليت بمدينة بني مالل،
للمستشار السيد محمد البكوري.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 20

2487

إحداث مدرسة جماعاتية بدوار تيمنصورين بإقليم أزيالل ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

التربية الوطنية

2020 - 01 - 20
التربية الوطنية

غياب حافالت النقل املدر�سي بقرى جماعة أوالد زراد بإقليم قلعة السراغنة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

توسيع شبكة الريزو واإلنترنت بدواوير جماعة تونفيت بإقليم ميدلت،
للمستشار السيد لحسن أدعي.

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 20

2486

2484

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

203

2694

إحداث وحدات صناعية بإقليم أكادير ،للمستشار السيد عبد القادر
سالمة.

الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي

2020 - 01 - 20

2669

تدهور الوضع الصحي باملستشفى اإلقليمي للسمارة ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

الصحة

2020 - 01 - 20

2668

تجويد خدمات املركز الصحي بجماعة أوالد رحمون بإقليم الجديدة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

الصحة

2020 - 01 - 20

2667

تأهيل املستوصفات الصحية القروية بإقليم سطات ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

الصحة

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 20

الصحة

تأهيل املركز الصحي بدواوير الجماعة القروية لشقران بإقليم الحسيمة،
للمستشار السيد محمد البكوري.

تعزيزوسائل النقل املدر�سي بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

التربية الوطنية

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2020 - 01 - 20

2665

2652

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

204

2541

2526

2508

2495

2469

إحداث مستوصف متعدد التخصصات بدوار تاغية بإقليم أزيالل،
للمستشار السيد محمد البكوري.

تأهيل املركز الصحي بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة.

النهوض بوضعية الخدمات الصحية بإقليم العرائش ،للمستشار السيد
محمد البكوري.

إحداث مستوصف متعدد التخصصات بجماعة كروشن بإقليم خنيفرة،
للمستشار السيد محمد البكوري.

تأهيل املستوصف الصحي بجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

2020 - 01 - 30

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

الصحة

2346

التمييز في منح تمرير القانون األسا�سي ملؤسسة بريد املغرب ،للمستشار الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي
السيد عبد القادرسالمة.

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2020 - 01 - 30

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

فريق التجمع الوطني لألحرار

205

2670

2664

2612

2611

وضعية مستعجالت املستشفى اإلقليمي محمد الخامس بمدينة صفرو،
للمستشار السيد محمدعبو.

إحداث مستوصف متعدد التخصصات بجماعة كاف الغار بإقليم تازة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

تأهيل املستوصف الصحي بحي آيت تيسليت بمدينة بني مالل ،للمستشار
السيد محمد البكوري.

إحداث مستوصف محلي متعدد التخصصات بجماعة بويبالن بإقليم تازة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

تحسين خدمات املركزالصحي بمدينة مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم،
للمستشار السيد محمد البكوري.

انقطاع عالجات األمراض الليزوزومية باملستشفى الجامعي لألطفال بمدينة
الدارالبيضاء ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة.

2595

2558

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

الصحة

الصحة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

فريق التجمع الوطني لألحرار

206

2369

2209

رقم السؤال

أساتذة الثانوي التأهيلي املشتغلين خارج سلكهم األصلي ،للمستشار السيد
محمد علمي.

التربية الوطنية

2019 – 10 - 08

حرمان طلبة جامعة محمد السادس لعلوم الصحة من اجتياز مباراة
اإلقامة والداخلي ،للمستشار السيد عبد اإلله حفظي.

توقف منحة دعم تمدرس األطفال في وضعية إعاقة الذي تتوصل به جمعية
الطفولة املعاقة ،للمستشار السيد يوسف محيي.

موضوع السؤال

التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي

التضامن والتنمية االجتماعية
واملساواة واألسرة

الوزارة املعنية

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 30

تاريخ اإلجابة

دورة أكتوبر 2019

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

845

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

الفريق االشتراكي

207

تجاوزات مؤسسة العمران بمدينة القنيطرة ،للمستشارين السادة أعضاء
املجموعة.

الشغل واإلدماج املنهي

التربية الوطنية

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الوزارة املعنية

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2020 - 01 - 30

2020 - 01 - 20

2020 - 01 - 20

تاريخ اإلجابة

2019 - 09 - 19

2651

2614

2591

رقم السؤال

املس بالحريات النقابية بشركة سافران ناسيل املغرب ،.للمستشارة
السيدة رجاء الكساب.

عدم التفاعل مع التظلمات التي تقدم بها السيد إبراهيم أغراي أستاذ
التعليم اإلبتدائي (رقم التأجير  ،)423 707للمستشار السيد عبد الحق
حيسان.

رفع الضرر املادي عن أرباب نقل املستخدمين بمدينة العرائش ،للمستشارين
السادة أعضاء املجموعة.

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2019

2186

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

208

117

رقم السؤال

550

رقم السؤال

املخطط التشريعي للحكومة ،للمستشار السيد رشيد املنياري.

موضوع السؤال

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

الوزارة املعنية

2019 - 10 - 08

2019 - 09 - 19

تاريخ اإلجابة

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

املستشاررشيد املنياري

إفراغ املدارس العمومية من األطر وتسخيرها لفائدة املدارس الخصوصية ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
للمستشارين السيدين عبد اللطيف اعمو  -عدي الشجيري.

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2019وأكتوبر 2019

املستشاران عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري

209

رابعا :قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل
دورة أبريل 2020

211

2619

2618

2617

2206

تلويث وغش بعض أنواع زيت الزيتون املغربي ،للمستشار السيد محمد
الشيخ بيد هللا

إنجاز سد بوتيوس بتاكورت الفايجا بإقليم زاكورة ،للمستشار السيد
العربي املحر�شي (سؤال مكرر)

إنجاز سد بوتيوس بتاكورت الفايجا بإقليم زاكورة ،للمستشار السيد
العربي املحر�شي

إنجازسد بوتيوس بتاكورت الفايجا بإقليم زاكورة ،للمستشار السيد العربي
املحر�شي

حماية قطيع اإلبل ،للمستشار السيد محمد الشيخ بيد هللا

تسوية وضعية الدكاترة العاملين باملراكز الجهوية للتربية والتكوين،
للمستشار السيد العربي املحر�شي

الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 03 - 04

2728

2709

516

بناء مؤسسات تعليمية جديدة بإقليم الحسيمة ،للمستشار السيد عبد
العزيزبنعزوز

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

2020 - 03 - 04

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

رابعا :قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أبريل 2020

213

3162

3161

النهوض بمناخ االستثماربإقليم الناظور ،للمستشارالسيد محمد مكنيف

إحداث مناطق صناعية جديدة بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

15 - 05 - 2020

15 - 05 - 2020

15 - 05 - 2020

3160

إحداث وتجهيز مرافق القرب العمومية بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

15 - 05 - 2020

إحداث مشاريع صناعية بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد مكنيف

3155

3117

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية باملناطق النائية إلقليم الدريوش،
للمستشار السيد محمد مكنيف

15 - 05 - 2020

04 - 05 - 2020

3115

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة

04 - 05 - 2020

04 - 05 - 2020

إحداث وحدات صناعية بإقليم الدريوش ،للمستشار السيد محمد مكنيف

مكافحة ظاهرة استنزاف املساحات الخضراء بجماعة رأس املاء بإقليم
الناظور ،للمستشار السيد محمد مكنيف

جودة السكن االقتصادي واالجتماعي بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

إنشاء املنتزهات واملساحات الخضراء باملدار الحضري بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

15 - 05 - 2020

3210

3158

3157

رقم
السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

214

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

الطاقة واملعادن والبيئة

17 – 06 - 2020

17 - 06 - 2020

3345

ارتفاع فواتير استهالك الكهرباء بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

غياب املساحات الخضراء وفضاءات القرب بجماعة بودينار بإقليم
الدريوش ،للمستشار السيد محمد مكنيف

إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة

17 - 06 - 2020

مراقبة األثمنة ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

3257

3224

3201

غالء فواتير استهالك الكهرباء بجماعة بودينار بإقليم الدريوش ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

17 - 06 - 2020

الطاقة واملعادن والبيئة

إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة

17 - 06 - 2020

15 - 05 - 2020

15 - 05 - 2020

15 - 05 - 2020

3200

ضعف شبكة االتصال واألنترنيت عالي السرعة في املناطق الجبلية والنائية
بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد مكنيف

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

غياب املساحات الخضراء بجماعة عين الزهرة بإقليم الدريوش ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

3165

3164

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية في املناطق القروية والجبلية بإقليم
الناظور ،للمستشار السيد محمد مكنيف
تشجيع دعم املقاوالت الوطنية الصغرى واملتوسطة بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

3163

رقم
السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

215

وضعية املقاوالت املغربية في ظل جائحة كورونا ،للمستشار السيد عبد
الكريم الهمس

إعادة تشغيل عجلة إنتاج النسيج واأللبسة ،للمستشار السيد عبد الكريم
الهمس

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

26 – 06 - 2020

26 – 06 - 2020

3359

3356

اإلجراءات املعتمدة للتخفيف من حدة األزمة التي أصابت القطاع السياحي،
للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

06 – 07 - 2020

26 – 06 - 2020

األضرارالالحقة بوكاالت األسفار ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

قلة وسائل النقل العمومية باملناطق النائية إلقليم الدريوش ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

مراجعة مقتضيات املادة  8من املرسوم رقم  2.19.543الصادر بتاريخ 16
أبريل  ،2020للمستشار السيد الحو املربوح

الطاقة واملعادن والبيئة

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

26 – 06 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

3168

3406

3385

تداعيات أزمة كورونا على قطاع النسيج ،للمستشار السيد عبد الكريم
الهمس

التسريع بإنجاز سد بوتيوس بتاكورت الفايجا باقليم زاكورة ،للمستشار
السيد عبد الكريم الهمس

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

26 – 06 - 2020

3383

3363

3354

3149

حماية إقليم الناظور من خطر الفيضانات ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

26 – 06 - 2020

رقم
السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

216

2958

3499

3408

3400

3398

رقم
السؤال

اإلجراءات املعتمدة للتخفيف من حدة األزمة التي أصابت القطاع السياحي،
للمستشار السيد عبد الكريم الهمس (سؤال مكرر)

اإلجراءات املعتمدة للتخفيف من حدة األزمة التي أصابت القطاع السياحي،
للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

تداعيات أزمة كورونا على قطاع السياحة باملناطق القروية والجبلية،
للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

تداعيات أزمة كورونا على قطاع الصناعة التقليدية ،للمستشارالسيد عبد
الكريم الهمس

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

3187

3186

3132

إنشاء مراكز استشفائية لعالج السرطان بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

إنشاء مراكز لتشخيص مرض السل بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

إحداث دور الرعاية االجتماعية بإقليم الدريوش ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

حماية املواطنين املغاربة من الفيروس املنتشر بالصين والبلدان املجاورة لها،
للمستشار السيد محمد الشيخ بيد هللا

الصحة

الصحة

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

17 - 07 - 2020

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

217

3195

3194

3193

3192

3191

3190

تجويد الخدمات الصحية بمراكز عالج األمراض النفسية بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

خصاص األطباء في املراكز الصحية لعالج األمراض العقلية والنفسية بإقليم
الناظور ،للمستشار السيد محمد مكنيف

معاناة أسرمر�ضى أطفال القمرإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد مكنيف

إنشاء قسم للمستعجالت باملركز الصحي الحضري أزغنغان بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

إحداث مراكز صحية متعددة التخصصات في املناطق النائية بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

إحداث مراكز طبية لعالج اإلدمان بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

الصحة

17 - 07 - 2020

الصحة

إحداث مستوصف متعدد التخصصات بجماعة بوعرك بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

إحداث مستوصف محلي متعدد التخصصات بجماعة سلوان بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

3189

3188

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

218

3222

3221

3220

3212

3211

3199

3198

3197

3196

رقم
السؤال

إحداث مركز للوالدة بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

مركز صحي متعدد التخصصات بجماعة رأس املاء بإقليم الناظور ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

تحسين خدمات املركز الصحي بجماعة رأس املاء بإقليم الناظور ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة بوعرك بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

النهوض بوضعية بعض املؤسسات التعليمية بجماعة رأس املاء بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

تأهيل املستوصف الصحي بجماعة زايو بإقليم الناظور  ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

إنشاء مركزلألنكولوجيا لعالج مرض السرطان بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

تأهيل املستوصفات الصحية القروية بإقليم الناظور ،للمستشار السيد محمد
مكنيف

تجهيز املستوصفات الصحية باملناطق الجبلية والنائية بإقليم الناظور،
للمستشار السيد محمد مكنيف

موضوع السؤال

الصحة

الصحة

الصحة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الوزارة املعنية

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

219

3254

3253

3252

3251

3250

3249

تأهيل املستوصف الصحي بجماعة أوالد أمغار بإقليم الدريوش  ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

إنشاء مستوصف القرب بجماعة تليليت بإقليم الدريوش للمستشار السيد
محمد مكنيف

الوضع الصحي املتردي بجماعة اتسافت بإقليم الدريوش  ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

إحداث مستوصف للوالدة بجماعة أوالد أمغار بإقليم الدريوش  ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

إحداث مستوصف للوالدة بجماعة أمهاجر بإقليم الدريوش ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

إحداث مركز صحي متعدد التخصصات بجماعة أوالد أمغار بإقليم الدريوش،
للمستشار السيد محمد مكنيف

الصحة

الصحة

17 - 07 - 2020

الصحة

إحداث مركز صحي متعدد التخصصات بجماعة أمهاجر بإقليم الدريوش،
للمستشار السيد محمد مكنيف

تردي الوضع الصحي بجماعة تفريست بإقليم الدريوش ،للمستشار السيد
محمد مكنيف

تجهيز وتأهيل املستوصف القروي بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور ،للمستشار
السيد محمد مكنيف

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

3248

3246

3223

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

220

3613

3487

3409

3381

3358

3357

3346

3256

3255

رقم
السؤال

التدابير املتخذة للنهوض بقطاع الصحة ما بعد كورونا ،للمستشار السيد
عبد الكريم الهمس

أفق تمديد السكة الحديدية إلى بوعرفة وعبرها إلى األقاليم الجنوبية
للمملكة ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

وضعية املتقاعدين ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

مآل مشروع السد التلي بتكركوزت بدوار أوالد امقدم بجماعة أوالد يحيى
لكرايربإقليم زاكورة  ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

الصعوبات التي يجدها املر�ضى املصابون بأمراض مزمنة في الحصول على
األدوية ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

وضعية منهي وكاالت كراء السيارات ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

اإلجراءات التي تم اتخاذها من أجل حماية النظام البنكي الوطني ومعه
مدخرات املواطنات واملواطنين ،للمستشار السيد عبد الكريم الهمس

تجهيز وتأهيل املستوصف القروي بجماعة أمهاجر بإقليم الدريوش،
للمستشار السيد محمد مكنيف

تأهيل املستوصف الصحي القروي بجماعة عين الزهرة بإقليم الدريوش،
للمستشار السيد محمد مكنيف

موضوع السؤال

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

الصحة

الصحة

الوزارة املعنية

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق األصالة واملعاصرة

221

تلوث وادي بهت بمدينة سيدي سليمان ،للمستشارة السيدة خديجة الزومي

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

الطاقة واملعادن والبيئة

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

17 - 07 - 2020

17 - 06 - 2020

04 - 06 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

تاريخ اإلجابة

02 - 04 - 2020

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات

3429

3265

2703

استفحال ظاهرة املختلين عقليا بإقليم وزان ،للمستشار السيد محمد
لشهب

حرمان طلبة كلية العلوم القانونية واالقتصادية بمدينة تطوان  -مرتيل من
شواهد اإلجازة ،للمستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي.

وضعية املرشدين غيراملرخصين بفاس ،للمستشار السيد الحسن سليغوة

الصحة

التعليم العالي والبحث العلمي

دورة أبريل 2020

3045

2700

استعمال املبيدات الفالحية  ،للمستشار السيد عبد السالم اللبار (سؤال
مكرر)
إعادة بناء مدرسة سيدي إبراهيم بفاس ،للمستشار السيد الحسن سليغوة

2219

2218

إعادة النظر في بعض برامج مخطط املغرب األخضر باسا الزاك ،للمستشار
السيد عثمان عيلة
استعمال املبيدات الفالحية ،للمستشار السيد عبد السالم اللبار

2138

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

222

2743

2516

2433

2786

2759

تحسين أداء املستشفى اإلقليمي بسيدي سليمان فيما يخص العمليات
الجراحية لفائدة املر�ضى وتوفير مركز لتحاقن الدم باإلقليم ،للمستشار
السيد عبد العلي حامي الدين

افتقاد جماعات ومراكز حضرية بإقليم تاونات لسعاة البريد ،للمستشار
السيد علي العسري

اعتماد انخراط ولي أمر الطالب في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
كمعيارلإلقصاء من منحة التعليم العالي ،للمستشار السيد علي العسري

مراجعة بعض املعاشات العسكرية الضعيفة ،للمستشار السيد علي
العسري

آثار سلبية لثقبين مائيين أنجزا بجماعة كالز بإقليم تاونات على املنابع
الطبيعية باملنطقة ،للمستشار السيد علي العسري

الصحة

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

التعليم العالي والبحث العلمي

إدارة الدفاع الوطني

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 13

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 02 - 13

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

فتح مركز تسجيل السيارات بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية ،للمستشار
السيد مبارك جميلي

اإلجراءات املتخذة لحل مشكل أرملة مهاجر بالديار الهولندية لم يصرف
معاشها منذ وفاة زوجها ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

املغاربة املقيمين بالخارج

2020 - 02 - 13

2020 - 02 - 13

2747

1327

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

223

2784

2750

2572

700

2764

تسريع صرف تعويضات مالكي القطع األرضية املخصصة لبناء الكلية
متعددة التخصصات بجماعة مزراوة بإقليم تاونات ،للمستشار السيد علي
العسري

الوضعية املتدهورة ملركزية مجموعة مدارس اوالد قرون بجماعة كالزإقليم
تاونات ،للمستشار السيد علي العسري

مطرح النفايات بمدينة السعيدية عمالة إقليم بركان ،للمستشار السيد
عبد الصمد مريمي

اعتماد مؤلفات وروايات لكتاب غير مغاربة في تدريس اللغة الفرنسية
بالثانوي التأهيلي ،للمستشار السيد علي العسري

تدني عدد املستفيدين من خدمات مركزتصفية الدم بسيدي يحيى الغرب،
للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

الطاقة واملعادن والبيئة

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

الصحة

2020 - 02 - 21

الصحة

االختالالت التي تعرفها خدمة الفحص بالسكانير باملستشفى اإلقليمي
لسيدي سليمان ،للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين

استئناف األشغال باملستشفى املحلي لسيدي يحيى الغرب ،للمستشار
السيد عبد العلي حامي الدين

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2763

2744

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

224

االحتقان الذي تعرفه وكالة التنمية االجتماعية وتوقف وجمود مشاريعها،
للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

االعتقال التعسفي للطفل أيوب القضاوي ،للمستشار السيد نبيل
األندلو�سي

مشاكل بعض املؤسسات التعليمية بمدينة مراكش ،للمستشار السيد عبد
السالم �سي كوري

خلفيات تأجيل أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حول الخطاب السيا�سي
لعبد اإلله بن كيران بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمرتيل ،للمستشار
السيد نبيل األندلو�سي

إصدارلوائح املساكن الوظيفية ،للمستشار السيد علي العسري

سبب إقصاء تاونات من احتضان الشق الشفوي من مباراة توظيف أساتذة
األكاديميات ،للمستشار السيد علي العسري

تيسيرالتسريع ببناء الثانوية التأهيلية سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات،
للمستشار السيد علي العسري

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

1091

762

498

2801

2790

2788

2785

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

225

2754

الترخيص ملراكب الصيد بالخيط لصيد سمك الحباروبعض األنواع األخرى
في هذه السنة  ،2019للمستشار السيد يوسف بنجلون

حرمان ميناء طنجة من الحصة املخصصة لصيد سمك بوسيف باملحيط
األطل�سي ،للمستشار السيد يوسف بنجلون

إجراءات الوزارة لتسهيل استفادة املهنيين من مشروع تجديد اسطول
سيارات األجرة الكبيرة ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

فوترة الحد األدنى الستغالل مياه السقي ،للمستشار السيد نبيل شيخي

إصالح الثانوية التأهيلية الشهيد موالي الطيب بجماعة الجرف ،للمستشار
السيد علي العسري

2450

2432

2403

2179

2056

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة

02 - 04 - 2020

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات

الداخلية

الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات

استفادة القطاع الفالحي ومخطط املغرب األخضر من أكبر سدود الوطن
وهو سد الوحدة ،للمستشار السيد علي العسري

حصيلة املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية على مستوى ملحقة
الحسيمة ما بين  2015و ،2018للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

عدم جاهزية أعرق وحدة مدرسية بجماعة اورتزاغ إقليم تاونات للدخول
املدر�سي املقبل  ،2019/2018للمستشار السيد علي العسري

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

1979

1319

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

226

2813

2778

بناء ثانوية إعدادية بالجماعة الترابية "والقا�ضي" بدائرة إغرم بإقليم
تارودانت ،للمستشار السيد سعيد السعدوني

االحتقان الذي تعرفه مصلحة املراقبة وحماية النباتات باملكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالخميسات ،للمستشار السيد علي
العسري

حرمان التالميذ أبناء الدواوير والقرى املجاورة للمدن من دعم مشروع
"مليون محفظة" ،للمستشار السيد علي العسري

تأخر أشغال ثانويتين إعداديتين بإقليم تاونات ،للمستشار السيد علي
العسري

تشغيل نافورات عمومية بجماعة مزراوة بإقليم تاونات ،للمستشار السيد
علي العسري

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

02 - 04 - 2020

2919

2776

2769

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

227

3453

3019

3138

3136

2810

2577

3021

2805

رقم
السؤال

حرمان العديد من طلبة سلك الدكتوراه من املنحة ،للمستشار السيد علي
العسري

عدم استفادة دوار سيدي عبد الرحمان بجماعة تزكيت بإقليم إفران من
الربط بالكهرباء ،للمستشار السيد علي العسري

أسباب ودواعي توقيف خطيب الجمعة بمسجد ابن حزم بوجدة ،للمستشار
السيد عبد الصمد مريمي

عملية إعادة إسكان قاطني دواري الخيرية ودراعو بسيدي يحيى الغرب،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي

البطائق املهنية للمرشدين الجبليين ،للمستشارة السيدة آمال مصيرة

إحداث غرفة اس ِتئنافية باملحكمة االبتدائية بالداخلة ،للمستشار السيد
نبيل شيخي

حصيلة برنامج تكوين األئمة األجانب ،للمستشار السيد نبيل شيخي

استفادة العاملين في التعليم العتيق مما يستفيد منه القيمون الدينيون،
للمستشار السيد علي العسري

موضوع السؤال

التعليم العالي والبحث العلمي

الطاقة واملعادن والبيئة

األوقاف والشؤون اإلسالمية

إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

العدل

األوقاف والشؤون اإلسالمية

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الوزارة املعنية

17 - 06 - 2020

17 - 06 - 2020

04 - 06 - 2020

04 - 06 - 2020

04 - 06 - 2020

04 - 06 - 2020

04 - 05 - 2020

04 - 05 - 2020

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

228

التدابير الوقائية املتخذة في املنشآت اإلنتاجية املستمرة في العمل في ظل
حالة الطوارئ الصحية ،للمستشار السيد عبد الصمد مريمي

تأخر صرف التعويض عن األعباء اإلدارية لبعض املتصرفين التربويين
الجدد ،للمستشار السيد علي العسري

معاناة تالميذ وتلميذات دوارساحل السيحرالتابع لجماعة اتروكوت بإقليم
الدريوش ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

حضور مراقبين للعمليات االنتخابية الخاصة باملنتدبين الساهرين على
سالمة املستخدمين باملقاوالت املنجمية – املجمع الشريف للفوسفاط،-
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي (سؤال مكرر)

حضور مراقبين للعمليات االنتخابية الخاصة باملنتدبين الساهرين على
سالمة املستخدمين باملقاوالت املنجمية – املجمع الشريف للفوسفاط،-
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي

قرارات النقل التعسفي التي طالت مديرة إقليمية ومدير مركز للتخييم،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي (سؤال مكرر)

قرارات النقل التعسفي التي طالت مديرة إقليمية ومدير مركز للتخييم،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

الطاقة واملعادن والبيئة

الطاقة واملعادن والبيئة

الثقافة والشباب والرياضة

الثقافة والشباب والرياضة

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

26 – 06 - 2020

26 – 06 - 2020

17 – 06 - 2020

3316

2955

2792

2077

2076

3308

3307

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

229

3542

3512

3473

حرمان طالب بسلك الدكتوراه من حقه في املنحة ،للمستشار السيد نبيل
األندلو�سي

إجراءات دعم أرباب مؤسسات تعليم السياقة ملواجهة آثار جائحة كورونا
على القطاع ،للمستشار السيد علي العسري

التسريع بورش رقمنة الخدمات اإلدارية التي تقدمها اإلدارات التابعة
لوزارتكم لفائدة مرتفقيها ،للمستشار السيد نبيل شيخي

انعكاسات تف�شي كورونا على الصناعة التقليدية ،للمستشارة السيدة آمال
مصيرة

تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي ،للمستشار السيد سعيد
السعدوني (سؤال مكرر)

تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي ،للمستشار السيد سعيد
السعدوني

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الطاقة واملعادن والبيئة

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

3588

3460

3459

3446

مآل السنة الدراسية بالنسبة للتعليم العتيق وإجراءات صرف املنح
للمتمدرسين ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

األوقاف والشؤون اإلسالمية

06 – 07 - 2020

3327

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

06 – 07 - 2020

افتقاد الكمامات الصحية ،للمستشار السيد علي العسري

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

230

2978

2967

2954

2808

2804

ضمان ولوج املهاجرين والالجئين إلى العالج ،بنفس الشروط املتوفرة
للمغاربة ،للمستشار السيد نبيل شيخي

إدراج التلقيح ضد مرض التهاب السحايا ضمن الجدول الوطني للتلقيح،
للمستشار السيد نبيل شيخي

تحسين أجور وظروف عمل أطباء القطاع العام باملغرب ،للمستشار السيد
نبيل األندلو�سي

وضعية أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة املغربية ألبناء الجالية املغربية
(فوج  )2013بعد إنهاء وضعهم رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة
املقيمين بالخارج ،للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين

مساهمة بعض املباريات في تكريس الخصاص في أطر التدريس ،للمستشار
السيد علي العسري

الصحة

الصحة

الصحة

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

الصحة

17 - 07 - 2020

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

اإلجراءات املتخذة لتعزيز املوارد البشرية الطبية وشبه الطبية بإقليم
العرائش ،للمستشار السيد نبيل األندلو�سي

البت في الطعون املتعلقة بحركة أطر األكاديميات ،للمستشار السيد علي
العسري

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

06 – 07 - 2020

17 - 07 - 2020

2748

2521

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

231

3420

3416

3415

3330

إقرارنظام أسا�سي للوظيفة العمومية االستشفائية يستجيب للخصوصيات
التي تتميز بها املهن الصحية ويحقق ألصحابها الرضا املادي واملعنوي،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي (سؤال مكرر)

إقرارنظام أسا�سي للوظيفة العمومية االستشفائية يستجيب للخصوصيات
التي تتميز بها املهن الصحية ويحقق ألصحابها الرضا املادي واملعنوي،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي (سؤال مكرر)

إقرارنظام أسا�سي للوظيفة العمومية االستشفائية يستجيب للخصوصيات
التي تتميز بها املهن الصحية ويحقق ألصحابها الرضا املادي واملعنوي،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي

خدمات معهد باستور بطنجة ،للمستشار السيد محمد البشيرالعبدالوي

الصحة

الصحة

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

الصحة

17 - 07 - 2020

الصحة

"التدابير املزمع اتخاذها لكشف مالبسات اقتناء وتوزيع مواد صيدالنية
فاقدة للشروط الصحية على األطر الصحية بإقليم فاس" ،للمستشار
السيد عبد الصمد مريمي

التسريع بإفتتاح املستشفى اإلقليمي بالدريوش ،للمستشار السيد نبيل
األندلو�سي

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

3324

3323

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

232

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

3530

3518

3508

3472

تفعيل استخدام آلية التصوير بالرنين املغناطي�سي  ،IRMللمستشارة
السيدة كريمة أفيالل

اإلجراءات املتخذة لتسوية امللف املطلبي لدكاترة الوظيفة العمومية،
للمستشارالسيد نبيل األندلو�سي

التسريع بورش رقمنة الخدمات اإلدارية التي تقدمها اإلدارات التابعة
لوزارتكم لفائدة مرتفقيها ،للمستشار السيد نبيل شيخي

تسوية الوضعية اإلدارية واملالية للممرضين والتقنيين املستوفين لشروط
الترقي في الدرجة االستثنائية ،للمستشار السيد عبد العلي حامي الدين

الصحة

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصحة

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

3458

إقرارنظام أسا�سي للوظيفة العمومية االستشفائية يستجيب للخصوصيات
التي تتميز بها املهن الصحية ويحقق ألصحابها الرضا املادي واملعنوي،
للمستشار السيد عبد الصمد مريمي (سؤال مكرر)
دعم القيمين الدينيين ،للمستشار السيد سعيد السعدوني

3421

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

233

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

02 - 04 - 2020

3531

3378

3374

تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي ،والسبل الكفيلة لتخطيها
بعد رفع الحجز الصحي وحالة الطوارئ الصحية ،للمستشار السيد عبد
الرحمان االدري�سي

اإلجراءات املتخذة من التداعيات االقتصادية لوباء كورونا بجهة درعة
تافياللت وبالخصوص مدينة وارززات ،للمستشار السيد عبد الرحمان
االدري�سي

انعكاسات جائحة كورونا على القطاع السياحي و تمظهراتها السلبية عليه،
للمستشار السيد عبد الرحمان االدري�سي

موضوع السؤال

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي

الوزارة املعنية

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

06 – 07 - 2020

دورة أبريل 2020

إحداث ثانوية وإعدادية بالدريوش ،للمستشار السيد الطيب البقالي

إحداث معهد عالي ،للمستشار السيد الطيب البقالي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي

2020 - 03 - 04

تاريخ اإلجابة

رقم
السؤال

2921

2616

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

الفريق الــحركي

234

3611

3377

تداعيات فيروس كورونا على النقل العمومي وأرباب النقل ،للمستشار
السيد عبد الرحمان االدري�سي

برمجة مركز للسرطان بمدينة وارززات ،للمستشار السيد عبد الرحمان
االدري�سي

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

17 - 07 - 2020

الثقافة والشباب والرياضة

17 - 07 - 2020

الصحة

اإلجراء ات املتخذة لضمان استمرار شركات اإلنتاج السينمائي إثر التوقف
التام عن العمل بسبب جائحة كورونا ،للمستشار السيد عبد الرحمان
االدري�سي

17 - 07 - 2020

3375

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

الفريق الــحركي

235

2540

2530

2501

2471

ندرة املاء الشروب بدواوير جماعة تفني بإقليم أزيالل ،للمستشار السيد
محمد البكوري

ندرة املاء الشروب بقرى ودواوير جماعات إقليم برشيد ،للمستشار السيد
محمد البكوري

انقطاع مياه الشرب بدواوير جماعة فم الجمعة بإقليم أزيالل ،للمستشار
السيد محمد البكوري

تأهيل الشبكة الطرقية بدواويرجماعة آيت والل بإقليم زاكورة ،للمستشار
السيد لحسن أدعي

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 02 - 13

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

إصالح وادي أتغال بجماعة تيموليلت بإقليم أزيالل ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بمنطقة حاحا بإقليم الصويرة،
للمستشار السيد محمد با احنيني

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 02 - 13

2020 - 02 - 21

2503

1655

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

236

2629

2628

2627

2551

إحداث مراكز طبية لعالج اإلدمان في العالم القروي بإقليم الناظور،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث قسم للمستعجالت باملركز الصحي الحضري أزغنغان بإقليم
الناظور ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث مركزلألنكولوجيا لعالج السرطان بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

ندرة مياه السقي والشرب بدوار عين التريد جماعة أمرصيد إقليم ميدلت،
للمستشار السيد لحسن أدعي

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 02 - 21

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

غياب املاء الشروب بجماعة آيت امحمد بإقليم أزيالل ،للمستشار السيد
محمد البكوري

شح املاء الشروب بحي أيت أومغار بمدينة دمنات ،للمستشار السيد محمد
البكوري

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2549

2548

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

237

2635

2634

2633

2632

تجويد الخدمات الصحية بمراكز عالج األمراض النفسية بإقليم الناظور،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

تأهيل املستوصفات الصحية القروية بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

تأهيل املستوصف الصحي بجماعة زايو بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

تجهيزاملراكزالصحية في املناطق القروية والنائية بإقليم الناظور ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

الصحة

2020 - 02 - 21

الصحة

إحداث مستوصف صحي متعدد التخصصات بجماعة بوعرك بإقليم
الناظور ،للمستشارالسيد عبد القادرسالمة

إحداث مراكز لتشخيص مرض السل بإقليم الناظور ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2631

2630

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

238

2692

2691

2645

3644

إحداث مراكز طبية لعالج اإلدمان في املناطق القروية بإقليم أكادير،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث مراكز صحية متعددة التخصصات بالجماعات القروية بإقليم
أكادير ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث مراكز استشفائية لعالج السرطان بإقليم الناظور ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

إحداث مراكز صحية متعددة التخصصات في املناطق القروية بإقليم
الناظور ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

الصحة

2020 - 02 - 21

الصحة

معاناة أسر مر�ضى أطفال القمر بإقليم الناظور ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

خصاص األطباء في املراكزالصحية لعالج األمراض العقلية والنفسية بإقليم
الناظور ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2637

2636

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

239

حقيقة ظهور داء السل بمستشفى سعادة لألمراض العقلية والنفسية
بمدينة مراكش ،للمستشار السيد محمد البكوري

إحداث وتعميم مستوصفات القرب متعددة التخصصات بإقليم أكادير،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

الصحة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2853

2846

2817

تحسين خدمات املركز الصحي بجماعة السوالم بإقليم برشيد ،للمستشار
السيد محمد البكوري

مكافحة العنف داخل املؤسسات الصحية بجهة بني مالل خنيفرة،
للمستشار السيد محمد البكوري

تأهيل املركزاإلستشفائي بمدينة خنيفرة ،للمستشار السيد محمد البكوري

الوضع املتردي للقطاع الصحي بإقليم خنيفرة ،للمستشار السيد محمد
البكوري

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2815

2717

2693

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

240

1546

الوضع الصحي املتردي بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

إحداث مستوصف صحي متعدد التخصصات بجماعة مزكيتام بإقليم
جرسيف ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

تردي وضعية دارالعجزة بمدينة صفرو ،للمستشار السيد محمد عبو

2874

2869

2868

إحداث مركز طبي لعالج اإلدمان بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة

الصحة

الصحة

2020 - 03 - 04

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

الصحة

2020 - 02 - 21

الصحة

إحداث مركز تشخيص السل واألمراض النفسية بجماعة مزكيتام بإقليم
جرسيف ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

تجهيز وتأهيل مستشفى إملشيل بإقليم ميدلت ،للمستشار السيد لحسن
أدعي

الصحة

2020 - 02 - 21

2020 - 02 - 21

2867

2855

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

241

2830

النهوض بوضعية املؤسسة التعليمية بوادي زم بإقليم خريبكة ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد محمد البكوري

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

2738

تحسين جودة وسالمة املاء الشروب بدواوير العيايطة بإقليم بني مالل،
للمستشار السيد محمد البكوري

النهوض بوضعية املؤسسات التعليمية بإقليم أكادير ،للمستشار السيد التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
محمد البكوري

2020 - 03 - 04

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2679

2657

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 03 - 04

إحداث مدرسة جماعاتية بحي أيت أومغاربمدينة دمنات ،للمستشار السيد التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
محمد البكوري

جودة املاء الشروب بمدينة مشروع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم،
للمستشار السيد محمد البكوري

تحسين جودة وسالمة املاء الشروب بمنطقة عين عودة ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 03 - 04

2020 - 03 - 04

2561

2553

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

242

إحداث املدارس الجماعاتية بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد عبد القادرسالمة

2020 - 03 - 04

1734

1593

1378

إحداث سوق نموذجي بمنطقة مقاطعة ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

مآل مشروع دار الطالبة بقرية الزواقين بجماعة سيدي رضوان بإقليم
وزان ،للمستشار السيد محمد البكوري

جفاف واحة أزقوربجماعة النيف بإقليم تنغير ،للمستشار السيد لحسن
أدعي

وضعية سوق عزيب الدرعي بمدينة آسفي ،للمستشار السيد عبد العزيز
بوهدود

الداخلية

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات

الداخلية

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

1359

2864

2832

إحداث نواة جامعية بإقليم اشتوكة أيت باها ،للمستشار السيد محمد التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
البكوري

تاريخ اإلجابة

2020 - 03 - 04

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

243

2608

2606

2605

إعادة هيكلة مدرسة آيت أعمر بإقليم مراكش ،للمستشار السيد لحسن التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
أدعي

إحداث املدارس الجماعاتية في املناطق الجبلية بإقليم الخميسات ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
للمستشار السيد محمد القندو�سي

ندرة املاء الشروب بدواوير املناطق الجبلية بإقليم شتوكة آيت باها،
للمستشار السيد محمد البكوري

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2528

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2020 - 04 - 02

تعزيز أسطول النقل املدر�سي بدواوير جماعة إقليم الحوز ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد محمد البكوري

تقوية الطرقات واملسالك بدواوير جماعة تزارين بإقليم زاكورة ،للمستشار
السيد لحسن أدعي

غياب الربط بشبكة الكهرباء بودادية أسكاربمدينة الخميسات ،للمستشار
السيد محمد القندو�سي

الطاقة واملعادن والبيئة

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2507

2292

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

244

2876

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية بدواوير جماعة مزكيتام بإقليم
جرسيف ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

تعزيز وسائل النقل املدر�سي بجماعة تكريكرة بإقليم إفران ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد محمد البكوري

غياب حافالت النقل املدر�سي بدوار السحيرة بمدينة صفرو ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد محمد البكوري

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي

2850

2840

2836

وضعية مجموعة مدارس البساتين بجماعة السويهلة بمدينة مراكش ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
للمستشار السيد محمد البكوري

تأخرإحداث إدارة تربوية بدوارآيت إسماعيل جماعة تاكلفت إقليم أزيالل ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
للمستشار السيد محمد البكوري

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2714

2646

غياب ممرالراجلين وعالمات التشويربمحيط مدرسة حي السالم االبتدائية التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
بمدينة سال ،للمستشار السيد محمد البكوري

تاريخ اإلجابة

2020 - 04 - 02

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

245

2896

2877

غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة عامر القروية بسال ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد عبد القادرسالمة

ضياع املوارد املائية بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

2950

2938

2931

2930

ندرة املاء الشروب بجماعة فم العنصربإقليم بني مالل ،للمستشار السيد
محمد البكوري

االنقطاع املتكرر واملفاجئ للتيار الكهربائي بجماعة أوالد سعيد القصبة
بإقليم سطات ،للمستشار السيد محمد البكوري

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الطاقة واملعادن والبيئة

إحداث مراكز ملحاربة األمية بدواوير إقليم ميدلت ،للمستشار السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات
مع البرملان
لحسن أدعي

إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة بوعرك بإقليم الناظور ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
السيد عبد القادرسالمة

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2020 - 04 - 02

رقم
السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

246

2984

2983

رقم
السؤال

تجويد صبيب االتصاالت الهاتفية واالنترنيت بإقليم أكادير ،للمستشار
السيد محمد البكوري

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية بالجماعات القروية بإقليم أكادير،
للمستشار السيد محمد البكوري

موضوع السؤال

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي

الوزارة املعنية

2020 - 04 - 02

2020 - 04 - 02

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

247

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2020 - 04 - 15

2909

2907

2897

الوضع املتردي لشاطئ سيدي بلخير بإقليم الجديدة ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

إنشاء املنتزهات واملساحات الخضراء باملدار الحضري ملدينة الصويرة،
للمستشار السيد محمد البكوري

غياب املساحات الخضراء بمدينة الصخيرات ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

الطاقة واملعادن والبيئة

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2020 - 04 - 15

2020 - 04 - 15

2020 - 04 - 15

2893

2020 - 04 - 15

مطرح النفايات بإقليم مديونة ،للمستشار السيد محمد البكوري

الطاقة واملعادن والبيئة

الطاقة واملعادن والبيئة

2020 - 04 - 15

2882

إحداث املساحات الخضراء باملدار الحضري ملدينة أكادير ،للمستشار
السيد عبد العزيزبوهدود

املنازل العتيقة اآليلة للسقوط بمدينة أكادير ،للمستشار السيد عبد القادر
سالمة

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2020 - 04 - 15

تدبير النفايات العشوائية بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

2689

2683

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

248

2641

تشجيع دعم املقاوالت الوطنية الصغرى واملتوسطة بإقليم الناظور،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

غياب املساحات الخضراء وفضاءات القرب بدوار الغزوة بإقليم الجديدة ،إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث املساحات الخضراء وفضاءات القرب بجهة درعة تافياللت ،إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة
للمستشار السيد لحسن أدعي

2020 - 05 - 15

2020 - 05 - 15

2020 - 05 - 04

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

1829

3052

2987

مآل سد تنزيمت بجماعة حصيا بإقليم تنغير ،للمستشار السيد لحسن
أدعي

التجهيزوالنقل واللوجستيك

ارتفاع أسعارفواتيرمياه الشرب بمدينة أسا الزاك ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2020 - 05 - 04

2020 - 05 - 04

2820

1698

وضعية املساحات الخضراء بمقاطعة ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء،
للمستشار السيد محمد البكوري

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

2020 - 05 - 04

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

249

ضعف شبكة االتصال واألنترنيت عالي السرعة باملناطق النائية لجهة
العيون الساقية الحمراء ،للمستشار السيد محمد البكوري

ضعف التغطية في شبكة األنترنيت عالي السرعة باملناطق النائية إلقليم
طانطان ،للمستشار السيد محمد البكوري

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية في املناطق القروية والجبلية بإقليم
تاونات ،للمستشار السيد محمد البكوري

غياب وضعف شبكة االتصال واألنترنيت باملناطق الجبلية والقروية بإقليم
الرحامنة ،للمستشار السيد محمد البكوري

غياب التغطية لشبكة االتصاالت للهواتف النقالة بإقليم بركان ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

ضعف شبكة االتصال واألنترنيت عالي السرعة بجهة العيون الساقية
الحمراء ،للمستشار السيد محمد البكوري

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

2020 - 06 - 04

2020 - 05 - 15

2020 - 05 - 15

2020 - 05 - 15

2020 - 05 - 15

2020 - 05 - 15

3297

3296

3288

3075

3074

3073

3071

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية بدواوير الجهة الشرقية ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي

2020 - 05 - 15

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

250

2933

2932

إحداث إعدادية نموذجية بجماعة تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيالل،
للمستشار السيد محمد البكوري

إحداث نواة ثانوية تأهيلية بجماعة تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيالل،
للمستشار السيد محمد البكوري

التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

2601

تردي وضعية املقطع الطرقي بجماعة أداي آيت حربيل بإقليم كلميم،
للمستشار السيد محمد البكوري

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 07 - 06

1370

مشكل مذاق املاء الصالح للشرب بمدينة سيدي قاسم ،للمستشار السيد
محمد البكوري

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 07 - 06

2839

مآل الربط باملاء الصالح للشرب بحي تغزا أقرقاو بجماعة الدراركة بأكادير،
للمستشار السيد محمد البكوري

2020 – 06 - 17

2020 - 06 - 17

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

ارتفاع تكاليف فواتيرالكهرباء بإقليم جرادة ،للمستشار السيد عبد القادر
سالمة

الطاقة واملعادن والبيئة

الطاقة واملعادن والبيئة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2020 - 06 - 26

2939

2647

غالء فواتيرالكهرباء بمنطقة عين عودة ،للمستشار السيد محمد البكوري

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

251

3042

3041

3036

3017

3016

3015

2949

إصالح الطريق الرابطة بين دوار النزالة ومركز الجماعة بإقليم أزيالل،
للمستشار السيد محمد البكوري

إصالح الطريق أوالد السفياني بجماعة أوالد خلوف بإقليم السراغنة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

غياب حافالت النقل املدر�سي بدوارالنزالة بإقليم أزيالل ،للمستشار السيد التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
محمد البكوري

تعميم املدارس الجماعاتية في العالم القروي واملناطق الجبلية بجهة درعة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
تافياللت ،للمستشار السيد لحسن أدعي

تعزيزأسطول وسائل النقل املدر�سي في املناطق الجبلية والنائية بجهة فاس التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
مكناس ،للمستشار السيد محمد القندو�سي

تعزيز أسطول وسائل النقل املدر�سي في العالم القروي واملناطق النائية التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
بإقليم تطوان ،للمستشار السيد محمد البكوري

ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب بإقليم جرادة ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 07 - 06

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

252

3079

إحداث مستعجالت القرب في املناطق القروية بإقليم تازة ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
السيد لحسن أدعي

2698

2690

2687

3099

الوضع الصحي املتردي بجماعة اقصري بإقليم أكادير ،للمستشار السيد
محمد البكوري

إحداث مراكز تشخيص السل واألمراض النفسية في املناطق القروية
والنائية بإقليم أكادير ،للمستشار السيد عبد القادرسالمة

الصحة

الصحة

إحداث دور الرعاية اإلجتماعية في الوسط القروي واملناطق النائية بإقليم التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة
أكادير ،للمستشار السيد عبد العزيزبوهدود

ندرة املياه بإقليم برشيد ،للمستشار السيد محمد البكوري

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2020 - 07 - 06

2020 - 07 - 06

3070

النهوض بمناخ اإلستثمار الخاص بالجهة الشرقية ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

2020 - 07 - 06
الطاقة واملعادن والبيئة

3053

النهوض بوضعية املؤسسات التعليمية بالجهة الشرقية ،للمستشار السيد التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
عبد القادرسالمة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2020 - 07 - 06

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار

253

3011

2945

وضعية مركبات الرعاية اإلجتماعية بجهة مراكش أسفي ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

تحسين خدمات املركز الصحي بجماعة أوتربات بإقليم ميدلت ،للمستشار
السيد لحسن أدعي

التضامن والتنمية االجتماعية
واملساواة واألسرة

الصحة

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2942

إحداث مراكز صحية متعددة التخصصات بجماعة فم العنصر بإقليم بني
مالل ،للمستشار السيد محمد البكوري

الصحة

2020 - 07 - 17

2941

إحداث دور للوالدة بجماعة فم العنصربإقليم بني مالل ،للمستشار السيد
محمد البكوري

الصحة

2020 - 07 - 17

2891

إحداث مستوصف متعدد التخصصات بجماعة سيدي املكي بإقليم
برشيد ،للمستشار السيد محمد البكوري

التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي

2020 - 07 - 17
الصحة

النهوض بوضعية املؤسسات التعليمية بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث دور الرعاية اإلجتماعية بجماعة مزكيتام بإقليم جرسيف،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

التضامن والتنمية االجتماعية
واملساواة واألسرة

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2873

2865

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2020
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تجهيز وتأهيل املستوصف القروي بمنطقة أزغار أوراش بإقليم خنيفرة،
للمستشار السيد محمد البكوري

إحداث مركز صحي متعدد التخصصات بجماعة ميبالدن بإقليم ميدلت،
للمستشار السيد لحسن أدعي

إحداث مراكز طبية لعالج اإلدمان بجهة فاس مكناس ،للمستشار السيد
عبد القادرسالمة

إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة ميبالدن بإقليم ميدلت ،للمستشار
السيد لحسن أدعي

وضعية املؤسسات التعليمية في املناطق النائية بإقليم ميدلت ،للمستشار
السيد لحسن أدعي

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

3048

3047

3035

3034

3032

3014

3013

رقم السؤال

إحداث دار الطالب والطالبة بإقليم العرائش ،للمستشار السيد محمد
البكوري

إحداث املدارس الجماعاتية في املناطق الجبلية بإقليم تازة ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

التضامن والتنمية االجتماعية
واملساواة واألسرة

التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

الصحة

التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020
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3080

3079

3078

3076

3054

3051

3049

إحداث مستوصف محلي متعدد التخصصات بجماعة الركادة بإقليم
تيزنيت ،للمستشار السيد محمد البكوري

إحداث مستعجالت القرب في املناطق القروية بإقليم تازة ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

إحداث مراكز لتشخيص السل واألمراض التنفسية بالجهة الشرقية،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

إحداث مراكز لتشخيص مرض السل بإقليم تازة  ،للمستشار السيد عبد
القادرسالمة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

النهوض بوضعية املؤسسات التعليمية بجهة درعة تافياللت ،للمستشار التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي
السيد لحسن أدعي

وضعية مركبات الرعاية اإلجتماعية بجهة بني مالل خنيفرة ،للمستشار التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة
السيد محمد البكوري

إحداث دور الرعاية اإلجتماعية بإقليم بركان ،للمستشار السيد عبد التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة
القادرسالمة

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2020 - 07 - 17

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020
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3290

3281

3102

3101

3089

3082

دعم دور الرعاية اإلجتماعية بإقليم الحاجب ،للمستشار السيد عبد التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة
القادرسالمة

الوضع الصحي املتردي بجماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش ،للمستشار
السيد عبد القادرسالمة

النهوض بوضعية مستشفى األمير موالي عبد هللا بسال ،للمستشار السيد
محمد البكوري

إحداث مستوصف متعدد التخصصات بجماعة أوناين بإقليم تارودانت،
للمستشار السيد عبد العزيزبوهدود

الوضع الصحي املتردي بجماعة الكارة بإقليم برشيد ،للمستشار السيد
محمد البكوري

غياب حقن لتحفيز الحوامل على الوالدة باملراكز الصحية إلقليم تازة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 07 - 17

الصحة

2020 - 07 - 17

3081

إحداث مستوصفات القرب متعددة التخصصات بجهة بني مالل خنيفرة،
للمستشار السيد عبد القادرسالمة

الصحة

2020 - 07 - 17

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

فريق التجمع الوطني لألحرار
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3418

3413

3340

تدهور الوضع الصحي بجماعة بني رزين بإقليم شفشاون ،للمستشار السيد
محمد البكوري (سؤال مكرر)

تدهور الوضع الصحي بجماعة بني رزين بإقليم شفشاون ،للمستشار
السيد محمد البكوري

فقدان جهة طنجة تطوان الحسيمة ملختبر الرصد الوبائي لفيروس كورونا
كوفيد  ،19للمستشار السيد محمد البكوري
فقدان جهة طنجة تطوان الحسيمة ملختبر الرصد الوبائي لفيروس كورونا
كوفيد  ،19للمستشار السيد محمد البكوري (سؤال مكرر)

3339

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

الصحة

الصحة

الصحة

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

الصحة

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة
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عدم ترسيم األستاذ عبد حفيظ امعيزة وتجميد ترقيته منذ سنة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
2000م ،للمستشار السيد عبد الحميد فاتحي

2020 - 03 - 04

3624

3605

2860

إمكانية إعادة النظر في الولوج إلى املعاهد واملدارس العليا بعد الحصول التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
على شهادة الباكالوريا ،للمستشار السيد محمد ريحان

تشجيع السياحة الداخلية ،للمستشار السيد محمد ريحان

ضعف تغطية شبكة الهاتف النقال واألنترنيت بالجماعة الترابية فيفي،
دائرة باب تازة ،إقليم شفشاون ،للمستشار السيد محمد علمي

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 05 - 15

رقم
السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2020

2699

787

إحداث قسم داخلي بالثانوية اإلعدادية الحسن بن محمد الدكيك التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
بسبت النابور إقليم سيدي إفني ،للمستشار السيد عبد الوهاب بلفقيه

تاريخ اإلجابة

2020 - 03 - 04

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل2019

الفريق االشتراكي

259

وضعية مدرسات ومدر�سي التعليم األولي ،للمستشارة
السيدة رجاء الكساب

املس بالحق في االحتجاج ،للمستشارة السيدة رجاء
الكساب

املس بالحق في االحتجاج ،للمستشارة السيدة رجاء
الكساب

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي

حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2020 - 07 - 17

2816

2598

2597

3298

التنقيل التعسفي للسيد بوعزة ملراحي ،للمستشارين
السادة أعضاء املجموعة

الثقافة والشباب والرياضة

2020 – 06 - 26

2802

تأخر صرف منح أساتذة التعليم العتيق ،للمستشار
السيد عبد الحق حيسان

األوقاف والشؤون اإلسالمية

2020 – 05 - 04

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2019

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

260

