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تقدمي

الدول في األمم املتحدة وعددها  اعتمدت أهداف التنمية املستدامة من قبل كافة األعضاء 

ليتم إقرارها الحقا من قبل السلطة التنفيذية لحكومة كل بلد، على أن   ،2015 25 شتنبر  في   194

تؤدي البرملانات دورا محوريا ومستنيرا في تحقيق خطة أهداف التنمية املستدامة 2030، خاصة وأن 

القوانين الالزمة إلعمال األهداف املذكورة تحتاج إلى عملية دراسة ومصادقة من قبل البرملان، إضافة 

إلى أن القوانين املالية السنوية لكل بلد تتضمن مخصصات لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يتم 

إقرارها من قبل البرملان، مما يوجب على املؤسسات التشريعية رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

فضال عن دور البرملانيين في  من قبل الحكومات لضمان مواءمتها مع السياقات املحلية والوطنية، 

تمثيل ناخبيهم وتعزيز مشاركة املواطنين في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

وقبيل املصادقة على الخطة، التزم البرملانيون املنحدرون من 130 بلدا خالل انعقاد الجمعية 

2015، في إعالن هانوي، باعتماد عملية تنفيذ منفتحة وأكثر  132 لالتحاد البرملاني الدولي في أبريل 

نلتزم ببذل قصارى جهدنا في سبيل تحقيق األهداف على  »]نحن[  مؤكدين على ما يلي:  شمولية، 

املستوى الوطني، وال سيما عن طريق جعلها معروفة لدى ناخبينا. يجب أن يستوعب الناس أهمية 

األهداف في حياتهم.  بصفتنا ممثلين للشعب، نحن مسؤولون عن التأكد من أن كل صوت يسمع في 

العملية السياسية دون تمييز وبغض النظر عن الوضع االجتماعي«. 

تفعيال لهذا الدور أنجز االتحاد البرملاني الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي دليل البرملانات 

وأهداف التنمية املستدامة - مجموعة أدوات للتقييم الذاتي- من أجل تمكين البرملانات من  التقييم 

الذاتي لإلجراءات التي يتم إعمالها من لدنها، لقياس مدى فعاليتها استنادا إلى معايير واضحة حددها 

الدليل املذكور. وهو تقييم أسا�سي من أجل التوفر على صورة واضحة تؤهل البرملانات لإلسهام في 

التقارير الطوعية التي تقدمها الدول أمام املنتدى السيا�سي الرفيع املستوى كآلية أوجدتها خطة 2030 

ألجل تسهيل تحقيق أهداف التنمية املستدامة، علما  بأن التقارير التي تمت صياغتها بشكل تشاركي 

واستنادا إلى حوار متعدد األطراف وإلى التقييم تعتبر هي األنجح واألكثر تأثيرا في العملية التنموية.

إعماال لذلك، واستنادا إلى دستور 2011 وخاصة الفصل 71 منه، الذي يحدد بشكل أسا�سي 

امليادين التي يختص القانون بالتشريع فيها، وتتعلق كلها بمجاالت ذات صلة وثيقة بأهداف التنمية 

املستدامة، كلف مكتب مجلس املستشارين  مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرملانية التابع له 

باالنكباب على خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ضمن برنامج عمله ابتداء من السنة التشريعية 

2016-2017. وبعد إنجاز هذا األخير لدراستين حول حصيلة مبادرات املجلس في مجال تتبع أهداف 

التنمية املستدامة برسم السنتين التشريعيتين 2016-2017 و 2017-2018، عكف املركز خالل هذه 
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الدراسة على تتبع املبادرات التشريعية والرقابية ملجلس املستشارين خالل السنة التشريعية الحالية 

2018- 2019 في ضوء األهداف السبعة عشر  للخطة األممية حول أهداف التنمية املستدامة 2030 

وذلك لتوضيح املجهودات التي يتم بذلها من قبل مجلس املستشارين عبر  تحويل عاملنا،  بعنوان، 

2065 مبادرة موزعة  وظائفه في التشريع والرقابة في تتبع تنفيذ األهداف املذكورة، والتي وصلت إلى 

إلى 1225 مبادرة خالل الدورة األولى، و مبادرتين تشريعيتين خالل الدورة االستثنائية، و 838 مبادرة 

خالل الدورة الثانية.

إجماال، واستنادا إلى املعطيات السالف ذكرها يمكننا  ترتيب أهداف التنمية املستدامة التي 

كانت موضوع  املبادرات التشريعية والرقابية للمجلس خالل السنة التشريعية 2018-2019 كما يلي:
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املجموع

مجموع املبادرات 
التشريعية والرقابية 

املندرجة في إطار الدورة 
الثانية

مجموع املبادرات 
التشريعية والرقابية 

املندرجة في إطار الدورة 
االستثنائية

مجموع املبادرات 
التشريعية والرقابية 

املندرجة في إطار الدورة 
األولى

الهــــــــــــــدف

143 79 - 64 1

48 24 - 24 2

223 75 - 148 3

144 77 - 67 4

10 4 - 6 5

184 68 - 116 6

75 24 - 51 7

172 58 1 113 8

162 78 - 84 9

151 71 - 80 10

365 116 - 249 11

68 26 - 42 12

11 1 - 10 13

15 9 - 6 14

15 4 - 11 15

227 97 - 130 16

52 27 1 24 17

2065 838 2 1225 املجموع

الجدول رقم 1



14

استقطاب أهداف التنمية املستدامة للمبادرات التشريعية والرقابية ملجلس 
املستشارين خالل السنة التشريعية 2019-2018

5	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%ملجلس!ااستقطابب)أأ+داافف)االتنمية 0عية%وواالرقابية باددررااتت%اال2شر %للم !ااملستداامة

ية! نة!اال)شر%ع 1ن!خاللل!االس )شارر -2018ااملس 2019  

 

 

 

 
 

!مجموعع!         )ع ااتت!!ي'ب%نن$بأننع56!االوظيفت0نن!اال.شر,عية!وواالرقابية!!!برملانية!مباددررةة!2065!وو+توزز ااملباددرر

تتوززعع"إإ!1800ااملرتبة!&وو$#!بب!تحتل!خاللل!آآلية!&سئلة!من! لة!!1303#"!مباددررةة" ية!&سئ آآل مباددررةة!ع+*!

14 6  9 15 

15 11  4 15 

16 130  97 227 

17 24 1 27 52 

 2065 838 2 1225 ااملجموعع

وبتوزيع مجموع  2065 مبادرة برملانية على الوظيفتين التشريعية والرقابية، يتبين بأن املبادرات 

1303 مبادرة عبر آلية األسئلة  1800 مبادرة تتوزع إلى  من خالل آلية األسئلة تحتل املرتبة األولى ب 

الكتابية، و497 مبادرة عبر آلية األسئلة الشفهية، وتأتي املبادرات عبر جلسات املساءلة الشهرية  في 

املرتبة الثانية ب174  تليها  املبادرات التشريعية ب 91 مبادرة.
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توزيع املبادرات بحسب اآلليات التشريعية والرقابية املعتمدة

6	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

#"!!497االكتابية،"وو لش'ر%ة!! ملساءءلة!اا !جلساتت!اا ددررااتت!ع23 أ9ي!ااملبا ،!ووت ف'ية ية!Bسئلة!االش مباددررةة!ع23!آآل

(شر&عية"بب!تل$#ا!!!174ااملرتبة"االثانية"بب ررااتت"اال مباددررةة.!91!ااملبادد  

 

قبل"اا "من" تمدةة ابية"ااملع "وواالرق ل7شر5عية 5ع"ااملباددررااتت"بحسب"9لياتت"اا ملجلستوزز  

 

 
 

 

 

 

 

 

$عددد $بلغ !!لقد ية ة!ع-,!+لياتت!االرقاب اال-,ملاني ملباددررااتت! !اا !خطة !بأ%داافف!!2030)شأنن ااملتعلقة

2018االسنة!اال)شر%عية!االتنمية!خاللل! #نن!!1800هھ!ما&مجموع!2019- اددررةة!موززعة!ماب باددررةة!1303مب ع#"!!م

االشف#ية!!497!ووآآلية!-سئلة!االكتابية! (( آآلية),سئلة )من)خاللل) اددررةة . مب  

لقد بلغ عدد املبادرات البرملانية عبر اآلليات الرقابية بشأن خطة 2030 املتعلقة بأهداف التنمية 

خالل السنة التشريعية 2018-2019 ما مجموعه 1974 مبادرة موزعة مابين 1303 مبادرة عبر آلية 

األسئلة الكتابية و 497  مبادرة من خالل آلية األسئلة  الشفهية،و174 مبادرة عبر آلية األسئلة الشهرية

املتعلقة بالسياسة العامة.
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املجموع
املبادرات  عبر آلية  األسئلة 
الكتابية املندرجة في إطار 

الدورة الثانية

 املبادرات  عبر آلية  األسئلة 
الكتابية املندرجة في إطار 

الدورة األولى
الهــــــــــــــدف

53 34 19 1

22 14 8 2

156 48 108 3

67 32 35 4

6 1 5 5

165 59 106 6

65 18 47 7

59 16 43 8

141 62 79 9

70 36 34 10

285 85 200 11

53 18 35 12

8 - 8 13

12 7 5 14

10 1 9 15

122 44 78 16

9 5 4 17

1303 480 823 املجموع

الجدول رقم 2

1 - األسئلة الكتابية:



17

تصنيف املبادرات عبر  آلية األسئلة الكتابية بحسب  أهداف التنمية 

املستدامة

8	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

 

 

 

 

2 ,سئلة)االشف#ية: -  

!ررقم! 3اا()دوولل  
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الجدول رقم 3

2 - األسئلة الشفهية:

املجموع
املبادرات عبر  آلية األسئلة 
الشفهية املندرجة في إطار 

الدورة الثانية

املبادرات عبر  آلية األسئلة 
الشفهية املندرجة في إطار 

الدورة األولى
الهــــــــــــــدف

39 26 13 1

16 9 7 2

59 27 32 3

57 32 25 4

4 3 1 5

19 9 10 6

9 6 3 7

79 37 42 8

18 15 3 9

45 23 22 10

56 31 25 11

13 8 5 12

3 1 2 13

2 1 1 14

3 2 1 15

66 41 25 16

9 7 2 17

497 278 219 املجموع
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تصنيف املبادرات عبر  آلية األسئلة الشفهية  

بحسب  أهداف التنمية املستدامة

10	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

تص;يف)9سئلة)االشف3ية))بحسب))أأ.داافف)االتنمية)ااملستداامة  

)'&إإطارر"ا! ااملندررجة&  

 

 

 

 

 
 

على املستوى الرقابي دائما، عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية الحالية خمس 

جلسات شهرية)05(، ثالثة منها خالل الدورة األولى، واثنتان خالل الدورة الثانية.

وهكذا عرفت دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2018-2019 عقد ثالث جلسات شهرية )03( 

خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة الشهرية  املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة 

فيما عقد مجلس املستشارين   ، مبادرة   126 تضمنت  من الدستور،   100 طبقا ملقتضيات الفصل 

)02( خاصتين بـتقديم األجوبة على األسئلة  جلستين شهريتين  خالل دورة أبريل من نفس السنة، 

املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، 

تضمنت 48 مبادرة. 
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الجدول رقم 4

املجموع
املبادرات عبر آلية  األسئلة 

الشهرية خال الدورة الثانية
 املبادرات عبر آلية األسئلة 
الشهرية خال  الدورة األولى

الهــــــــــــــدف

45 16 29 1

6 - 6 2

6 - 6 3

16 10 6 4

- - - 5

- - - 6

- - - 7

23 3 20 8

- - - 9

29 7 22 10

19 - 19 11

- - - 12

- - - 13

- - - 14

- - - 15

17 3 14 16

13 9 4 17

174 48 126 املجموع
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تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  بحسب  

أهداف التنمية املستدامة 

	  

على املستوى التشريعي، تم تسجيل 91 مبادرة تشريعية، عبر نصوص تتوخى تحقيق عدد مهم   

من  أهداف التنمية املستدامة، التي يمكن تصنيفها بحسب ما تندرج في إطاره من أهداف كما يلي :
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الجدول رقم 5

املجموع
املبادرات التشريعية 
خال الدورة الثانية

املبادرات التشريعية 
خال الدورة االستثنائية

املبادرات التشريعية 
خال الدورة األولى

الهــــــــــــــدف

6 3 - 3 1

4 1 - 3 2

2 - - 2 3

4 3 - 1 4

- - - - 5

- - - - 6

1 - - 1 7

11 2 1 8 8

3 1 - 2 9

7 5 - 2 10

5 - - 5 11

2 - - 2 12

- - - - 13

1 1 - - 14

2 1 - 1 15

22 9 - 13 16

21 6 1 14 17

91 31 2 57 املجموع
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تصنيف املبادرات التشريعية  بحسب أهداف التنمية املستدامة
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ماحظات
قبل الخوض في تفاصيل حصيلة املبادرات التشريعية والرقابية املقدمة خالل السنة التشريعية 

2018-2019 ، يتوجب اإلدالء بعدد من املالحظات التي يمكن تصنيفها إلى أصناف ثالثة:

1 -ماحظات  منهجية:
وتتعلق بما يلي:

اقتصرت الدراسة على املبادرات التشريعية والرقابية الصرفة، ولم تمتد لتشمل باقي أنشطة 	 

املجلس، وكذا تلك التي تتعلق بعالقته مع عدد من املؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

الترتيب املعتمد في تقديم الدراسات استند إلى حجم املبادرات املقدمة ، وليس إلى أسبقية 	 

وظائف املجلس. 

مبادرة واحدة يمكن أن تندرج في إطار أكثر من هدف، كما يمكنها أن تندرج ضمن أكثر من 	 

غاية واحدة في إطار نفس الهدف مما يجعل مجموع املبادرات املسجلة عبر مختلف اآلليات 

غير متطابق من حيث العدد مع الحصيلة املقدمة من قبل املصالح املختصة في التشريع 

والرقابة.

 	  2030 صعوبة التمييز بين األهداف املعبر عنها في إطار  الخطة العاملية للتنمية املستدامة 

لطابعها األفقي واملندمج مما يؤدي إلى تداخل األهداف. 

2 -ماحظات في الشكل 
بأهداف  املتعلقة   2030 املتصلة بخطة  املجلس  مبادرات  في  املعتمدة  اآلليات  بنوع  وتتعلق 

التنمية املستدامة، حيث يالحظ بأن آلية األسئلة تتصدر قائمة اآلليات، وعلى رأسها نجد املبادرات 

عبر األسئلة الكتابية، متبوعة باملبادرات عبر األسئلة الشفهية، متبوعة باملبادرات عبر األسئلة املندرجة 

في إطار جلسات املساءلة  الشهرية.

تعلق األمر بدورة  في مقابل ذلك تحتل املبادرات عبر آلية التشريع املرتبة األخيرة، وذلك سواء 

وهو نفس الوضع إذا ما وسعنا دائرة املقارنة لتشمل السنتين التشريعيتين  أكتوبر أو دورة أبريل، 

املاضيتين، مما يجعلنا نخلص إلى أن املبادرات البرملانية في هذا الباب هي مبادرات نقدية وتقييمية 

أكثر منها مبادرات اقتراحية، خاصة ونحن نقف على حجم املبادرات عبر مقترحات القوانين من مجموع  

املبادرات عبر آلية التشريع، والتي لم تتجاوز ثالثة مقترحات خالل الدورة األولى ومقترحين اثنين خالل 

الدورة الثانية، مما يتبين معه أن اآلليات الرقابية تشكل األداة املفضلة للمبادرة البرملانية في مجال 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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و لإلشارة فإن املالحظة املتعلقة بنوعية اآلليات املعتمدة ال تقتصر على السنة التشريعية 

الحالية بل هي تهم السنتين التشريعيتين السابقتين كذلك، مما يجعل اآلليات الرقابية وخاصة تلك 

التي تتعلق باألسئلة الكتابية متصدرة للقائمة.

توزيع املبادرات البرملانية بحسب اآلليات املعتمدة خالل السنوات التشريعية 

	الثالث األخيرة  

18	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
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3 -ماحظات في الجوهر

وتتعلق بطبيعة األهداف التي تتصدر قائمة األولويات لدى السادة املستشارين خالل هذه 

السنة، وأيضا خالل السنتين التشريعيتين املاضيتين، مع اختالف بسيط في الترتيب.

فإنه على رأس القائمة نجد الهدف الحادي عشر املتعلق بجعل املدن واملستوطنات  وهكذا، 

البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، حيث احتل املرتبة األولى ب 365 مبادرة 

خاصة في إطار غايته الثانية الرامية إلى توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة 

التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع 

نطاق النقل العام وكذا الغاية األولى الرامية إلى ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية 

2030 ، والغاية الثامنة   مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 

التي تتعلق بدعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين املناطق الحضرية واملناطق 

املحيطة باملناطق الحضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية.  

ففي إطار هذا الهدف تم طرح عدد هائل من األسئلة التي تسائل واقع املدينة والقرية باملغرب، وتطرح 

إشكاليات ضعف البنيات التحتية املتعلقة بالكهرباء واملاء الصالح للشرب،  وغياب املرافق الحيوية 

الرياضية والثقافية واالجتماعية خاصة على مستوى املراكز القروية، وتدهور خدمات النقل والسكن 

2020، على الزيادة بنسبة كبيرة  مما قد يحول دون التمكن من تحقيق مقصد العمل بحلول عام 
في عدد املدن واملستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول 

ومن تم يفسر التركيز على هذا الهدف في كونه املدخل األسا�سي لتجاوز التفاوتات مابين  الجميع، 

الجهات ومابين املدن والقرى، وطريقا إلزامية لتحقيق الشمول واالندماج االجتماعي لجميع املغاربة 

حتى ال تبقى إحدى الجهات أو املناطق خلف الركب.

في املرتبة الثانية يأتي الهدف السادس عشر املتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات ب 227 مبادرة 

برملانية، ساءلت في معظمها أسباب التوترات االجتماعية التي تعرفها بعض املناطق واالحتجاجات التي 

تشهدها بعض القطاعات، مما جعل معظم املبادرات في هذا الباب تصب في إطار الغايات املتعلقة 

بالحد من جميع أشكال العنف، وتلك املرتبطة بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة، وأيضا تلك التي تتعلق بإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة 

وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات، وبضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات 

وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع املستويات. وينبع تركيز املبادرات البرملانية على هذا الهدف 

العدالة  من كونه مدخال لتحقيق العدل ومواجهة مختلف ضروب الفساد مما يجعل منه  هدف  

االجتماعية بامتياز.

بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع  الثالث املتعلق بضمان تمّتع الجميع  أما الهدف 
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223 مبادرة تعبر عن املشاكل  في املرتبة الثالثة وذلك ب  األعمار املعروف بهدف الصحة، فلقد جاء 

العميقة التي يعرفها قطاع الصحة في بالدنا ، وذلك عبر استهداف مختلف الغايات املندرجة في إطار 

هذا الهدف، سواء منها تلك التي تتعلق بزيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا 

القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، والتي تعبر عن الخصاص الكبير الذي تعاني 

منه املرافق الصحية في املدن وبشكل خاص في البوادي،أو تلك التي تتعلق بتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة، بما في ذلك الحماية من املخاطر املالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية 

األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة. 

من جهته، وبشكل استثنائي، وعلى غير  ما تواتر خالل السنتين التشريعيتين سيحتل، الهدف 

السادس املتعلق بضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، املرتبة الرابعة ب184 مبادرة، 

خاصة في إطار غايته األولى املتعلقة بتحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب 

املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول عام 2030، متبوعة بالغاية الثالثة املتعلقة بتحسين نوعية املياه 

عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسّربها إلى أدنى 

حد، وخفض نسبة مياه املجاري غير املعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام 

املأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030، حيث أصبحت  اإلشكاليات املتعلقة  

بندرة املياه في املدار القروي، وهاجس الحد من التلوث املهدد لها في املدار الحضري، حاضرة بشكل أكبر 

في هواجس ممثلي األمة، تعبر عنه مبادراتهم التي تصب في إطار هذا الهدف باعتباره املدخل لتحقيق 

الحكامة املائية.

بتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام،  ويبقى الهدف الثامن املتعلق، 

والعمالة الكاملة واملنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، بمقاصده االقتصادية ذات الصلة املباشرة 
ترتيبه الخامس خالل هذه السنة  رغم   املجلس،  في قائمة األولويات لدى أعضاء  بالنمو والعمالة، 

172 مبادرة  المست عددا من الغايات الرامية إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة  ب 

وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، والعاملون في الوظائف غير 

املستقرة ، وكذا تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في 

ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، وأيضا الغاية الثالثة 

وفرص العمل  الرامية إلى تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، 

الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي 

على املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم، ونموها.

من جهته احتل الهدف التاسع املتعلق بإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 

الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار املرتبة السادسة ب 162 مبادرة، صبت في معظمها على 

غايته األولى املتعلقة ب إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، 
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بما في ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع 

التركيز على تيسير ُسُبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة.

خالل  وتبقى املشاكل املتعلقة بقطاع التعليم حاضرة في عدد من املبادرات البرملانية سواء 

الدورة األولى أو الدورة الثانية بما مجموعه 144 مبادرة كان هاجسها األول بناء املرافق التعليمية التي 

تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.

أما هاجس الحد من التفاوتات املجالية فكان حاضرا في مختلف املبادرات البرملانية املسجلة 

خالل السنة التشريعية 2018-2019 خاصة على مستوى الهدف األول املتعلق بالقضاء على الفقر، 

وهو الهاجس الحاضر بقوة في مختلف السياسات العمومية، والكامن وراء 143 مبادرة ترمي إلى تحقيق 

الغايات املتعلقة باستحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع 

حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء، علما بأن هذا الهدف يبقى مؤطرا 

حيث أن مختلف  وبتكييف مختلف للمبادرات البرملانية سيتصدر قائمة الترتيب،  لباقي األهداف، 

املشاكل املتصلة بالتعليم والصحة و البنى التحتية .....تروم في الحقيقة معالجة إشكاليات ناجمة عن 

الفقر، ومؤثرة فيه.

في آخر سلم الترتيب، وبشكل متطابق مع السنتين التشريعيتين املاضيتين، نجد الهدف الخامس 

10 مبادرات  تروم أساسا  املتعلق، بتحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ب 

بما في  والفتيات في املجالين العام والخاص،  على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء  القضاء 

ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجن�سي وغير ذلك من أنواع االستغالل، متبوعا بالهدف الثالث عشر 

املتعلق، باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره ب11مبادرة.

وتأكيدا ملا سلف، يتضح بأن ترتيب املبادرات املسجلة في إطار كل من الدورتين الخريفية والربيعية 

لم يختل إال بشكل طفيف وبأعداد قليلة ما بين الدورتين، حيث تبقى األهداف ذات األولوية هي نفسها 

يؤشر على حجم األولويات التي يتعين إيالؤها االهتمام في  وهو ترتيب   مع تغيير طفيف في الترتيب. 

تصميم النموذج التنموي لبالدنا.



29

توزيع املبادرات البرملانية املسجلة خالل السنة التشريعية 2018-2019

بحسب الدورات 	  

	  

	  

يطبع حصيلة مبادرات املجلس   ، لإلشارة فإن الترتيب نفسه لقائمة األهداف السبعة عشر 

خالل السنوات الثالث األخيرة، مع اختالفات طفيفة.
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توزيع املبادرات البرملانية بحسب أهداف التنمية 17 

 خالل السنوات التشريعية الثالث األخيرة

20	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
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خاصات أولية:
2030، حيث  أن  رصد وتتبع  يعتبر البرملان فاعال أساسيا ومحوريا في تتبع عملية تنفيذ خطة 

تنفيذ األهداف 17 من خطة 2030 من خالل آليات التشريع والرقابة املوضوعة رهن إشارته، يشكل 

ال محالة فرصة  للتعرف على املشاكل والعقبات التي تعترض البرامج التنموية في مختلف املجاالت، 

ولفتح النقاش بين مختلف الفاعلين سواء داخل املؤسسة التشريعية أو خارجها بشان أفضل السبل 

لتنفيذ وأجرأة أهداف التنمية املستدامة . 

     ومن تم فإن مجلس املستشارين  يتوخى من خالل هذه الدراسة القيام  بتقييم ذاتي  ملجهوداته  

2030 املتعلقة بأهداف التنمية  املبذولة عبر وظائفه في التشريع والرقابة في مجال تتبع تنفيذ خطة 

املستدامة ، ومن تم وضع لوحة قيادة لتوجيه العمل البرملاني ملا يخدم قضايا التنمية ويعزز النموذج 

التنموي لبالدنا عبر التنبيه إلى النجاحات واإلخفاقات التي تسم التدخالت العمومية في بعديها الوطني 

والترابي وتؤثر في مسار تحقيق أهداف التنمية املستدامة، خاصة إذا ما استحضرنا خصوصية تركيبة 

مجلس املستشارين، التي تجعل برملانييه قريبين من نبض املجتمع.

لكن هذه املبادرات قد تبقى بدون أثر إذا لم يتم إدراجها في إطار وطني ينسق مشاركات كل   

ويحقق االنسجام الضروري لضمان التقائية السياسات والبرامج  كل بحسب موقعه،  الفاعلين، 

الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

إن إشراك البرملان في صياغة اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، كما غيره من الفاعلين 

بات شرطا لنجاح اإلستراتيجية املذكورة، من خالل إطار استباقي وتشاركي يستحضر مختلف املتغيرات. 

و األكيد أن تقديم الحكومة لتقارير دورية في هذا الخصوص أمام البرملان وتفاعل هذا األخير معها من 

شأنه أي يسرع بتنفيذ املغرب للخطة األممية في املوعد املحدد. 

كما أن من شأن الدراسة املتعلقة باملبادرات التشريعية والرقابية ملجلس املستشارين في ضوء 

أهداف التنمية املستدامة أن تشكل مدخال النجاز تقارير برملانية تحدد أولويات التنمية التي يتوجب 

إدراجها في اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، وقاعدة للمشاركة البرملانية في إعداد التقارير 

الطوعية أمام املنتدى السيا�سي الرفيع املستوى.





املبادرات الت�شريعية والرقابية بح�شب 

الأهداف خالل الدورتني





35

الهدف األول خالل الدورة األولى

الهدف األول خالل الدورة الثانية

22	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو اال/دفف%$وولل%خاللل%  

 

 

 

)0وولل)خاللل)االدووررةة)االثانية اال2دفف  
 

 

 

 

 

22	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو اال/دفف%$وولل%خاللل%  

 

 

 

)0وولل)خاللل)االدووررةة)االثانية اال2دفف  
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الهدف الثاني خالل الدورة األولى

الهدف الثاني خالل الدورة الثانية

23	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االثا/ي%خاللل% اا  
 

 

 
 

)خاللل)االدووررةة)االثانية ثا1ي اال3دفف)اال  
 

 

 

 
 

 

 
23	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االثا/ي%خاللل% اا  
 

 

 
 

)خاللل)االدووررةة)االثانية ثا1ي اال3دفف)اال  
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الهدف الثالث خالل الدورة األولى

الهدف الثالث خالل الدورة الثانية

24	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل2دفف%االثالث%خاللل% اا  
 

 

 
 

 

ثالث)خاللل)االدووررةة)االثانية اال2دفف)اال  
 

 
 

 

 

 24	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل2دفف%االثالث%خاللل% اا  
 

 

 
 

 

ثالث)خاللل)االدووررةة)االثانية اال2دفف)اال  
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الهدف الرابع خالل الدورة األولى

الهدف الرابع خالل الدورة الثانية

25	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل2دفف%االراا/ع%خاللل% اا  
 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية اال4دفف)االراا1ع  

 

 

 

 

 
 

25	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل2دفف%االراا/ع%خاللل% اا  
 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية اال4دفف)االراا1ع  
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الهدف الخامس خالل الدورة األولى

الهدف الخامس خالل الدورة الثانية

26	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل4دفف%اا12امس%خاللل% اا  
 

 
 

 

اال5دفف)اا23امس)خاللل)االدووررةة)االثانية  
 

 
 

 

 

26	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل4دفف%اا12امس%خاللل% اا  
 

 
 

 

اال5دفف)اا23امس)خاللل)االدووررةة)االثانية  
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الهدف السادس خالل الدورة األولى

الهدف السادس خالل الدورة الثانية

27	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االساددسس%خاللل% اا  
 

 
 

 

 

اال4دفف)االساددسس)خاللل)االدووررةة)االثانية  
 

 

 
 

 

 

27	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االساددسس%خاللل% اا  
 

 
 

 

 

اال4دفف)االساددسس)خاللل)االدووررةة)االثانية  
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الهدف السابع خالل الدورة األولى

الهدف السابع خالل الدورة الثانية

خاللل  االددووررةة  ااألوولى  سابعاالهھددفف  اال 	  

	  

	  

	  

	  

	  

ثانيیةخاللل  االددووررةة  اال  سابعاالهھددفف  اال 	  

	  

	  

خاللل  االددووررةة  ااألوولى  سابعاالهھددفف  اال 	  

	  

	  

	  

	  

	  

ثانيیةخاللل  االددووررةة  اال  سابعاالهھددفف  اال 	  
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الهدف الثامن خالل الدورة األولى

الهدف الثامن خالل الدورة الثانية

29	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االثامن%خاللل% اا  

 

 

 

 

ثامن)خاللل)االدووررةة)االثانية اال3دفف)اال  

 

 

 

 29	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االثامن%خاللل% اا  

 

 

 

 

ثامن)خاللل)االدووررةة)االثانية اال3دفف)اال  
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الهدف التاسع خالل الدورة األولى

الهدف التاسع خالل الدورة الثانية

االهھددفف  االتاسع  خاللل  االددووررةة  ااألوولى 	  

	  

	  

	  

ثانيیةاالهھددفف  االتاسع  خاللل  االددووررةة  اال 	  

	  

	  

االهھددفف  االتاسع  خاللل  االددووررةة  ااألوولى 	  

	  

	  

	  

ثانيیةاالهھددفف  االتاسع  خاللل  االددووررةة  اال 	  
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الهدف العاشر خالل الدورة األولى

الهدف العاشر خالل الدورة الثانية

31	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االعاشر%خاللل% اا  

 

 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانيةاال'دفف$االع اشر  

 

 

 
 

 
31	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

 

%$وو"! ررةة االدوو ل3دفف%االعاشر%خاللل% اا  

 

 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانيةاال'دفف$االع اشر  
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الهدف الحادي عشر خالل الدورة األولى

الهدف الحادي عشر خالل الدورة الثانية
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الهدف الثاني عشر خالل الدورة األولى

الهدف الثاني عشر خالل الدورة الثانية

%$وو"! ررةة االدوو لثا2ي%عشر%خاللل% %اا اال6دفف  

 

 

 
 

 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 6دفف)االثا4ي اال  

	  

	  

%$وو"! ررةة االدوو لثا2ي%عشر%خاللل% %اا اال6دفف  

 

 

 
 

 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 6دفف)االثا4ي اال  
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الهدف الثالث عشر خالل الدورة األولى

الهدف الثالث عشر خالل الدورة الثانية

34	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%$وو"! ررةة االدوو لثالث%عشر%خاللل% %اا اال5دفف  

 

 
 

)خاللل)االدووررةة)االثانيةاال(دفف!االثالث! عشر  

 

 

 
 

 

 

 
34	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

 

%$وو"! ررةة االدوو لثالث%عشر%خاللل% %اا اال5دفف  

 

 
 

)خاللل)االدووررةة)االثانيةاال(دفف!االثالث! عشر  
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الهدف الرابع عشر خالل الدورة األولى

الهدف الرابع عشر خالل الدورة الثانية

35	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

%$وو"! ررةة االدوو لراا2ع%عشر%خاللل% %اا اال4دفف  

 

 

 
 

 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 6دفف)االراا4ع اال  

 

 

 
 

35	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

%$وو"! ررةة االدوو لراا2ع%عشر%خاللل% %اا اال4دفف  

 

 

 
 

 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 6دفف)االراا4ع اال  

 

 

 
 



49

الهدف الخامس عشر خالل الدورة األولى

الهدف الخامس عشر خالل الدورة الثانية

36	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

%$وو"! ررةة االدوو 45امس%عشر%خاللل% %اا اال7دفف  

 

 
 

 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 8دفف)اا56امس اال  

 

 

 
 

36	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

%$وو"! ررةة االدوو 45امس%عشر%خاللل% %اا اال7دفف  

 

 
 

 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 8دفف)اا56امس اال  
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الهدف السادس عشر خالل الدورة األولى

الهدف السادس عشر خالل الدورة الثانية

37	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

%$وو"! ررةة االدوو لساددسس%عشر%خاللل% %اا اال6دفف  

 

 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانيةاال%دفف"اا )عشر لساددسس  

 

 
 

 37	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

%$وو"! ررةة االدوو لساددسس%عشر%خاللل% %اا اال6دفف  

 

 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانيةاال%دفف"اا )عشر لساددسس  
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الهدف السابع عشر خالل الدورة األولى

الهدف السابع عشر خالل الدورة الثانية

38	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%$وو"! ررةة االدوو لسا2ع%عشر%خاللل% %اا اال6دفف  

 

 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 7دفف)االسا4ع اال  

 

 

 

 38	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

%$وو"! ررةة االدوو لسا2ع%عشر%خاللل% %اا اال6دفف  

 

 

 
 

 

)خاللل)االدووررةة)االثانية )عشر 7دفف)االسا4ع اال  

 

 

 

 





الغايات بح�شب الأهداف املندرجة يف اإطارها 

خالل الدورتني
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 1 خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 1 خالل الدورة الثانية

40	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!!1االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!1االغاي  

 

 

 

 

40	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!!1االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!1االغاي  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 2 خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 2 خالل الدورة الثانية

41	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!!2االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!2االغاي  

 

 

 
 

 41	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!!2االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!2االغاي  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 3خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 3خالل الدورة الثانية

42	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!3االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

)'"إإطارر"اا ياتت"ااملندررجة" غا خاللل)االدووررةة)االثانية!3ل$دفف!اال  

 

 

 

 
42	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!3االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

)'"إإطارر"اا ياتت"ااملندررجة" غا خاللل)االدووررةة)االثانية!3ل$دفف!اال  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 4خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 4 خالل الدورة الثانية

43	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!4االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!4االغاي  

 

 

 

 
43	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!4االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!4االغاي  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 5خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 5 خالل الدورة الثانية

44	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!5االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!5االغاي  

 

 

 

 
44	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!5االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!5االغاي  

 

 

 

 



60

الغايات املندرجة في إطار الهدف 6خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 6 خالل الدورة الثانية

45	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!6االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!6االغاي  

 

 

 

 
45	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!6االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!6االغاي  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 7خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 7 خالل الدورة الثانية

46	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!7االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!7االغاي  

 

 

 
46	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!7االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!7االغاي  

 

 

 



62

الغايات املندرجة في إطار الهدف 8خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 8 خالل الدورة الثانية

47	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

ااملندررجة$*($إإطارر$اال! %$وو"!8دفف!االغاياتت$ ررةة االدوو خاللل%  

 

 

	  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!8االغاي  

 

 
 

 

 

 
47	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

ااملندررجة$*($إإطارر$اال! %$وو"!8دفف!االغاياتت$ ررةة االدوو خاللل%  

 

 

	  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!8االغاي  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 9خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 9 خالل الدورة الثانية

48	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!9االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!9االغاي  

 

 

 

48	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!9االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!9االغاي  

 

 

 



64

الغايات املندرجة في إطار الهدف 10خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 10 خالل الدورة الثانية

49	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!10االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!10االغاي  

 

 
 

 

 

 
49	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!10االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!10االغاي  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 11خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 11 خالل الدورة الثانية

50	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!11االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!11االغاي  
 

 

 
 

 50	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!11االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية!11االغاي  
 

 

 
 

 



66

الغايات املندرجة في إطار الهدف 12خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 12 خالل الدورة الثانية

51	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!12االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

ندررجة"! خاللل)االدووررةة)االثانية!12+!إإطارر!اال$دفف!االغاياتت"اامل  

 

 

 

51	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!12االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

ندررجة"! خاللل)االدووررةة)االثانية!12+!إإطارر!اال$دفف!االغاياتت"اامل  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 13خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 13خالل الدورة الثانية

52	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!13االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية13االغاي  

 

 
 

 

 

 
52	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!13االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية13االغاي  

 

 
 

 

 

 



68

الغايات املندرجة في إطار الهدف 14خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 14خالل الدورة الثانية

53	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!14االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر &االدوورر 14االغاي ةة)االثانيةخاللل  
 

 

 
 

 53	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!14االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر &االدوورر 14االغاي ةة)االثانيةخاللل  
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الغايات املندرجة في إطار الهدف 15خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 15خالل الدورة الثانية

54	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!15االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية15االغاي  
 

 
 

 

54	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!15االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية15االغاي  
 

 
 

 



70

الغايات املندرجة في إطار الهدف 16خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 16خالل الدورة الثانية

55	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!16االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية16االغاي  

 

 

 

 

55	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر %$وو"!16االغاي ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية16االغاي  

 

 

 

 



71

الغايات املندرجة في إطار الهدف 17خالل الدورة األولى

الغايات املندرجة في إطار الهدف 17خالل الدورة الثانية

56	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

دفف!االغاياتت"اا ل$ !اا %$وو"!17ملندررجة!,+!إإطارر ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية17االغاي  

 

 
56	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  

	  

دفف!االغاياتت"اا ل$ !اا %$وو"!17ملندررجة!,+!إإطارر ررةة االدوو خاللل%  

 

 

 

دفف! ل$ !اا اتت!ااملندررجة!,+!إإطارر خاللل)االدووررةة)االثانية17االغاي  

 

 





اأول:املبادرات الت�شريعية والرقابية خالل 

دورة اأكتوبر 2018





1 - املبادرات عبر آلية األسئلة الكتابية
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الكتابية  بحسب أهداف التنمية املستدامة 

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الكتابية

1-2-3(11)-4 (4)- 5-6(2)-7 19 1

3- 4-5- 8(3)-12 8 2
1(2)- 3(11)-4(6)-  5- 6- 7

 (10)-9(4) - 8 (33)-  11(3)-
12(73)-13(2)-

108 3

 1(3)-3  (2)- 5 (2)-8(24)-
9(5)-10 35 4

2 (2)-3-6 (2) 5 5
1(56)-2(25)-3(30) 4 (5)-

5(13)-6(9)- 7(2)-8(5) 106 6

1(26)-2(2)-3(4)-5(10) 47 7
1(2)-2-3(6)-8(34)-9 (3) -

12(3) 43 8

1 (75) 2- 4 – 6 (6)-8(2) 79 9

2 (4)-3(5)-4 (9)-5 (16)-7 34 10
1( 9)-2 (88)-3 (29)-4(17)-6

(35)-7 (26)-8 (19)-9 (9) 200 11
2 -3 (3)-4 (4)-5 (21)-6 (2)- 

7-10(3)-11 35 12

1 (6) -2 (7)-3 (2)-5 (3)-13 8 13

1(4)-2 5 14

1 (4)-2 (3)-4-5 (2)-8 9 15
1(32)- 2- 3(18)- 4 (2)-5 (12)-

6 (14)-7 (4)-8-9 (4)-10 (3)
-11-12 (2)

78 16

5(2)-7-8 4 17

------------ 823 املجموع
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تصنيف  املبادرات عبر آلية األسئلة الكتابيةاملندرجة في إطار الدورة األولى

60	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

	  

	  

االمططررووحة  خاللل  االددووررةة  ااألوولى    بحسبب  أأهھھھدداافف    	ااألسئلة  االكتابيیةاالمباددررااتت  االبررلمانيیة    منن  خاللل    تووززيیع  
االتنميیة  االمستدداامة     
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12  3 فريق العدالة والتنمية 
خصاص االطباء بقسم املستعجالت 

بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة 
1307 

 4 10 
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

تسريع صرف مستحقات التأمين الفالحي 

واملتعلق بإقليمي كلميم وآسا الزاك 
1308 

 6 16 
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 
ملفات 234 قطع أرضية بمدينة السمارة 

1309- 
1310

4  11 فريق التجمع الوطني لألحرار  وضعية املساجد ببلقصيري   1311

 2 مجموعة العمل التقدمي  11
إصالح طريق بجماعة بني شيكر إقليم 

الناظور 
1312 

12  16 فريق العدالة والتنمية 
رفض باشوية مدينة تاونات تسليم وصل 

التصريح لجمعية جديدة دون سند قانوني 
1313 

 8  8 فريق العدالة والتنمية 
ظاهرة الحراس غير القانونيين بمحطات 

وقوف غير مؤدى عنه 
1314 

9  16 فريق العدالة والتنمية 
تسليم الوصل النهائي ملبادرة جمعوية 

طموحة بجماعة تافرانت بإقليم تاونات 
1315 

 10/9  16 فريق العدالة والتنمية 
حرمان مواطنين بفاس من الوثائق االدارية 

بما في ذلك البطاقة الوطنية وتجديدها 
 1316

 10/9  16 فريق العدالة والتنمية 
حرمان مواطنين بفاس من الوثائق االدارية 

بما في ذلك البطاقة الوطنية وتجديدها 
1317 
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 1/3  11  فريق العدالة والتنمية

التأهيل الحضري ملركز اورتزاغ التاريخي 

بإقليم تاونات، وتسوية الوضعية العقارية 
للتجزئة األولى وحي الشهداء والحي اإلداري 

به، املشيدة فوق قطعة األرضية التابعة 

ألمالك الدولة 

 1318

 1-8  4  فريق العدالة والتنمية

عدم جاهزية أعرق وحدة مدرسية بجماعة 

اورتزاغ إقليم تاونات للدخول املدر�سي 

2019-2018

1319 

12  3 فريق العدالة والتنمية 
إعالن املؤسسات الصحية العمومية عن 

األطر املشتغلة واملداومة بها 
1320 

3  10 فريق العدالة والتنمية 

عدم تسليم املركز الجهوي ملهن التربية 
والتكوين بمكناس لشواهد التأهيل التربوي 

للتعليم األولي والتعليم االبتدائي 

1321 

 10  16 فريق العدالة والتنمية 

اإلدالء بمعلومات غير صحيحة عن عمل 

الزوج )ة ( لالستفادة من التعيين واالنتقال 

للعمل بمناطق مفضلة 

1322 

12 3 فريق العدالة والتنمية 

تدهور خدمات مستشفى الحسن الثاني 

بغفساي نتيجة حرمانه من أطباء وممرضين 
عينوا به وتم تشغيلهم بمؤسسات أخرى 

بفاس وتاونات 

1323 

6
5

5
 4

فريق العدالة والتنمية 
بيع الكتب واملستلزمات الدراسية 

بمؤسسات التعليم الخاص 
1324 

 2  9 فريق العدالة والتنمية  خطورة املصانع املهجورة بالدار البيضاء  1325 

 6  16 فريق العدالة والتنمية 
 تفعيل لجنة تتبع صفقات الجهات 

والعماالت واألقاليم والجماعات
1326 
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3-4  10 فريق العدالة والتنمية 

اإلجراءات املتخذة لحل مشكل أرملة مهاجر 

بالديار الهولندية لم يصرف معاشها منذ 

وفاة زوجها

 1327

 2  فريق العدالة والتنمية 11
إجراءات الوقاية الطرقية على مستوى 

منحدرات الطريق الوطنية رقم 2 
1328 

 5  4 فريق العدالة والتنمية  تدبير عتبات االنتقال بين أسالك التعليم  1329 

3-9 فريق العدالة والتنمية  3
توفير دواء التسمم املعدني باملركز الصحي 

توسيت - إقليم جرادة 
1330 

 1  9  فريق العدالة والتنمية

 شهادة التصنيف والتكييف ملقاوالت البناء 

واألشغال العمومية وإمكانية تطبيقها على 

صفقات الجماعات الترابية

1331 

 1  7 فريق العدالة والتنمية 
تحرير املحروقات وتداعياته على توريدات 

الجماعات املحلية 
 1332

 8  4 فريق العدالة والتنمية 

املوقع املختار إلنشاء النواة الجامعية 

بالحسيمة واإلجراءات املتخذة ملباشرة 

أشغال االنجاز 

1333 

8-9 3 فريق العدالة والتنمية

اإلهمال الذي يتعرض له بعض املصابين 

بحروق خطيرة باملستشفى الجامعي "

ابن سينا« بالرباط

1334 

3 11 فريق العدالة والتنمية تصميم التهيئة 1335

5 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

االختالالت التي تنتج عن استغالل بعض 

الجمعيات لفضاء ومرافق مدرسة فاتح 

أكتوبر بفاس

1336

2 5
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

تقرير الوزارة فيما يخص معاناة العامالت 

املغربيات بالحقول الفالحية بالجنوب 

االسباني من العنف والتحرش الجن�سي

1337
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                                  8 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

جمعية االعمال االجتماعية ملستخدمي 

املكتب املغربي لحقوق املؤلف
1338

8 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

النظام األسا�سي ملستخدمي املكتب املغربي 

لحقوق املؤلف
1339

8 8
الفريق االستقاللي  للوحدة 

والتعادلية

ترقية مستخدمو املكتب املغربي لحقوق 

املؤلف
1340

5 16 الفريق االشتراكي
حول التجاوزات التي تعرفها شركة 

سوناكوس
1341

3-11-

12
16

مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية

للشغل 

املصادقة على معاهدة روما الخاصة 

باملحكمة الجنائية الدولية
1342

6 16
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية

للشغل
.وضعية املعهد الوطني للبريد واملواصالت 1343

1-2 13 فريق التجمع الوطني لألحرار الوضعية املتردية لوادي مرتيل 1344

4-8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار   
إنتشار الكالب املصابة بداء السعار بجهة بني 

مالل خنيفرة
1345

8 15 فريق التجمع الوطني لألحرار التسريبات الغازية بمدينة آسفي 1346

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

بجماعة حربيل تامنصورت بإقليم مراكش
1347

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب في 

مناطق جهة سوس ماسة
1348

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

بجماعة أولد مبارك بإقليم بني مالل
1349

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

بمدينة عين عودة
1350
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1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

ببلدية تالسينت بإقليم فكيك
1351

1-4-5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املياه الصالحة للشرب بمدينة 

تالسينت بإقليم فكيك
1352

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية مياه الصرف الصحي بجماعة اعميرة 

وبيوكرى بإقليم آشتوكة آيت باها
1353

1-4-5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
أزمة املاء الصالح للشرب بجماعة زومي 

بإقليم وزان
1354

3 3 فريق التجمع الوطني لألحرار

وضعية مر�سى السل بمستشفى مولي 

يوسف واملركز االستشفائي الجامعي ابن 

سينا بمدينة الرباط

1355

3

6

5

6
11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية املطارح العشوائية للنفايات ومياه 

الصرف الصحي بإقليم الحوز
1356

3 1 فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية املركز االجتماعي دار الخير بتيط 

مليل بمدينة الدار البيضاء
1357

2-3

1-4

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار

وضعية البنية التحتية بجماعة عين 

الدوفالي بإقليم سيدي قاسم
1358

8 2 فريق التجمع الوطني لألحرار وضعية سوق اغريب الدرعي بمدينة آسفي 1359

1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية البنايات االيلة للسقوط بمدينة 

وزان
1360

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار  وضع عربات الترامواي بمدينة الدار البيضاء                          1361 

3/2 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضع الوحدات الصناعية بحي إنزا بمدينة 

أكادير 
1362 

 2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضع النقل الحضري بحي النسيم بعمالة 

الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء 
1363 
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3

3

1

12
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تنامي ظاهرة الذبيحة السرية بمدينة الدار 

البيضاء
1364

1/4/5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ندرة املاء الصالح للشرب بدواوير إقليم 

تنغير 
 1365

 5/4/1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املياه الصالحة للشرب بالدواوير 

والجماعات القروية بإقليم الصويرة 
 1367

 5/4/1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ندرة املاء الصالح للشرب بدائرة باب برد 

بإقليم شفشاون 
1368 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
مطرح النفايات العشوائي بمنطقة سيدي 

يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان 
1369 

6 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
مشكل مذاق املاء الصالح للشرب بمدينة 

سيدي قاسم 
1370 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
مخلفات الدجاج بغرب جماعة إنشادن 

بإقليم آشتوكة آيت باها 
 1371

3

6

6

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

مخلفات أشغال طمر شبكة الكهرباء وشبكة 

املاء الصالح للشرب بمدينة وزان 
 1372

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 قلة وسائل النقل بجماعة املعازيز بإقليم 

الخميسات
1373 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب قنوات الصرف الصحي بمنطقة تي�سي 

جماعة الدير بإقليم بني مالل 
1374 

4 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ظاهرة انتشار املختلين عقليا بأزقة وشوارع 

مدينة برشيد 
1375 

6 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ظاهرة انتشار الحشرات والجرذان بمدينة 

الدار البيضاء 
1376 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف خدمات قنوات الصرف الصحي 

بالجماعة القروية تسلطانت بإقليم مراكش 
 1377
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6 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
جفاف واحات أزقور بجماعة ألنيف بإقليم 

تنغير 
1378 

5 2 فريق التجمع الوطني لألحرار  ظاهرة مرض قطعان اإلبل بإقليم أوسرد  1379 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار  
ظاهرة تراكم النفايات بمنطقة سيدي مومن 

بمدينة الدار البيضاء 
1380 

3 6  فريق التجمع الوطني لألحرار 
تلوث ميناء آسفي بسبب النفايات 

الصناعية 
1381 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تسرب مياه الصرف الصحي بحي تيحيت 

بمركز مدينة تنغير 
 1382

7-2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تسرب مياه الصرف الصحي بحي العراقي 

بمدينة الدار البيضاء 
1383 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية املركز الصحي بمنطقة أولد 

مراح دائرة ابن أحمد بمدينة سطات 
1384 

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية املسالك الطرقية بجماعة فم 

العنصر بإقليم بني مالل 
1385 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضع مقبرة سيدي عياد بمدينة 

مكناس 
 1386

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضع الخدمات الطرقية بدوار عين 

الغازي مدينة بني مالل 
1387 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي خدمة حافالت النقل الحضري 

بمنطقة عين عتيق بمدينة تمارة 
1388 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي خدمات حافالت النقل الحضري 

بمدينة مراكش 
1389 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي الوضع الصحي بجماعة الكارة قلعة 

الشاوية بإقليم برشيد . 
1390 
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2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ارتفاع عدد قتلى حوادث الشغل بإقليم 

سيدي قاسم 
1391 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ارتفاع ضحايا حوادث السير بمنطقة غابة 

املرموتة جماعة سيدي بوزيد بشيشاوة 
1392 

1/3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار  
 تردي الوضع االمني بسوق أربعاء الغرب 

بإقليم القنيطرة
1393 

1/3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي الوضع االمني بحي سيدي م الشريف 

بمدينة تمارة 
 1394

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي الخدمات الصحية في العالم القروي 

بإقليم العرائش 
1395 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
تراكم النفايات بمنطقة درب السلطان 

بمدينة الدار البيضاء 
1396 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
تراكم النفايات بشوارع وأحياء مدينة 

املحمدية 
1397 

8/3 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إنتشار الكالب املصابة بداء السعار بجماعة 

باب برد بإقليم شفشاون 
1398 

8/3 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إنتشار الكالب الضالة بعين السبع الدار 

البيضاء 
1399 

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 

الوضعية املتردية للمصابين بحروق 

بمستعجالت مستشفى ابن سينا السوي�سي 

الرباط 

1400 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
الوضعية املتردية للمستوصف الصحي بدوار 

غبولة عين عتيق تمارة 
1401 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار

الوضعية املتردية للطريق الرابطة بين دوار 

الرويس وقرية تافنيت بجماعة سيدي بيبي 

بإقليم آشتوكة آيت باها 

1402 
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12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 الوضعية املتردية للخدمات الطبية باملركز 

الصحي الجماعي أمتار بإقليم شفشاون
1403 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 الوضعية املتردية لشبكة السلك الكهربائية 

بجامع الفنا مراكش
1404 

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

الوضعية املتردية للشبكة الطرقية 

بالجماعة القروية السهول بإقليم سال 
1405 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 

الوضع املتردي للمستوصف الصحي برأس 

العين الشاوية دائرة ابن أحمد بإقليم 

سطات 

1406 

3/1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار   1407 الوضع األمني املتردي بجماعة أورير أكادير

3/1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
الوضع األمني بمنطقة الدوار الجديد بمدينة 

الصخيرات 
 1408

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
الخدمات الصحية املتردية بمستعجالت 

مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش 
1409 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 الخدمات الصحية املتردية باملركز الصحي 

بمدينة إمنتانوت
1410 

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  الوضعية املتردية للطرق بمدينة فاس  1411 

5/1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
االنقطاع املتكرر للكهرباء بجماعات منطقة 

زعير بجهة الرباط القنيطرة 
1412 

5/1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للكهرباء بسبت جزولة 

بإقليم آسفي 
1413 

3

6

5

6

11

12

 فريق التجمع الوطني لألحرار
األضرار الناجمة عن حرق النفايات بسيدي 

يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان
1414
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1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية الشبكة الطرقية بجماعة 

الدخيسة إقليم مكناس 
1415 

5 16  1416 احتالل امللك العمومي بمدينة مكناس فريق التجمع الوطني لألحرار

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الخدمات الصحية بجماعة 

مليلة إقليم بن سليمان 
1417 

5 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
احتالل امللك العمومي بمدينة سوق السبت 

أوالد النمة بإقليم الفقيه بن صالح 
1418 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ارتفاع معدل الجريمة بمنطقة سيدي 

الطيبي بإقليم القنيطرة 
1419 

1

9

14

3
فريق التجمع الوطني لألحرار 

 ارتفاع مستويات تلوث الهواء بمدينة 

املحمدية
1420 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات 

بجماعة تازارين بإقليم زاكورة 
1421 

12/8 8 مجموعة العمل التقدمي 

عدم احترام مدونة الشغل من طرف بعض 

الشركات العاملة في إنجاز ميناء الناظور 

غرب املتوسط 

1422 

12/8 8 مجموعة العمل التقدمي 

عدم احترام مدونة الشغل من طرف بعض 

الشركات العاملة في إنجاز ميناء الناظور 

غرب املتوسط 

 1423

1 9  مجموعة العمل التقدمي
عدم إتمام إنجاز الطريق الرابطة بين فرخانة 

وبني شيكر باقليم الناظور 
1424 

6/5/3 16 مجموعة العمل التقدمي 
تفعيل آلية جهاز التفتيش وحماية املفتشين 

الجادين في أداء وظائفهم 
 1425

9 3 مجموعة العمل التقدمي
مخاطر استعمال املفرقعات والشهب 

االصطناعية خالل عاشوراء
1426
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 5  17 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ماهي املشاريع التنموية املبرمجة بجماعة 

أكنيون بإقليم تنغير 
 1427

 5  17 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ماهي املشاريع التنمويةاملبرمجة بجماعة 

تغزوت نيت عطى بإقليم تنغير 
1428 

 8  8 فريق االتحاد املغربي للشغل 
التمثيلية النقابية للمستخدمين النشيطين 

داخل مؤسسة من طرف متقاعد منذ 1999
1429 

12  3 فريق التجمع الوطني لألحرار  1430  تردي الوضع الصحي بإقليم شيشاوة

2  6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
انعدام قنوات الصرف الصحي بقرية 

الحربولية بإقليم بني مالل 
1431 

 3 فريق التجمع الوطني لألحرار  3
انتشار داء السل وسط مستشفيات مدينة 

مراكش 
1432 

 4  15 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية مقالع استخراج الصخور بإقليم 

الفحص أنجرة 
1433 

 1  6  فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الصالح للشرب بدوار الشرادي 

جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية 
1434 

 1  6  فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بدوار 

الخبيزيين جماعة مليلة بإقليم بنسليمان 
1435 

 2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب النقل املدر�سي بجماعة أغبال بإقليم 

بركان 
1436 

  2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار غياب وسائل النقل العمومي بمدينة تامسنا 1437

6 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
حقيقة تلوث آبار للشرب بمواد مسرطنة 

بإقليم برشيد 
1438 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية املسالك الطرقية بدوار 

الخبيزيين جماعة مليلة بإقليم بنسليمان 
1439 
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1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الشبكة الطرقية بجماعة 

تروال بإقليم وزان 
1440 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية البنية الطرقية بجماعة 

اكنيون بإقليم تنغير 
1441 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تردي وضعية البنية التحتية الطرقية 

بجماعة أحلف بإقليم بن سليمان
1442 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية البنية الطرقية الهشة بمدينة 

الصخيرات 
1443 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي خدمة القطارات الرابطة بين الدار 

البيضاء والقنيطرة 
 1444

8/2

1

11

9
 فريق التجمع الوطني لألحرار

انقطاع املسلك الطرقي الوحيد بمنطقة 

تفداسين جماعة النقوب بإقليم زاكورة 
1445 

8/2

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

انقطاع املسالك الطرقية بالجماعة القروية 

آسني بإقليم الحوز                                
  1446

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بقرية 

تمشاط جماعة فم العنصر بإقليم بني مالل 
1447 

1

2/8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

الوضعية املتردية للطريق الجهوي رقم 705 

جماعة عين الجمعة بإقليم مكناس 
1448 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
إصالح ممرات تحت أرضية بعدد من 

املدارات الطرقية بمدينة طنجة  
1449 

2 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب قنوات الصرف الصحي بحي الرحمة 

بمدينة الدار البيضاء 
1450 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب قنوات الصرف الصحي بجماعة أورير 

بإقليم أكادير                    
1451 

7 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف تجهيزات اإلطفاء بميناء الدار 

البيضاء  
1452
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1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
حقيقة الكاميرات االمنية املعطلة بشوارع 

الدار البيضاء  
1453 

5 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة احتالل امللك العمومي بمدينة 

تمارة 
1454 

5 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة احتالل امللك العمومي بالحي 

الصناعي بمدينة برشيد  
1455 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية أسواق األحياء الشعبية 

بمدينة سطات 
1456 

6/3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي الوضع األمني بمنطقة غرسة السلطان 

بمدينة وزان 
1457 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار  غياب األمن باملركز الصحي بمدينة الدريوش  1458 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار  
تراكم النفايات بحي أهل الحارثي بمدينة 

تمارة
 1459 

4 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
انتشار الكالب الضالة املصابة بداء السعار 

بجماعة كرس تعللين بإقليم ميدلت 
1460 

8 2 فريق التجمع الوطني لألحرار 
الوضعية املتردية بمجزرة السوق االسبوعي 

بإقليم الجديدة 
1461 

3/2

1

5

16
فريق التجمع الوطني لألحرار 

ظاهرة التحرش الجن�سي بمحيط مدينة 

العرفان والحي الجامعي موالي اسماعيل 

بالرباط 

1462 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بمدينة 

بوجدور 
1463 

3

6

5

6

11

12

 فريق التجمع الوطني لألحرار
حقيقة استعمال فضالت الدواجن سمادا 

للرا�سي الفالحية بإقليم برشيد
1464 

6

1

11

14
فريق التجمع الوطني لألحرار

تلوث منطقة حي الياسمين بمدينة آيت 
ملول 

1465
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 3/12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث مركز لتشخيص مرض السل بإقليم 

اليوسفية 
 1466

 12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مستشفى محلي بجماعة أكنيون 

بإقليم تنغير 
1467 

  12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مركز استشفائي لعالج السرطان 

بمدينة الناظور 
1468 

 1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
حول تزويد أقاليم جهة درعة تافياللت باملاء 

الصالح للشرب 
1469 

 1/2/5 13  فريق التجمع الوطني لألحرار
حول حماية إقليم أزيالل من خطر 

الفيضانات  
1470 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار   حول االنقطاع املتكرر للكهرباء بإفران 1471 

 2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار   غياب التشوير الطرقي بمدينة بني مالل  1472

 1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار  

حول تعبيد الطرق الرابطة بين جماعة 

تنانت بإقليم أزيلل واملدارات الحضرية 
االخرى 

1473 

 1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار 
حول نقص املاء الصالح للشرب بجماعة 

ايت أمحمد باقليم أزيالل 
1474 

8/1 4 فريق التجمع الوطني لألحرار  
حول وضعية مجموعة مدارس فاطمة 

الفهرية بجماعة فم العنصر بإقليم بني مالل 
1475 

 7/12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار  حول تردي الوضع الصحي بمدينة أزيالل 1476 

2

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

حول الوضعية املزرية للطريق الرابطة بين 

اكرض و ايت بهوش بجماعة ايت م إقليم 

أزيلل.

1477



92

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12/7   3  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية الخدمات الصحية باملستشفى 

االقليمي بمدينة أزيالل 
1478 

12/7  3  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية الخدمات الصحية باملناطق 

الحدودية لدائرة أحفير 
1479 

فريق التجمع الوطني لألحرار  4 8
استفادة الطالبات املنحدرات من االقاليم 

الجنوبية من السكن الجامعي 
1480 

 9 فريق التجمع الوطني لألحرار  4
ملف املنحة الخاص بطالبات االقاليم 

الجنوبية 
1481 

12/1  3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب االمصال املضادة للسعات العقارب 

باملستشفى املحلي بمريرت بإقليم خنيفرة 
1482 

12/1  3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية املستشفى االقليمي بابن جرير 

بإقليم الرحامنة 
1483 

9   11 1484  مخلفات الفيضانات بجهة مراكش آسفي فريق التجمع الوطني لألحرار

9/2

1
 11 1485   تردي وضعية البنية الطرقية بمدينة كلميم فريق التجمع الوطني لألحرار

2

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية الطريق الجهوية رقم 108 

بإقليم زاكورة 
1486

9/2

1

11

 9
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 انقطاع املسالك الطرقية بجماعة بوزمو 

دائرة إملشيل بإقليم ميدلت
 1487

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
الوضعية املتردية للمستشفى القليمي 

بمدينة تاوريرت 
1488 

2 فريق التجمع الوطني لألحرار 11

غياب وسائل النقل العمومي بمحيط 

الثانوية التأهيلية الكندي بجماعة ويسلن 

بإقليم مكناس 

 1489 

8  11 فريق التجمع الوطني لألحرار إحداث مرافق القرب العمومية بمدينة سال 1490
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7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
استنزاف املساحات الخضراء بحي البطحاء 

مقاطعة املعاريف بمدينة الدار البيضاء 
 1491 

3

6

5

11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية مطرح النفايات العمومي بمدينة 

آسفي 
1492 

3

6

5

6

11

12

 فريق التجمع الوطني لألحرار

مطرح النفايات بسكتور 8 حي النصر 

بجماعة أحصين قرية والد مو�سى بمدينة 

سال

1493 

6 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
حقيقة انتشار الحشرات باملناطق الشعبية 

بالعاصمة االقتصادية للمملكة. 
1494 

6 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة الكالب الضالة بإقليم 

املحمدية 
1495 

8 2 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة األسواق العشوائية بجماعة 

الدروة بإقليم برشيد 
 1496 

4 12 فريق التجمع الوطني لألحرار 
الوضعية املتردية للمجزرة البلدية بمدينة 

آسفي 
1497

3 8 فريق التجمع الوطني لألحرار  تردي وضعية تجار حي التقدم بمدينة الرباط  1498 

3

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
تراكم النفايات بمنطقة حي الشرف مقاطعة 

سيدي مومن بالدار البيضاء 
1499 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 

وضعية املطرح العشوائي للنفايات بالطريق 

الجهوية رق 105 بجماعة وادي الصفا 

بإقليم آشتوكة آيت بها 

1500 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 

عشوائية التشوير الطرقي وضعفه بمدارات 

السير بمدينة تمارة نموذج املسيرة 1و 2 وحي 

الفردوس 

1501 

2 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث دار الشباب بقرية ولد مو�سى 

بجماعة أحصين بعمالة سال  
1502 

6/5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ارتفاع منسوب مياه وادي الساقية الحمراء 

بإقليم العيون 
1503 
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1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بحي 

الرحمة بمدينة الدار البيضاء . 
1504 

8

3

8

10
فريق األصالة واملعاصرة 

معايير التعيين في املناصب العليا بقطاع 

الصحة 
1505

7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
حقيقة إغالق أبواب املستوصف الصحي 

بجماعة تنجداد بإقليم الراشيدية 
1506 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الطريق الوطنية رقم 10 

بجماعة تنجداد بإقليم الراشيدية  
 1507

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
االنفالت االمني بمدينة تنجداد بإقليم 

الرشيدية 
 1508

12/7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي الوضع الصحي بدوار بني بربر جماعة 

بوهودة – إقليم تاونات
1509 

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
معاناة دوار النقلة التابع لجماعة ودكة 

إقليم تاونات مع املاء الصالح لشرب.
 1510

3 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
تلوث املياه بسبب املقالع بدوار سمسة التابع 

لجماعة صدينة – إقليم تطوان
1511 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
حول تدبير النفايات بجماعة الزوادة إقليم 

العرائش 
1512 

4 3 فريق التجمع الوطني لألحرار  استفحال ظاهرة االنتحار بمدينة تيفلت 1513 

3 8  فريق التجمع الوطني لألحرار
بشأن استفادة جماعة ابن خليل من 

مداخيل ميناء الصيد 

 1514

-1515

6 12 فريق التجمع الوطني لألحرار   حول إفالس شركة كابجيل ببركان   1516

6 12 فريق التجمع الوطني لألحرار  حول انقاذ شركة كابجيل ببركان  1517 

3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار  

ظروف اعتقال "الزبير الربيعي" بسجن توالل 

1 بمكناس وإجراءات التجاوب مع مطالبه 

التي بسببها دخل في إضراب عن الطعام 

1518 
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8

4

8

10

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

الضرر الناتج عن اتفاقية التقاعد التكميلي 

ملستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية واملسح العقاري والخرائطي 

1519 

5 12 فريق التجمع الوطني لألحرار  
الوضعية املتردية لسوق تابريكت بمدينة 

سال 
  1520

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية الخدمات االمنية بمحيط 

الثانوية االعدادية جمال الدين االفغاني 

شمال أكادير 

1521 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية حافالت النقل الحضري بجهة 

الدار البيضاء سطات 
1522 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تعزيز الخدمات االمنية باملركز الصحي 

الجيراري بمدينة طنجة  
1523 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف الخدمات االمنية باملدينة القديمة 

تزنيت 
1524 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب قنوات مياه الصرف الصحي بدوار 

املزابيين بقيادة ملكانسة بإقليم النواصر
1525 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 

اختناق قنوات مياه الصرف الصحي 

وهشاشة البنية التحتية بحي النكد 

جرسيف 

 1526

3

6

6

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

االضرار الناجمة عن تراكم النفايات بجماعة 

موالي بوسلهام بإقليم القنيطرة 
1527 

فريق التجمع الوطني لألحرار 
انتشار الكالب الضالة بمنطقة حي السالم 

بمدينة الداخلة 
1528 

3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
استفحال ظاهرة الجريمة بحي مولي رشيد 

بمدينة الدار البيضاء 
1529 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف االنارة العمومية بحي مجمع الخير 

بمدينة سطات
1530 

7 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
انتشار الكالب الضالة بحي مجمع الخير 

بمدينة سطات
1531
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3
6

5

6

11

12

 فريق التجمع الوطني لألحرار
تراكم النفايات بمدينة تامسنا بإقليم 

الصخيرات - تمارة 
1532 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الخدمات االمنية بمدينة 

طنجة 
1533 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار  
تردي االوضاع املنية بمدينة أزمور بإقليم 

الجديدة 
1534

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي الوضع االمني بدوار ولد زيدوح بمدينة 

الفقيه بن صالح 
1535 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تعزيز الخدمات االمنية بأحياء مدينة 

خريبكة 
1536

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة االنفالت االمني بمدينة 

تارودانت 
1537 

8/2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة سرقة بالوعات مياه الصرف 

الصحي بمدينة وجدة 
  1538

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار  غياب املراحيض العمومية بمدينة مكناس  1539

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب قنوات الصرف الصحي بدوار الشرفاء 

بسيدي رحال الشاظئ إقليم برشيد 
1540

6 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب قنوات تصريف مياه االمطار بمدينة 

السعيدية 
1541 

3

6

6

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  مطرح النفايات العمومي بمدينة أصيلة  1542

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار

وضعية خطوط الحافالت والطرامواي 

بجامعة الحسن الثاني بعين الشق الدار 

البيضاء

  1543

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تردي وضعية املدرسة االبتدائية بدوار 

أوكرضا سموكن قيادة تمنارت بإقليم طاطا
 1544

3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب التغطية لشبكة االتصاالت للهواتف 

النقالة بإقليم تازة  
 1545

4/3/1 1 فريق التجمع الوطني لألحرار   1546 تردي وضعية دار العجزة بمدينة صفرو
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3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
بطء أشغال إعادة بناء مسجد حي املصلى 

بمدينة فاس 
  1547

6

5

11

12
 فريق التجمع الوطني لألحرار

األضرار الناجمة عن مصنع اإلسفلت ببلدية 

حد السوالم بإقليم برشيد 
1548

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار  

غياب الربط بشبكة الكهرباء بجماعة 

افريطيسة بدائرة أوطاطا الحاج بإقليم 

بوملان

1549 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 غياب أعمدة االنارة العمومية بمنطقة 

درادب بمدينة طنجة
1550 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب االنارة العمومية بجماعة السكامنة 

بإقليم سطات  
1551

1/4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية املباني واملآثر التاريخية بمدينة 

مكناس
1552

2/1 15 فريق التجمع الوطني لألحرار تخريب واستنزاف غابات االرز بإقليم إفران 1553

2/1 15 فريق التجمع الوطني لألحرار
قطع واستنزاف أشجار الغابة بمنطقة أولد 

بورحمة بإقليم القنيطرة
1554

7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار تردي الوضع الصحي بمنطقة السهول 1555

9 4 فريق التجمع الوطني لألحرار
تعميم املنحة على طلبة التعليم العالي 

بإقليم تنغير
1556

3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار
احتالل امللك العمومي بجماعة عين حرودة 

بإقليم املحمدية
1557

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
االضرار الناجمة عن مطرح النفايات 

بمنطقة حدائق السوالم بإقليم برشيد
1558

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية البنية الطرقية املؤدية إلى 

جماعة موالي بوسلهام بإقليم القنيطرة
1559

5/2/1 13 فريق التجمع الوطني لألحرار
االضرار الناجمة عن التساقطات املطرية 

بجماعة عين بالل بإقليم سطات
1560
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8/2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للمسالك الطرقية بدوار 
أفسرا جماعة بني صالح بمدينة شفشاون

1561

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

بإقليم أكادير
1562

8/2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية الشبكة الطرقية بجماعة 

املزوضية بإقليم شيشاوة
1563

8/2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية املسالك الطرقية بمنطقة 

تجنات جماعة سكورة بإقليم ورزازات
1564

5/2/1 13 فريق التجمع الوطني لألحرار
مخلفات االمطار والسيول الجارفة بجهة 

فاس مكناس
1565

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الصالح للشرب بدواري غطيس 

والغنانشة بجماعة الكناديز بإقليم خريبكة
1566

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الصالح للشرب بدوار الشرفاء 

بسيدي رحال الشاظئ بإقليم برشيد
1567

12/7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار تردي الوضع الصحي بإقليم الخميسات 1568

12/7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الخدمات الصحية بمستشفى 

أدرار لألمراض النفسية بإقليم شفشاون
1569

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
حقيقة الهجرة الجماعية لألطباء من 

مستشفى أصيلة
1570

12/7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار

تردي وضعية الخدمات الصحية بمركز 

بوعراقية ملحاربة داء السل واالمراض 

الصدرية بمدينة طنجة

1571

12/7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية الخدمات الصحية بمدينة 

جرسيف
1572

12/7 3 فريق التجمع الوطني لألحرار

تردي وضعية الخدمات الصحية واالمنية 

بمستعجالت املركز االستشفائي االقليمي 

بإنزكان

1573

11/6 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب االمصال املضادة للسعات العقارب 

باملستشفى االقليمي بالصويرة
1574
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6 16 فريق العدالة والتنمية
جعل قرعة االستفادة من أداء مناسك الحج 

أكثر عدال وإنصافا
1575

1 7 فريق العدالة والتنمية

غالء فواتير الكهرباء لالستهالك املنزلي 

بجماعة تادرت بإقليم جرسيف بسبب عدم 

املراقبة املنتظمة للعدادات

1576

3 11 فريق العدالة والتنمية

غياب تغطية الهاتف املحمول والشبكة 

العنكبوتية عن جماعات كثيرة ومناطق 

شاسعة بإقليم تاونات

1577

8/2 11 فريق العدالة والتنمية
مآل مشروع الطريق الوطنية رقم 29 

ومسارها باقليم بوملان
1578

8/2 11 فريق العدالة والتنمية 
مآل مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 

بين فاس وتاونات
1579

1 11 فريق العدالة والتنمية 

وضعية أحياء وتجزئات سكنية بمدينة فاس 

تابعة ترابيا لجماعة عين قنصرة املنتمية 

القليم موالي يعقوب

1580

3 10 فريق العدالة والتنمية 
معايير النجاح في االمتحانات املهنية بالنسبة 

ألطر هيئة التدريس
1581

8 8 فريق العدالة والتنمية  وضعية عامالت وعمال شركة الحراسة 1582

2 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
تقليص حمولة شاحنات نقل البضائع 1583

3 10 فريق األصالة واملعاصرة
معايير التعيين في املناصب العليا بقطاع 

الصحة
1584

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
االضرار الناجمة عن مطرح النفايات 

بجماعة الشالالت بمدينة املحمدية
1585

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
انسداد ونقص بالوعات قنوات مياه 

الصرف الصحي بمدينة سطات
1586

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار
تنامي ظاهرة الجريمة بمنطقة الحي الحسني 

بمدينة أزيالل
1587

6/1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية البنية التحتية بمحيط 

كورنيش مدينة الداخلة
1588
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6/1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية البنية التحتية بمدينة 

الفنيدق
1589

1

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
تنامي ظاهرة االنفالت األمني بإقليم آشتوكة 

آيت باها
1590

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
مآل مشروع معالجة النفايات بعمالة 

املضيق-الفنيدق
1591

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات 

بجماعة آيت إسحاق بإقليم خنيفرة
1592

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار
مآل مشروع دار الطالبة بقرية الزواقين 

بجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان
1593

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة أمتار 

بإقليم شفشاون
1594

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب النقل املدر�سي بدوار آيت داود 

بجماعة إغيل نومكون بإقليم تنغير
1595

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية التلميذات النزيالت بدار الطالب 

بجماعة املرس بإقليم بوملان
1596

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار امردول 

ازكاع بجماعة اكنيون
1597

4 2 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية واحات النخيل بمنطقة 

تيغجيجت بإقليم كلميم
1598

1 14 فريق التجمع الوطني لألحرار
ارتفاع مستويات التلوث البيئي بإقليم 

الجديدة
1599

8/3 3 فريق التجمع الوطني لألحرار انتشار داء الليشمانيا بإقليم زاكورة 1600

2

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار

تردي وضعية املسالك الطرقية بجماعتي 

كهف الغار وابرارحة باقليم تازة
1601

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية القنطرة بجماعة كروشن 

بإقليم خنيفرة
1602

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب الربط باملاء الصالح للشرب بدوار 

أمردول ازكاع بجماعة اكنيون
1603

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية محطة تصفية مياه الصرف الصحي 

بمنطقة تكانت أوكرام بإقليم آشتوكة
1604
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1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار

االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

ببلدية بيوكرى وحي املغارة بإقليم آشتوكة 

آيت باها

1605

12 16 فريق العدالة والتنمية  عدم انتظام مباريات ولوج سلك املحاماة 1606

8/12 3 فريق العدالة والتنمية

عدم إشتغال جهاز السكانير بمستشفى أبو 

القاسم الزهراوي بوزان خالل العطل وأيام 

نهاية األسبوع

1607

6 16 فريق العدالة والتنمية
إقصاء جمعية ذات تجربة كبيرة من برنامج 

محو االمية بتاونات
1608

1 6 فريق العدالة والتنمية
حرمان أحياء بمدينة ظهر السوق بإقليم 

تاونات من شبكة املاء الصالح للشرب
1609

2 10 فريق العدالة والتنمية 
افتقاد الدعم اللوجستيكي للمخيمات 

الوطنية القليم تاونات
1610 

3 10 فريق العدالة والتنمية  الحركة االنتقالية األخيرة لألطر الجمركية 1611 

8 4 فريق العدالة والتنمية 

الوضع الكارثي للوحدة املدرسية الرشاشيين 

كمار التابعة ملجموعة مدارس تعاونية 

الكفاح بجماعة عين عائشة باملديرية 

اإلقليمية تاونات

1612 

12/8 3 فريق العدالة والتنمية  الوضع ال�سيء للمستشفى االقليمي لصفرو 1613 

2 11 فريق العدالة والتنمية 

تغطية ساقية الغريسية على جنبات الطريق 

الرابطة بين أرفود ووالد بوزيان –إقليم 

الرشيدية-

1614 

2 11 فريق العدالة والتنمية 

وضعية مقطع سككي عبارة عن جسر 

متواجد بمنطقة »مطماطة« مابين تازة 

وفاس

1615 

3 16 فريق العدالة والتنمية 

تسوية النزاعات املتعلقة بتوزيع واستغالل 

األرا�سي الساللية عامر الشمالية –إقليم 

سيدي سليمان

1616 

2 11 فريق العدالة والتنمية
الوضعية املزرية ملقطع طرقي مهم يربط 

إقليمي تاونات والحسيمة
1617 
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2

1

11

9
فريق العدالة والتنمية 

الوضعية املزرية للطريق االقليمية 5330  

بجماعة بوعروس بإقليم تاونات 
1618 

7 16 فريق العدالة والتنمية 

قرار إداري تعسفي للسلطات املحلية 

بالعرائش يق�سي بمنع تنظيم ندوة صحفية 

لفرع حزب سيا�سي في فضاء عام

1619 

6 6 فريق العدالة والتنمية 
إصالح الضرر الذي لحق بخطارات الجرف 

وفزنا بإقليم الرشيدية 
1620 

12 3 فريق العدالة والتنمية 
مداومة طبيب واحد في مستعجالت 

املستشفى اإلقليمي بالحسيمة 
1621 

3 16 فريق العدالة والتنمية 

تأخر تطبيق مقتضيات املرسوم رقم 

2.18.293 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

6680  بتاريخ 7 يونيو 201

 1622

12 3
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل 

 مشكل غياب طبيب ونقص في االطر باملركز 

الصحي بني خلوك - دائرة البروج إقليم 

سطات

1623 

3 16
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي 

 مسطرة رفع اليد عن امللكيات الخاصة من 

طرف املياه والغابات
 1624

2/1 13 فريق التجمع الوطني لألحرار 
حول تأثير التساقطات األخيرة على قرية 

أنفكو 
1625 

2
11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

 إصالح الطريق رقم 706 الرابطة بين الريش 

وإملشيل
1626 

12

6

3

5
فريق التجمع الوطني لألحرار 

 غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى 

الدري�سي بالقنيطرة
 1627

8 8  فريق التجمع الوطني لألحرار
حول وضعية أساتذة اللغة العربية والثقافة 

املغربية العاملين بأوربا سابقا 
1628 

8 8 فريق العدالة والتنمية 
 ترسيم األعوان املياومين التابعين للمركز 

الوطني ملكافحة الجراد
1629 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات 

بمشروع حي الفتح 2 بمدينة املحمدية 
 1630
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12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار

 إحداث مستشفى محلي متعدد 

التخصصات بجماعة عين حرودة بإقليم 

املحمدية 

1631 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إنشاء مركز األنكولوجيا لعالج السرطان 

بجهة درعة تافياللت 
1632 

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تردي وضعية الخدمات الصحية بمستشفى 

موالي عبد هللا بمدينة املحمدية
1633 

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الخدمات باملركز الصحي 

لجماعة ريما بإقليم سطات 
1634 

4 1 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الخدمات بمركز دار الوليدية 

بجماعة عين حرودة بإقليم املحمدية 
 1635

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب املساحات الخضراء وفضاءات الترفيه 

بجماعة سيدي بيبي بإقليم آشتوك آيت باها 
 1636

1 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية الدور االيلة للسقوط  بمدينة الدار 

البيضاء 
1637 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 

االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بدوار 

الغابة جماعة السوالم الطريفية بإقليم 

برشيد 

1638 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بمشروع 

حي الفتح 2 بمدينة املحمدية 
1639 

5 15 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية مقالع األحجار بجماعة بوسكورة 

بإقليم النواصر
 1640

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب الربط بشبكة الكهرباء بالعالم 

القروي بإقليم إفران 
1641 

7 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 الوضعية املتردية لحديقة قطرة الحليب 

التاريخية بمدينة تازة
1642 

4 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
الوضعية املتردية لحي البرتغال التاريخي 

بمدينة الجديدة
1643
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8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 إحداث دار الطالبة بجماعة ريما بإقليم 

سطات
1644 

8/1 4  فريق التجمع الوطني لألحرار
 إحداث ثانوية إضافية بجماعة عين حرودة 

بإقليم عين حرودة
1645 

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية املدارس بفرعية سيدي مقضو 

بإقليم بني مالل 
1646 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب حافالت النقل املدر�سي بالعالم 

القروي بإقليم إفران 
1647 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة حد 

البراشوة بإقليم الخميسات 
1648 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة ريما 

بإقليم سطات 
1649 

8 11
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل 
الشركة املكلفة بصيانة املناطق الخضراء   1650

8 8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل 
تجاوزات شركة أوزون   1651

7/5 6 الفريق الحركي   حول مآل سد عزيمان بإقليم الدريوش   1652

3/2/1 13 فريق التجمع الوطني لألحرار 
األضرار الناجمة عن األمطار والسيول 

الجارفة بمدينة وزان 
 1653

1 7  فريق التجمع الوطني األحرار
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

بجماعة أملن تافراوت بإقليم تزنيت 
1654 

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
 االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب 

بمنطقة حاحا بإقليم الصويرة
1655 

2

6/1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

انقطاع بعض املسالك الطرقية بإقليم 

إفران 
1656 
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6/1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية البنية التحتية واملسالك 

الطرقية بجماعة ريما بإقليم سطات
1657 

1

2

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تردي وضعية البنية الطرقية بجماعة حد 

البراشوة بإقليم الخميسات
1658 

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني األحرار

 تردي وضعية البنية الطرقية بجماعة 

سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها
 1659

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية الشبكة الطرقية بجماعة ريما 

بإقليم سطات 
 1660

2

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

 تردي وضعية الطريق االقليمية رقم 3503 

بإقليم سطات
 1661

2

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية املسالك الطرقية بمنطقة 

حاحا بإقليم الصويرة 
1662 

6/5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تردي وضعية سد أمسرا بجماعة إفران 

األطلس الصغير بإقليم كلميم
1663 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تنامي ظاهرة االنفالت املني بجماعة أورير 

بإقليم أكادير
1664 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة االنفالت األمني بقنطرة حي 

سيدي م الشريف بمدينة تمارة 
1665 

5 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تنامي ظاهرة الرعي الجائر بجهة سوس 

ماسة
1666 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ضعف البنية التحتية بمدينة ابن أحمد 

بإقليم سطات
1667 

1

2

9

6
فريق التجمع الوطني لألحرار 

ضعف البنية التحتية وانسداد قنوات 

الصرف الصحي بمدينة سال 
 1668

5 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ظاهرة ترويج املخدرات داخل املؤسسات 

التعليمية بمدينة الدار البيضاء
1669
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2 10 فريق التجمع الوطني لألحرار  غالء تذاكر حديقة الحيوانات بتمارة  1670 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية حافالت النقل العمومي بجماعة 

عين حرودة بإقليم املحمدية
1671 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية بالوعات قنوات مياه الصرف 

الصحي بمدينة الدار البيضاء 
1672 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية حافالت النقل الحضري بجماعة 

أورير بإقليم أكادير 
1673 

8 8 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية سائقي سيارات األجرة الصغيرة 

بمدينة فاس
1674 

4 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 حماية البنايات االثرية اآليلة للسقوط 

بمدينة وزان
1675 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 حماية البنايات االثرية اااليلة  للسقوط 

بمدينة وزان
1676 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث أسواق نموذجية للقرب بجماعة 

عين حرودة بإقليم املحمدية 
1677 

9 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 االضرار الناجمة عن التساقطات املطرية 

بدواوير إقليم إنزكان آيت ملول
1678 

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار  1679  انتشار الكالب الضالة بمدينة تنغير

3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار  إنشاء مقبرة عمومية بمدينة الجديدة   1680

3

5

6

6

12

11

فريق التجمع الوطني لألحرار 
تراكم النفايات بمشروع حي الفتح 2 بمدينة 

املحمدية 
1681 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية البنية التحتية بدوار الغابة 

جماعة السوالم بإقليم برشيد 
1682
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1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية الخدمات االمنية بجماعة عين 

حرودة بإقليم املحمدية 

1683- 

1684

7 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية حديقة األطفال بحي أبي رقراق 

باليوسفية
1685 

8

1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

 تردي وضعية ساحة السوق دبرا بمدينة 

طنجة
1686 

8

1

11

9
 فريق التجمع الوطني لألحرار

تردي وضعية سوق الخميس بجماعة أولد 

تايمة بإقليم تارودانت
1687 

1 14 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 األضرار الناجمة عن تلوث شاطئ واد مرزك 

بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر
1688 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ارتفاع فواتير الكهرباء بدوار أكرض أزكاغ 

بجماعة آيت بوولي بإقليم أزيالل
1689 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار   1690 ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء بمدينة وزان

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 االنقطاع املتكرر للكهرباء بجماعة سيدي 

يحيى زعير بإقليم عمالة الصخيرات-تمارة
1691 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ضعف اإلنارة العمومية بشارع وادي الذهب 

بالحسنية 1 بمدينة املحمدية
1692 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

ببعض أحياء مدينة مراكش
  1693

12/8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
الوضع الصحي املتردي بجماعة الركادة أوالد 

جرار بإقليم تزنيت 
1694 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار

 إحداث مستشفى محلي متعدد 

التخصصات بالجماعة الترابية لواولى 

بإقليم أزيالل

1695 

8 4  فريق التجمع الوطني لألحرار
الحالة املتردية لفرعية مدرسة تاغية 

بالجماعة الترابية لواولى بإقليم أزيالل     
 1696 
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8 9  فريق التجمع الوطني لألحرار

ضعف صبيب شبكة الهاتف النقال بدوار 

أكرض أزكاغ بجماعة آيت بوولي بإقليم 

أزيالل  

 1697 

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية املساحات الخضراء بمقاطعة ابن 

امسيك بمدينة الدار البيضاء 
1698 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الزاوية املصلوحية املغارية 

بإقليم مراكش 
1699 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار   
توفير املوارد املالية املرصودة لحماية املواقع 

االثرية واملعالم التاريخية بمدينة وزان 
1700 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تفعيل مخطط تأهيل املباني االثرية االيلة 

للسقوط باملدينة العتيقة وزان 
1701 

8 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تجويد الخدمات السلكية والالسلكية 

بالجماعة القروية لواومانة بإقليم خنيفرة 
1702 

4 10  1703 رسوم التسجيل في مؤسسات التكوين املنهي فريق العدالة والتنمية 

8 4 فريق العدالة والتنمية 
 توفير وسائل ومستلزمات العمل الطر 

التدريس
1704 

4 10 فريق العدالة والتنمية 

معايير احتساب التقاعد التكميلي 

ملستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية واملسح العقاري والخرائطية 

1705 

12/8 8 فريق العدالة والتنمية 

التأخر في تنظيم امتحان االهلية للقيد 

في جدول املنظمة املهنية للمحاسبين 

املعتمدين 

1706 

8/2 11 فريق العدالة والتنمية 
عزلة منطق بويبلن وضعف تطورها 

التنموي 
1707 

6 16 فريق العدالة والتنمية  مدى شفافية املباراة التي نظمتها الوزارة  1708 

2

1

11

9
تدهور الشبكة الطرقية بإقليم تازة  فريق العدالة والتنمية 1709 
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1 6  فريق العدالة والتنمية
الفرق الكبير في تسعيرة املاء الصالح للشرب 

بين العدادات الفردية والنافورات العمومية
1710 

4 12 فريق العدالة والتنمية  مآل مصفاة سيدي قاسم  1711 

6 16 تأخر تسلم شهادة الكفاءة املهنية  فريق العدالة والتنمية 1712 

9 4 فريق العدالة والتنمية 

اعتماد انخراط ولي أمر الطالب في الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي كمعيار لإلقصاء 

من منحة التعليم العالي 

1713 

5 1  فريق العدالة والتنمية

اإلجراءات املتخذة للتخفيف من معاناة 

العالم القروي بإقليم الحسيمة من موجة 

البرد والصقيع وتساقط الثلوج

 1714

8/2 11  فريق العدالة والتنمية
 عزلة منطق بويبالن وضعف تطورها 

التنموي
1715 

2

1

11

9
فريق العدالة والتنمية 

الوضعية الكارثية للطريق الجهوية 419 

بإقليم تاونات 
1716 

 فريق العدالة والتنمية
إضافة بعض الجماعات لكلمة "الترابية" 

السمها القانوني 
1717 

1 6 فريق العدالة والتنمية 
 أزمة التزود باملاء الصالح للشرب بجماعتي 

تمزكانة وسيدي املخفي بإقليم تاونات
1718 

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
شح املاء الصالح للشرب بمداشر ودواوير 

إقليم وزان
1719 

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ندرة املاء الصالح للشرب بدوار أكرض أزكاغ 

بجماعة آيت بوولي بإقليم أزيالل 
1720 

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب املاء الصالح للشرب بدوار تسلوين 

بالجماعة الترابية لواولى بإقليم أزيالل 
1721 

6/1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية قنطرة وادي أم الربيع بمدينة 

أزمور بإقليم الجديدة 
1722 

2

6/1

11

9
فريق التجمع الوطني لألحرار 

 تردي وضعية البنية الطرقية بدوار أكرض 

أزكاغ بجماعة آيت بوولي بإقليم أزيالل
1723 
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4 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية بمدينة 

مكناس
1724 

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية الطلبة مع حافالت النقل الحضري 

بمدينة املحمدية 
1725 

4 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
ظاهرة تجوال املختلين عقليا بأزقة وشوارع 

مدينة وزان 
 1726

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة االنفالت االمني بأحياء مقاطعة 

ابن أمسيك بمدينة الدار البيضاء 
 1727

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية املجزرة والسوق االسبوعي 

بجماعة أكرض بإقليم الصويرة 
 1728

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية حدائق وادي يكم بجماعة 

سيدي يحيى زعير بإقليم عمالة الصخيرات 

- تمارة 

1729 

5 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية األسالك الكهربائية املتهالكة 

بإقليم شفشاون
1730

5 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
الوضعية املتردية لألسالك الكهربائية 

بمدينة طنجة
1731 

5 10  فريق التجمع الوطني لألحرار
 الحالة املزرية لسوق دالس بالحي الحسني 

بمدينة الدار البيضاء
1732

1

7

16

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 ظاهرة االنفالت االمني بإقامات نور املحيط 

بحي بناني بمدينة الجديدة
1733

5 10  فريق التجمع الوطني لألحرار
 إحداث سوق نموذجي بمنطقة مقاطعة ابن 

امسيك بمدينة الدار البيضاء
1734 

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
 بعد مصدر املاء الصالح للشرب بدوار تلزاط 

بجماعة بين الويدان بإقليم أزيالل
1735

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

  الحالة املتردية للشبكة الطرقية بجماعة 

أكرض بإقليم الصويرة
1736 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ‘إحداث قنطرة بدوار آسكا بجماعة آت 

واولى بإقليم أزيالل
1737  
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8/6/1

9/
11 فريق التجمع الوطني لألحرار

تعزيز لوجستيك املديرية االقليمية للتجهيز 

بتنغير بكاسحات الثلوج وآليات النقل
1738

9

10

8

12
 فريق التجمع الوطني لألحرار

إدراج جماعة واومنة بإقليم خنيفرة في 

برنامج "قريتي" السياحي
1739 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية البنية التحتية بسوق الجملة 

بمدينة مكناس
1740  

8 8  فريق االتحاد املغربي للشغل 
 تسريح أربعة عمال من شركة أوزون 

بتاوريرت
1741 

11 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
  نفاذ مخزون اللقاح املضاد لداء السعار 

بجماعة سيدي سليمان
1742 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 مآل مركز تصفية الدم بقلعة مكونة بإقليم 

تنغير
1743 

12/8

3

3

1
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 ضعف الخدمات الصحية باملستوصف 

القروي إجطي بإقليم الحسيمة 
1744

8/12

3

3

1
 فريق التجمع الوطني لألحرار 

 تردي وضعية الخدمات الصحية بمستشفى 

ابن طفيل بمدينة مراكش
1745 

12/8

3

3

1
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تردي وضعية الخدمات الصحية بمدينة 

زاوية الشيخ بإقليم بني مالل
  1746

8/12

3

3

1
فريق التجمع الوطني لألحرار

تردي وضعية الخدمات الصحية بمستشفى 

القرب البن أحمد بمدينة سطات
1747 

8/12

3

3

1
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تردي وضعية الخدمات الصحية بالعالم 

القروي واملناطق النائية بإقليم خنيفرة
1748 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 إحداث مستوصف صحي بدوار أيت عتو 

أومو�سى بجماعة تلمي بإقليم تنغير
1749 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار

إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات 
بمنطقة قصبة الطاهر بجماعة آيت ملول 

عمالة إنزكان 

1750 

4/2 13   فريق التجمع الوطني لألحرار
 االثار البيئية التي خلفها مقلع الرماح بسبب 

عدم التزامه بدراسة الجدوى 2012
1751
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2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
 ضعف البنية الطرقية وغياب عالمات 

التشوير بجماعة الشالالت بإقليم املحمدية
1752  

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ضعف البنية الطرقية بحي املرس بمقاطعة 

بني مكادة بمدينة طنجة
1753 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
  ضعف البنية الطرقية للمدار الحضري بحي 

الوفاق بجماعة سعادة بمدينة مراكش
 1754

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
 شح املاء الصالح للشرب بدواوير جماعة 

ألنيف بإقليم تنغير
  1755

1 6   فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية قنطرة وادي لخميس بجماعة 

بوغريبة بإقليم بركان
 1756

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
  تردي وضعية املسالك الطرقية بدوار لهبيل 

3 بإقليم بركان
1757 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية الطريق غير املصنفة بحي 

املحاميد 10 جماعة سعادة بإقليم مراكش
 1758

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية البنية الطرقية بدوار أوالد 

سيدي عزوز بمدينة املحمدية
1759 

1 9   فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية طريق كماسة بمدينة مراكش 

بإقليم شيشاوة
1760  

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية البنية الطرقية بالعالم 

القروي واملناطق النائية بإقليم الحسيمة 
1761 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
الحالة املتردية للشبكة الطرقية بدوار أيت 

عتو أو مو�سى بجماعة تلمي بإقليم تنغير
1762 

1 15 فريق التجمع الوطني لألحرار 
حماية بحيرة املسروبية بمنطقة دار بوعزة 

بإقليم النواصر 
1763 

1 15 فريق التجمع الوطني لألحرار
حقيقة تحول ضيعات فالحية بسوس إلى 

مستودعات إلنتاج الفحم
1764

3 12  فريق التجمع الوطني لألحرار
إتالف الخنازير البرية للمحاصيل الزراعية 

بإقليم الدريوش
  1765
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11 12  فريق التجمع الوطني لألحرار
ارتفاع سعر الحطب بمناطق جبال األطلس 

املتوسط   
1766 

9/1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
املنازل اآليلة للسقوط بدواري سيدي 

امبارك وعريب بمدينة مراكش 
1767 

9/1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 

وضعية البناية االيلة للسقوط بمنطقة 

تقاطع شارع البحرية وزنقة الدشيرة بمدينة 
العيون

1768 

2 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تحسين جودة الخدمات بمطار مراكش 

املنارة الدولي
1769

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
حماية موقع كوطا األثري من االندثار بمدينة 

طنجة 
1770 

8 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف فضاءات القرب بمقاطعة املعاريف 

بمدينة الدار البيضاء 
1771 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 

 وضعية قنوات الصرف الصحي بدرب 

البغالة بجماعة املشور-القصبة بمدينة 

مراكش

1772 

3

6

6

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

وضعية النفايات بضواحي مسجد الحسن 

الثاني بمدينة الدار البيضاء
 1773

8/3 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
مخلفات محطة مياه الصرف الصحي 

بمدينة بيوكرى بإقليم آشتوكة آيت باها
1774 

3 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 غياب قنوات الصرف الصحي بحي املخزن 

بأكليم بإقليم بركان
1775 

5 10  فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب الخدمات االمنية بالسوق األسبوعي 

الثالثاء بإقليم بركان 
1776 

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار  
 ظاهرة انتشار الكالب الضالة بأحياء جماعة 

أيت ملول عمالة إنزكان
1777 

1

7

16

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  

ظاهرة االنفالت األمني بتجزئة املسيرة حي 

الفيالت بمدينة السمارة 
1778 

1

7

16

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  

تنامي ظاهرة السرقة بحي القصبة بجماعة 

املشور-القصبة بمدينة مراكش 
1779 
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1

7

16

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  

 تنامي ظاهرة االنفالت األمني بحي امللح 

بمدينة مراكش
1780 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 

احتالل امللك العمومي بسوق بولرباح 

بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة 

مراكش

 1781

5 10  فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث سوق نموذجي للقرب بحي تكرياء 

بمدينة طانطان 
1782 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث سوق نموذجي للقرب بمنطقة 

سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش 
1783 

1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
انتشار الجريمة بحي سيدي يوسف بن علي 

بمدينة مراكش 
1784 

4/3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضع مقبرة دوار مرشيش أوالد سيدي 

عزوز بمدينة املحمدية 
 1785

5 10  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية السوق األسبوعي الثالثاء 

بإقليم بركان 
1786 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية أسواق مقاطعة املعاريف 

بمدينة الدار البيضاء 
1787 

5 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية أعمدة اإلنارة العمومية 

بمدينة سيدي سليمان 
1788 

5 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية السلك الكهربائية بحي ملرابط 

بمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة 
1789 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية البنية التحتية بإقليم آشتوكة 

آيت باها 
1790 

1

7

16

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تردي وضعية الخدمات األمنية بمدينة زاوية 

الشيخ بإقليم بني مالل 
1791 

3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة احتالل امللك العمومي بإقليم 

تنغير 
1792 

3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة إحتالل امللك العمومي بعين 

أسردون بإقليم بني مالل 
1793 

1 16 فريق التجمع الوطني لألحرار
تنامي ظاهرة االنفالت األمني بحي املرس 

بمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة 
 1794
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6

3

5

11

6

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة النفايات العشوائية بمدينة 

تاوريرت 
 1795

7/3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تنامي ظاهرة االعتداء على ممتلكات 

الجماعة بمدينة تزنيت 
1796 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر لإلنارة العمومية بأحياء 

مدينة آسا 
1797 

4

6

12

11
تردي الوضع البيئي بمدينة أكادير  فريق التجمع الوطني لألحرار 1798 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تسرب مياه الصرف الصحي إلى مجرى الواد 

بمركز مدينة أكدز بإقليم زاكورة 
1799 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تعزيز التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بحي املوحدين بمدينة كلميم
1800 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار                    
ضعف اإلنارة العمومية بجماعة الدراركة 

بمدينة أكادير 
1801 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف اإلنارة العمومية بحي الوفاق بجماعة 

سعادة بمدينة مراكش
1802

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بمدينة فاس
1803

2 13 فريق التجمع الوطني لألحرار
ظاهرة التلوث البيئي بجماعة سيدي مو�سى 

املجدوب بمدينة املحمدية
1804

7-3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب اإلنارة العمومية بحي القدس بمدينة 

طانطان
1805

7-3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب اإلنارة العمومية بدوار أوالد سيدي 

عزوز بمدينة املحمدية
1806

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب اإلنارة العمومية باملدار الطرقي بين 

جماعة أغمات وأوريكة بمدينة مراكش
1807

7-3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
  االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بمدينة 

زاوية الشيخ بإقليم بني مالل
1808 

12-8 3 مجموعة العمل التقدمي
  ضعف أو غياب أخصائي التغذية في 

املستشفيات العمومية
1809
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1 6  1810 مشاريع تزويد الساكنة باملاء الشروب مجموعة العمل التقدمي

12-8 3  فريق العدالة والتنمية

 الخصاص املسجل في األطر الصحية 

والتقنيين املتخصصين باملستشفى اإلقليمي 

مليدلت

1811 

8

3

3

16
 فريق العدالة والتنمية

  الوضعية الصحية للسجين املودع بسجن 

راس املاء  بفاس تحت رقم 1984
1812  

12 3  فريق العدالة والتنمية
تزويد املستشفى اإلقليمي مليدلت بجهازين 

للتنفس االصطناعي
1813 

12 3  فريق العدالة والتنمية
 تزويد مستشفى القرب بالريش بتقنيين 

متخصصين في استعمال األجهزة الطبية
1814 

13 3  فريق العدالة والتنمية
 اإلجراءات املتخذة للتوعية وتحسين ظروف 

عالج مر�سى السرطان
 1815

7 10  1816 ظاهرة املهاجرين األفارقة فريق العدالة والتنمية

12-8 3  فريق العدالة والتنمية

 انعدام التجهيزات األساسية والغيابات 

املتكررة للممرضة الوحيدة باملركز الصحي 

لجماعة النحيت

1817

2 14 فريق العدالة والتنمية
  االختالالت والخروقات البيئية التي يعرفها 

الشريط الساحلي الشمالي الكا دير
1818

3-2

3

1

11
  فريق العدالة والتنمية

 أسباب تعثر مشروع تغطية "سوق الثالثاء" 

بمدينة الحسيمة املندرج في إطار مشاريع 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

1819 

8 8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل

 الزيادة في واجبات االنخراط بمؤسسة 

األعمال االجتماعية ملوظفي وزارة االقتصاد 

واملالية

1820 

8 8
 مجموعة الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل

وضعية مستخدمي الشركة العامة لتجهيز 

CGCT Maroc الهاتف
1821  

8 8
 مجموعة الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل

 تسوية الوضعية اإلدارية لعمال 

ومستخدمي الوكالة املستقلة للنقل 

الحضري بآسفي

1822 
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3 4  فريق االتحاد املغربي للشغل

 معاناة الطلبة مع تردي ظروف اإليواء 

والدراسة بمعهد الحسن الثاني للزراعة 

والبيطرة 

1823

 -1824

3 8 1825 برنامج التشغيل الذاتي فريق االتحاد املغربي للشغل

12-3 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ضرورة إحداث مركز لألطفال االنطوائيين 

بجنوب اململكة
1826 

1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار حل مشكل دوار الكرعة 1827

7 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تمثيلية اتحاد كتاب املغرب باملعرض الدولي 

للكتاب
1828 

7 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 غياب املساحات الخضراء وفضاءات القرب 

بدوار الغزوة بإقليم الجديدة
1829 

7-3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ضعف اإلنارة العمومية بحي املطار بإقليم 

الجديدة
1830 

7-3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بمدينة طنجة
1831 

3 11  1832 صيانة فضاءات األلعاب بمدينة طنجة فريق التجمع الوطني لألحرار

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
 شح املاء الصالح للشرب بدواوير جماعة 

ملباركيين بإقليم برشيد
1833 

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
 شح املاء الصالح للشرب بدوار أيت احساين 

قيادة تونفيت بإقليم ميدلت
1834 

3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية بناية باشوية مدينة 

الخميسات
1835 

2 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية الشبكة الطرقية بدار الغزوة 

بإقليم الجديدة

1836-

1837



118

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12-8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية الخدمات باملركز الصحي 

بمدينة أصيلة
 1838

2 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية البنية الطرقية بجماعة 

أمسي�سي دائرة ألنيف بإقليم تنغير
1839 

7-3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية البنية التحتية لكورنيش 

شاطئ املهدية
1840 

6 16 فريق العدالة والتنمية
  التذكير بسؤال كتابي حول إعفاء موظف 

من مهامه كرئيس مصلحة
1841 

8 8
 مجموعة الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل

 التداعيات السلبية لعملية تصفية الشركة 

SNT الوطنية لالتصاالت
1842 

8 4
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 التسريع بإنجاز الثانوية التأهيلية لجماعة 

أفرى قيادة تمزموطت إقليم زاكورة
1843 

8 4
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 التسريع ببناء بعض الثانويات التأهيلية 

ببعض األقاليم
1844 

12-8 3
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
 1845 املستشفيات اإلقليمية

8 4 حول إحداث نواة جامعية بإقليم الدريوش الفريق الحركي 1846

3 11 حول انقطاع الكهرباء بمدينة تيفلت  فريق التجمع الوطني لألحرار 1847

5 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
حول التالعب والتزوير في وثائق رسمية 

بجماعة بوحلو بإقليم تازة

1848-

1849-

1850

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
تزويد دوار بوملعد بجماعة اكنيون إقليم 

تنغير باملاء الصالح للشرب
1851 

3 3 فريق العدالة والتنمية
تكفل الوزارة بعمليات معالجة التشوهات 

الجلدية بسبب داء الليشمانيا
1852

3 4 فريق العدالة والتنمية

تمكين الطلبة الذين انقطعوا خالل مراحل 

متقدمة بسلك اإلجازة ألسباب قاهرة من 

استئناف دراستهم

1853
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3 16 فريق العدالة والتنمية

رفض جماعة كلميم تنفيذ األحكام 

القضائية الصادرة لفائدة مجموعة من 

املوظفين

1854

8 8 فريق العدالة والتنمية

مآل االتفاقات املوقعة بين الشركة الوطنية 

للطرق السيارة باملغرب والنقابات املمثلة 

للمستخدمين

1855

8 8  مجموعة العمل التقدمي
توسيع التعاقد املباشر ليشمل أعوان 

اإلدارات و املؤسسات العمومية
1856

2 11
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

  الوضع الكارثي الذي أضحى يعيشه قطاع 

النقل
1857 

8 8  فريق االتحاد املغربي للشغل
 تسوية ملف عمال وعامالت شركة املناولة 

باملحطة الحرارية جرادة

  1858

-1859

8 4 فريق االتحاد املغربي للشغل

معاناة الطلبة مع تردي ظروف اإليواء 

والدراسة بمعهد الحسن الثاني للزراعة 

والبيطرة موجه إلى السيد وزير الفالحة 

والصيد

1860

3 2 فريق العدالة والتنمية

إنجاز مشروع فالحي مندمج فالحي مندمج 

النجاز "دراسات وأشغال " بتلوين بإقليم 

الرشيدية

1861

2 11 فريق العدالة والتنمية

تعثر مشروع مقطع طرقي يربط مابين 

جماعات إساكن، كتامة وعبد الغاية 

السواحل بإقليم الحسيمة ومدرج في إطار 

مشاريع »الحسيمة: منارة املتوسط«

1862

8 2 فريق العدالة والتنمية
الترخيص الستيراد اللحوم األمريكية للسوق 

املغربية واإلجراءات املواكبة
1863

6 1 فريق العدالة والتنمية

ضعف االعتمادات املالية املخصصة 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم 

بوملان

1864

3 11 فريق العدالة والتنمية
تعويض األعمدة الكهربائية ذات الضغط 

العالي باملجال الحضري الكادير
1865
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2 11 فريق العدالة والتنمية
إنجاز الطريق املداري السريع الشمال 

الشرقي ألكادير الكبير
1866

9 16 فريق العدالة والتنمية
استبدال إسم مشين لدوار بجماعة املكانسة 

بإقليم تاونات
1867

6-5-3 16 فريق العدالة والتنمية
اعتماد التصنيف في الصفقات العمومية 

للجماعات الترابية

1868-

1869

2 11 فريق العدالة والتنمية

وضعية منشأة فنية كبيرة على واد سبو 

بالطريق الجهوية 501 بين فاس وقرية با 

محمد

1870

2 11 فريق العدالة والتنمية تصنيف مقطع طرقي بإقليم بوملان 1871

3 11 فريق العدالة والتنمية

أسباب عدم إعادة بناء مسجد أغزار 

أحبوس بمركز بوجطاط جماعة بني حذيفة 

بإقليم الحسيمة

1872

12-8 3 فريق العدالة والتنمية

توفير طبيب إضافي في الحراسة بقسم 

املستعجلت باملستشفى الجهوي موالي علي 

الشريف

1873

12-8 3 فريق العدالة والتنمية
التزامات وزارة الصحة في اتفاقية شراكة مع 

معهد لالمريم لالطفال االنطوائيين
1874

12-8 3 فريق العدالة والتنمية
التزامات وزارة األسرة بشأن تفعيل الهياكل 

اإلدارية ملعهد لال مريم لألطفال االنطوائيين
1875

1 16      فريق العدالة والتنمية            
الوضع األمني بمنطقة الخدمات عن بعد 

"فاس شو " بمدينة فاس
1876

2 15 فريق األصالة واملعاصرة 
 اإلجراءات والتدابير املتخذة ملحاربة ظاهرة 

تهريب خشب أشجار األركان بإقليم آسفي
1877 

3 8  فريق األصالة واملعاصرة
 عدم أداء مستحقات مقاولة »أشغال 

الطرق والبناء كلميمة«.
1878 

12-8 3  فريق األصالة واملعاصرة

 أسباب التأخر في أشغال املستشفى 

اإلقليمي للدريوش واإلجراءات املتخذة 

لتحسين العرض الصحي باإلقليم

1879 



121

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

6 1  فريق األصالة واملعاصرة
 العجز في ميزانيات الجماعات الفقيرة بإقليم 

الدريوش
1880

1 16  1881 إقامة مفوضية للشرطة بعين عودة فريق التجمع الوطني لألحرار

12-8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تقييم ودعم مستعجالت القرب بإقليم 

الخميسات
1882 

3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 حرمان دواوير بجماعة ثاكونيت بإقليم 

زاكورة من الكهرباء
1883 

12-8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تمويل املستشفيات في إطار تفعيل مبادرة 

راميد بإقليم الناظور
 1884

3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية األرا�سي املندمجة ضمن املحمية 

الطبيعية بمدينة الحاجب 
 1885

3 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية األحياء املندرجة ضمن إعادة 

الهيكلة بتيفلت 
1886 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث غرفة لإلنعاش باملستشفى املحلي 

بتنغير 
1887 

5 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
 حول التالعب والتزوير في وثائق رسمية 

بجماعة بوحلو بإقليم تازة
1888 

3/2/1 8  مجموعة العمل التقدمي 
 ما يعانيه حاليا منتجو الحوامض (

الكليمانتين) من أزمة تسويق ملنتوجهم
1889 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تزويد دواوير أنونسردون و توعبيت وتبغاط 

بجماعة أحصيا دائرة النيف
1890 

8 8  مجموعة العمل التقدمي

انتقال األستاذات العامالت بمديرية سيدي 

إفني في فترة فصل إقليم سيدي إفني عن 

إقليم تيزنيت،وحرمانهن من حق االنتقال 

لاللتحاق بالزوج، ولم يسمح لهن حتى 

باملشاركة في الحركة الجهوية واإلقليمية

 1891

8 8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل

 الوضعية املادية واإلدارية والقانونية ألطر 

من حاملي الشواهد التابعين لإلنعاش 

الوطني

1892 
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8 8  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية حفاري القبور بمدينة الدار 

البيضاء
1893 

2

8

11

4
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة سوق 

الخميس دادس بإقليم تنغير
 1894

8 4  فريق التجمع الوطني لألحرار
  وضعية املؤسسات التعليمية بجماعة 

كتامة القروية بإقليم الحسيمة
1895  

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات 

بجماعة كتامة القروية بإقليم الحسيمة
1896

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار

 إحداث مستشفى محلي متعدد 

التخصصات بالجماعة القروية أنجيل 

بإقليم بوملان

1897 

3

8

1

3
 فريق التجمع الوطني لألحرار

ضعف الخدمات الصحية باملستوصف 

القروي تاكلفت بإقليم أزيالل
1898 

12/8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 وضعية املركز الصحي بجماعة بني خلوك 

بمدينة سطات
1899 

4 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 وضعية املواقع االثرية واملعالم التاريخية 

بمدينة سجلماسة
1900  

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية منتجع تاغبالوت السياحي بجماعة 

القصيبة بإقليم بني مالل
1901 

8 9  فريق التجمع الوطني لألحرار

 تردي وضعية خدمات شبكة االتصاالت 

بجماعة سيدي عبد البوشواري بإقليم 

آشتوكة آيت باها

1902 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء
1903 

2 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية قنوات الصرف الصحي بمنطقة فم 

الزاوية بإقليم بني مالل
1904  

4 11   فريق التجمع الوطني لألحرار
 وضعية مسجد دوار لبيض سيدي بوجيدة 

بمدينة فاس
1905 

2 6   فريق التجمع الوطني لألحرار
 غياب قنوات الصرف الصحي بمنطقة فم 

العنصر بإقليم بني مالل
1906 
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4 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية قاعات السينما بمدينة الدار 

البيضاء
1907 

4 11   فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية قصبة موالي الحسن األثرية بمدينة 

الحاجب
1908  

4 3  فريق التجمع الوطني لألحرار

حقيقة غياب األطر الطبية بمصحة 

األمراض النفسية والعقلية بمدينة 
شفشاون 

1909 

4 1  فريق التجمع الوطني لألحرار
  إحداث مالعب رياضية للقرب بجماعة 

مشرع بن عبو القروية بمدينة سطات
1910 

3/5/1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر لإلنارة العمومية بحي 

سيدي أيوب وحي سبتيين بمدينة مراكش
1911 

3/5/1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ضعف اإلنارة العمومية بعدد من مناطق 

مدينة تازة
1912 

5 10 فريق التجمع الوطني لألحرار
  تردي وضعية السوق األسبوعي بجماعة بني 

خلوك بمدينة سطات
1913

5 10  فريق التجمع الوطني لألحرار
 وضعية السوق األسبوعي بالجماعة القروية 

الكنزرة بمدينة الخميسات
1914

5/3/1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار  
 ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بقرية أولد فرج بإقليم الجديدة
 1915

5/1

5/3/1

6

7
 فريق التجمع الوطني لألحرار  

  وضعية مصلحة إدارة املاء والكهرباء 

بجماعة تاكلفت القروية بإقليم أزيالل
1916

1

5

9

10
 فريق التجمع الوطني لألحرار  

 وضعية املسالك الطرقية بالجماعة القروية 

سوق الخميس دادس بإقليم تنغير
 1917

1

2

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار  

 وضعية البنية الطرقية بجماعة شقران 

وأربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة
1918 

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  

 وضعية البنية الطرقية بجماعة تاكلفت 

القروية بإقليم أزيالل
1919 

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار  
 غياب الربط بشبكة املاء الصالح للشرب 

بحي الخرب بمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة
1920
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1

2

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار  

 ضعف البنية الطرقية بالجماعة القروية 

أنجيل بإقليم بوملان
1921 

1

2

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار  

 تردي وضعية املسالك الطرقية بجماعة 

كتامة القروية بإقليم الحسيمة
1922 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار  
 إحداث قنطرة بجماعة أدلسان بإقليم 

ورزازات
1923 

3 6  فريق التجمع الوطني لألحرار  
 تلوث مياه الشرب بحي قرية أوالد مو�سى 

بمدينة سال
1924 

2

2

10

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار  

 ندرة الولوجيات لذوي االعاقات الحركية 

بمدينة طنجة
1925 

8 3  1926 املنظومة الصحية فريق األصالة واملعاصرة

8 8  فريق العدالة والتنمية

نجاح سائق سيارة اإلسعاف بجماعة قرية

 با محمد في امتحان الكفاءة املهنية برسم 

هيئة املحررين

1927 

7-6-5 16  مجموعة العمل التقدمي 
 اختالالت في بعض مشاريع جماعة 

بوطروش بإقليم سيدي إفني
 1928

8 3  فريق األصالة واملعاصرة
 الوضع غير الالئق لصيدلية مستشفى 

محمد الخامس طنجة
1929 

10 4  فريق األصالة واملعاصرة
 خريجي املراكز الجهوية للتربية والتكوين 

مسلك االدارة التربوية
1930 

8 8  فريق األصالة واملعاصرة
 تدبير املوارد البشرية بالشركة الوطنية 

لإلذاعة والتلفزة
1931 

9

10

8

12
 فريق األصالة واملعاصرة

 تشجيع ودعم السياحة الجبلية بمنطقة 

أقشور
1932 

2 11  فريق األصالة واملعاصرة
 محدودية وضعف النقل الجامعي بمدينة 

سطات
 1933

2 11  1934 الطريق اإلقليمية رقم 2305 فريق األصالة واملعاصرة

6-5 6  1935 معاناة فالحي الناظور من نقص مياه السقي فريق األصالة واملعاصرة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8 4  فريق األصالة واملعاصرة

 تضرر مدرسة بدوار أوكرضا سموكن 

الواقعة بتراب قيادة تمنارت عمالة طاطا من 

الفياضانات

1936 

9 4 فريق األصالة واملعاصرة 
 إقصاء بعض الطلبة من حقهم في املنحة 

الجامعية بتاونات
1937 

8 4  1938 إحداث نواة جامعية بإقليم تنغير فريق األصالة واملعاصرة

1 9 فريق األصالة واملعاصرة 

 تأخر إنجاز مشروع قنطرة  مالل بجماعة 

جزناية الجنوبية إقليم تازة رغم توفر 

الدراسة واالعتمادات املالية منذ 2012

1939 

12 3  فريق األصالة واملعاصرة
 تأخر التزام وزارة الصحة في تفعيل 

مستعجالت القرب بدائرة أكنول
1940 

12 3  فريق األصالة واملعاصرة
 وضعية بعض املراكز الصحية بدائرة أكنول 

وما تعرفه من خصاص في املوارد البشرية
1941 

2 11  فريق األصالة واملعاصرة
غياب النقل املدر�سي بالعديد من الجماعات 

الترابية التابعة القليم تنغير 
1942 

2 11  فريق األصالة واملعاصرة
 غياب النقل املدر�سي بالعديد من الجماعات 

الترابية التابعة القليم تنغير
1943 

1 9  فريق األصالة واملعاصرة
وضعية جسر مطماطة في الخط السككي 

الرابط بين تازة و فاس 
 1944

6 11 1945  تعثر إنجاز املطرح املهيكل بصفرو فريق األصالة واملعاصرة

6 11  1946 تعثر إنجاز املطرح املهيكل بصفرو فريق األصالة واملعاصرة

12 3  فريق األصالة واملعاصرة
 غياب تخصصات طبية أساسية بمستشفى 

ابن زهر بمراكش
1947 

8 16 فريق األصالة واملعاصرة 
 ضعف الحكامة باملركز االستشفائي الجهوي 

بمراكش
  1948

7 17 فريق األصالة واملعاصرة
 غياب نظام معلوماتي باملركز االستشفائي 

الجهوي بمراكش
  1949

13-3 3 فريق األصالة واملعاصرة
ضعف مكافحة عدوى املستشفيات باملركز 

االستشفائي الجهوي بمراكش
1950
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12 3 فريق األصالة واملعاصرة  

املطالبة بتحيين املستشفى الجامعي الحسن 

الثاني وباقي املراكز الصحية واملستشفيات 

بفاس

1951

4 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

املطالبة بإعطاء األولوية لفاس في املشاريع 
الثقافية الكبرى

1952

12 3
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 الخصاص في األطر الطبية بجماعة تازارين 

إقليم زاكورة
1953 

1 7
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 إقصاء بعض الساكنة من التغطية 

الكهربائية
 1954

4 1  الفريق الحركي
 حول املخيمات الصيفية لفائدة أبناء 

الجالية املغربية املقيمة بالخارج
 1955

2 5  الفريق الحركي
 حول ظروف اختفاء فتاة ال تتجاوز ثلث 

سنوات بإقليم الدريوش
1956 

8 17  فريق األصالة واملعاصرة
 األحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج 

املعلوماتي للفوترة
 1957

8

3

8

16
فريق األصالة واملعاصرة   1958 اإلنصاف والحق في الترقية 

1 6  فريق األصالة واملعاصرة  

االنقطاعات املستمرة للماء عن ساكنة 

دواروير تغانمين الباز، وبنعياد، أزراراك، 

أيت علي، املعصر التابعة لجماعة ادراركة 

بعمالة إقليم أكادير إداوتنان

1959 

11 3 فريق األصالة واملعاصرة  
الخصاص في التلقيح بمنطقة ملعب إقليم 

الرشيدية 
1960 

4

8

10

8
فريق العدالة والتنمية  

الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل 

االجتماعي ملستخدمي املكتب الوطني للماء 

والكهرباء / قطاع الكهرباء

1961 

4

8

10

8
فريق العدالة والتنمية 

الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل 

االجتماعي ملستخدمي املكتب الوطني للماء 

والكهرباء / قطاع الكهرباء

1962 
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4

8

10

8
فريق العدالة والتنمية 

الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل 

االجتماعي ملستخدمي املكتب الوطني للماء 

والكهرباء / قطاع الكهرباء

1963

4 1  فريق العدالة والتنمية

وضعية أرا�سي الجماعة الساللية 

»الكبارتة« لقبيلة مختار بدائرة بهت بإقليم 

سيدي قاسم

1964 

8/2 6 فريق العدالة والتنمية 

تدفق الصرف الصحي للسجن املحلي 
بجماعة بن صميم بإقليم افران دون 

معالجة  بجوار مقر الجماعة 

1965 

7 3 فريق العدالة والتنمية 
عدم إشهار أثمنة العمليات العالجية 

والجراحية باملصحات الخاصة 
  1966

7 16 فريق العدالة والتنمية اإلفراج عن السجناء في أوقات متأخرة ليال  1967

9

10

8

12
فريق العدالة والتنمية 

مصير مشروع استثماري سياحي بإقليم 

الخميسات 
1968 

9/3/1 11  فريق العدالة والتنمية 
مراحل وجودة وتكلفة وشمولية التأهيل 

الحضري ملدينة غفساي 
1969 

1 6 فريق العدالة والتنمية 
االنقطاعات الكثيرة واملتكررة للماء الصالح 

للشرب عن ساكنة مدينة غفساي
1970 

8 4 فريق العدالة والتنمية 
وضعية القسم الداخلي إناث بثانوية اإلمام 

الشطيبي التأهيلية بغفساي بإقليم تاونات 
1971 

3

6

3

6

11

12

فريق العدالة والتنمية 

الوضع البيئي الكارثي الذي تسبب فيه 

التخلص العشوائي للمعاصر من مادة املرج 

بإقليم تاونات 

 1972

3

6

3

6

11

12

 فريق العدالة والتنمية

الوضع البيئي الكارثي الذي تسبب فيه 

التخلص العشوائي للمعاصر من مادة املرج 

بإقليم تاونات

 1973

6 16  فريق العدالة والتنمية
 األحكام الصادرة عن املحاكم اإلدارية ضد 

الجماعات الترابية
1974 
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3/1 7 فريق العدالة والتنمية 

اإلجراءات املتخذة ملواجهة الخصاص على 

مستوى املخزون االحتياطي للمغرب من 

املنتجات البترولية املكررة

1975 

12 3 فريق العدالة والتنمية 

أسباب عدم تشغيل جهاز "السكانير" 

املتواجد باملستشفى املحلي لتارجيست 

بإقليم الحسيمة واإلجراءات املتخذة 

لتخفيف معاناة املواطنين بهذه املنطقة 

1976 

4 11 فريق العدالة والتنمية  

استبدال االسم الحالي للمعبر الحدودي 

البري بين املغرب والجزائر لكونه ذو حمولة 

غير الئقة

1977 

3 3 فريق العدالة والتنمية   1978  معاناة مر�سى السل بمدينة فاس

7-3 1 فريق العدالة والتنيمة  

حصيلة املنسقية الجهوية لوكالة التنمية 

االجتماعية على مستوى ملحقة الحسيمة 

مابين 2015 و 201

 1979

3 11 الفريق االشتراكي  
احتالل أمالك الدولة املخصصة إلنشاء 

مرافق عمومية
 1980

1 7 الفريق االشتراكي  مجانية الربط بالشبكة الكهربائية  1981

8/12

3

3

1
الفريق الحركي 

حول إحداث مستشفى عمومي جديد 

بالداخلة
 1982

5/2/1 7 فريق األصالة واملعاصرة 
إعفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة 

الشمسية من الضريبة على القيمة املضافة
1983 

5/2/1 7 فريق األصالة واملعاصرة 
إعفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة 

الشمسية من الضريبة على القيمة املضافة
1984 

8/1 6  فريق األصالة واملعاصرة

االنقطاعات املستمرة للماء عن ساكنة 

دواوير تغانمين الباز، وبنعياد، أزراراك، أيت 

علي، املعصر التابعة لجماعة ادراركة بعمالة 

إقليم أكادير إداوتنان

1985 
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1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
بناء وتجديد القنطرة الحديدية بالطريق 

رقم 7308 بإقليم خنيفرة 
 1986

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ظاهرة انتشار الكالب الضالة بعدد من 

املناطق بإقليم الحاجب
 1987

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
انسداد ونقص قنوات الصرف الصحي بحي 

الجرادي جماعة بوفكران بإقليم مكناس 
1988 

2 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية قنوات الصرف الصحي بقرية 

املعازيز بإقليم الخميسات 
1989 

2 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية قنوات الصرف الصحي بدوار تابية 

آيت يعقوب بإقليم بني مالل 
1990 

2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية بالوعات قنوات الصرف الصحي 

بمدينة القنيطرة
 1991

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
مكافحة انتشار الكالب الضالة املصابة بداء 

السعار بمدينة الحسيمة
1992 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف البنية التحتية للشبكة الطرقية 

بقرية املعازيز بإقليم الخميسات 
 1993

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية الشبكة الطرقية بمنطقة 

أخوربا بجماعة تانوغة بإقليم بني مالل 
 1994

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
تهيئة املسلك الطرقي الرابط بين جماعة 

أوالد فارس ودوار أوالد قاسم بإقليم سطات 
 1995

6 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
نضوب منابع مياه السقي بجماعة أمرصيد 

بإقليم ميدلت 
 1996

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية البنية الطرقية بدوار تابية آيت 

يعقوب بإقليم بني مالل 
1997 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية البنية التحتية الطرقية بحي 

الجرادي جماعة بوفكران بإقليم مكناس
 1998
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1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
شح املاء الصالح للشرب بجماعة مشرع بن 

عبو القروية بمدينة سطات
1999

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف البنية التحتية للشبكة الطرقية 

بجماعة خميسات الشاوية بإقليم سطات 
2000 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ضعف االنارة العمومية بدوار تابية آيت 

يعقوب بإقليم بني مالل
2001 

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بمنطقة جنان لبيض بإقليم فاس 
2002 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بعدد من 

أحياء مدينة الخميسات 
 2003

6 11 تلوث مر�سى املهدية بمدينة القنيطرة  فريق التجمع الوطني لألحرار  2004

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار كوكو أيت 

بوجو جماعة فم أودي بإقليم بني مالل 
2005 

4 16 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 حول تفاقم ظاهرة النشل بشارع موالي 

إدريس الثاني باملسيرة 1 بتمارة
 2006

7 12 فريق العدالة والتنمية  االتجار في الزعفران املغشوش   2007

2 11 فريق العدالة والتنمية   إجراءات ضبط وتحيين ملكية السيارات   2008

8

3

8

1

 مجموعة الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل

 صرف التعويض عن األعمال الشاقة 

وامللوثة
 2009



2 - املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية
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توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية خالل الدورة األولى

السنة التشريعية 2018 - 2019

 الدورة الخريفية- الجلسة األولى

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

1(2)-2(2)-3(10)-5(2)-7 13 1

1(8)-3(7)- (6)-6 7 2

1-2-4-7(4)-8(11)-9-11-12(12)-13(3) 32 3

1(4)-2(4)-3(4)-4-5-7(9)-8(2)-9(2)-10(2)-11-12(2) 25 4

5-7 1 5

1(7)-2(2)-3-4(3)-5-7(2)-8(2) 10 6

1-2-3(2)-5(2) 3 7

1-3(7)-5(5)-6(2)-8(23)-9(2)-12(4) 42 8

1(2)-4 3 9

2(7)-3(4)-4(2)-5-7(7) 22 10

1(7)-2(9)-3(9)-4-8(6)-9 25 11

2-4-10(3) 5 12

1-2-5 2 13

2 1 14

8 1 15

3(4)-5(3)-6(6)-7(9)-10-12(3) 25 16

5(2) 2 17

------------ 219 املجموع



133

تصنيف املبادرات عبر األسئلة الشفهية املندرجة في إطار الدورة األولى

 

 

 

تصنيیفف  االمباددررااتت  عبرر  ااألسئلة  االشفهھيیة  االمنددررجة  في  إإططارر  االددووررةة  ااألوولى   
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12-8 3
الفريق الحركي 1 االستقالة الجماعية لألطباء بالقطاع العام

3 1

12-8 3
األصالة واملعاصرة 2  توالي استقاالت أطباء القطاع العام

3 1

12-3 3
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 ظاهرة االستقالة الجماعية ألطباء القطاع 

العام من بعض مستشفيات مدن اململكة
3

3 1

12-8 3  الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
4 استقالة أطباء القطاع العام

3 1

12-8 3
فريق االتحاد املغربي للشغل

 تقديم عدد كبير من األطباء املمارسين 

بالقطاع العام الستقالتهم
5 

3 1

3-2 10
فريق االتحاد املغربي للشغل

 تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية 

بالوسط القروي
6

8 11

3-1 11 فريق االتحاد املغربي للشغل 7   االستثمارات العقارية الوقفية

3 11 فريق االتحاد املغربي للشغل

 التدابير االستعجالية ملعالجة البناء الغير 

منظم والسياسات االستباقية للحد من 

انتشاره

 8 

7-2-1 4
  الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
9 مضامين املقررات املدرسية

5-3-1 4 فريق األصالة واملعاصرة
حقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج 

التربية والتكوين
10

األسئلة املطروحة خالل الجلسة األولى



135

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8 4
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
 إشكالية التوقيت والعطل املدرسية في 

العالم القروي
 11

1-3-5 4
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها 

للتخفيف على األسر من وطأة غالء أسعار 

مؤسسات التعليم الخصو�سي.

12 

10 4
فريق العدالة والتنمية

إقصاء مجموعة من األطر من الترشح 

ملناصب املسؤولية
 133 10

12 16

3-1 4
 مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
14  الدخول الجامعي واملدر�سي الحالي

2 11 الفريق االشتراكي
 تدني خدمات املكتب الوطني للسكك 

الحديدية
 15

2 11
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية الحد من معاناة مستعملي القطارات  16 

9-8 11 الفريق الحركي تنمية املراكز القروية الصاعدة  17

3-2 6 فريق العدالة والتنمية 18  مشكل املطارح العمومية العشوائية
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األهداف املثارة خالل الجلسة األولى

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة األولى

122	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

 

 

ااألوولى  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   5   3)5(   
3   5   8  )5(- 12  )5(   
4   6   1)4(- 2-   3  )3(- 5  - 7-   8- 10   
6   1   2- 3   
10   2   2- 3  )2(   
11   6   1- 2  )2(-   3  )2(- 8  )2(- 9   
16   1   12   

  

 

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

3(5) 5 1

8 (5)-12 (5) 5 3

1(4)-2- 3 (3)-5 -7- 8-10 6 4

2-3 1 6

2-3 (2) 2 10

1-2 (2)- 3 (2)-8 (2)-9 6 11

12 1 16



137

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة الثانية

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7 16 فريق األصالة واملعاصرة
االرتباك الحكومي في اعتماد الساعة 

القانونية
1

7 16 فريق العدالة والتنمية
أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية 

للمملكة
2

7 16 فريق االتحاد املغربي للشغل
التبريرات العلمية لإلبقاء على التوقيت 

الصيفي طول السنة
3

7 16 الفريق الحركي إضافة ساعة على التوقيت الرسمي 4

7 16
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
جدوى الساعة الصيفية 5

6/5 16 فريق التجمع الوطني لألحرار تدني الخدمات اإلدارية 6

8 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
املرسوم القا�سي بالتعاقد بدل التوظيف 7

3 16 فريق األصالة واملعاصرة
مدى احترام معايير الكفاءة والشفافية في 

انتقاء املسؤولين واملوظفين الكبار
8

4/3 2 الفريق االشتراكي االستعداد للموسم الفالحي الحالي 9

4/3 2 فريق األصالة واملعاصرة االستعداد للموسم الفالحي 10
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4/3 2 فريق التجمع الوطني لألحرار انطالقة املوسم الفالحي الحالي بمراكش 11

4/3 2 الفريق الحركي املوسم الفالحي الحالي 12

4/3 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

االستعدادات الحكومية للموسم الفالحي 

الحالي
13

4/3  2
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
14 املوسم الفالحي

6/3  2
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
15 دعم املقاوالت الفالحية

8 الفريق الدستوري الديمقراطي  8

االجتماعي

 الحيف الذي يطال مستخدمي الوكالة 

الوطنية للمحافظة العقارية واملسح 

العقاري والخرائطية

16
4 10

6 16
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

 حقيقة ما تم تداوله من معاناة الحجاج 

املغاربة من سوء الخدمات خالل موسم حج 

هذه السنة

17

8 3
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
أقسام املستعجالت   18

12/8

7
3 الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

 الوضع الصحي باملناطق التي تعاني من 

تبعات موجة البرد والتساقطات الثلجية
19

5/3 1

3/5 16
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

الشواهد الطبية املمنوحة من قبل أطباء 

القطاع العام
20
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األهداف املثارة خالل الجلسة الثانية

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثانية

127	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

 

االثانيیة  مثاررةة  خاللل  االجلسةااألهھھھدداافف  اال   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  3 - 5  
2   6   3 )7(- 4 )6 (- 6  
3   2  7-  8 )2 (- 12  
8   2  8 )2(  
10   2  4  
16   9  3- 5- 6- 7 )5(  

  

 

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 

 

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

3 -5 1 1

 3 (7)-4 (6) -6 6 2

7- 8 (2) -12 2 3

8 (2) 2 8

4 2 10

3-5-6-7 (5) 9 16
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توزيع  املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية  

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية-الجلسة الثالثة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

1 11 األصالة واملعاصرة
 مآل األسر القاطنة فوق أرا�سي الجماعات 

الساللية
1

8 8 الفريق الحركي  وضعية مستخدمي اإلنعاش الوطني  2

8 8 فريق االتحاد املغربي للشغل  األوضاع املهنية واالجتماعية لعمال اإلنعاش  3

8 8 فريق التجمع الوطني لألحرار
االحتجاجات املتواصلة ألرباب املقاهي 

واملطاعم ببالدنا 
4

5 17 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
آجال أداء الديون املستحقة للمقاوالت في 

مواجهة الجماعات الترابية 
5

2 10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.
التفاوتات االجتماعية واملجالية  6

5/2/1 13
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية  

التدابير املتخذة ملواجهة موجة البرد والثلوج 

باملناطق الجبلية النائية 
7

8 8  فريق العدالة والتنمية

القانون بمثابة النظام األسا�سي للوظيفة 

الترابية ونظام التعويضات الخاص بموظفي 

الجماعات الترابية 

8

7 10 ظاهرة الهجرة السرية ببالدنا  فريق العدالة والتنمية. 9

2 11
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
اضراب الشاحنات  10
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4-1 6 فريق األصالة واملعاصرة  تنمية العرض املائي  11

5

2

1

13
الفريق الحركي معاناة سكان القرى في فصل الشتاء   12

1 9 فريق األصالة واملعاصرة 
تعثر مجموعة من األوراش على صعيد 

اململكة 
13

8 8
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل. 
إعادة تشغيل مصفاة سامير باملحمدية  14

5-3 7

 للمستشارين املحترمين السيدين 

عبد اللطيف أعمو وعدي 

الشجيري.

دعم اقتناء األلواح الشمسية من طرف 

الفالحين 
15

3 16 فريق التجمع الوطني لألحرار.
خطة الحكومة في تقريب مرفق العدالة من 

الساكنة 
16

8 8  فريق العدالة والتنمية.

التجاوزات التي شابت عمليات الترقية 

والتعيين في بعض املسؤوليات والحركة 

االنتقالية برسم سنة 2018  

17

1 11 فريق األصالة واملعاصرة
تنفيذ البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" 

في أفق سنة 2021 
18

1 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

معاناة األسر املغربية من ارتفاع القدرة 

الشرائية
19

9 4
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.
تخصيص منحة لطلبة التدرج املنهي  20

5-3 7 الفريق االشتراكي
نجاعة برنامج اقتناء األفران لفائدة قطاع 

الفخار 
21
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األهداف املثارة خالل الجلسة الثالثة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثالثة

131	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

االثالثة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  5  
4   1  9  
6   1  1- 4  
7   2  3 )2(- 5)2(  
8   7  1- 8 )5(  
9   1  1  
10   1  2- 7  
11   3  1)3(- 2  
13   2  1- 2- 5  
16   1  3  
17   1  5  

  

 

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

5 1 1

9 1 4

1-4 1 6

3 (2)-5(2) 2 7

1-8 (5) 7 8

1 1 9

2-7 1 10

1(3)-2 3 11

1-2-5 2 13

3 1 16

5 1 17
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة الرابعة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

3   16
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
استرجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين    1

  2-3  10 فريق األصالة واملعاصرة 
تطوير الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة 

العالم 
 2

3-8  11 فريق التجمع الوطني لألحرار  تأهيل املراكز القروية   3

1 4 فريق العدالة والتنمية    إلزامية التعليم األسا�سي ببالدنا   4

  1-2-3 4 الفريق الحركي واقع التعليم الخصو�سي باملغرب   5

 1-2-3 4 فريق التجمع الوطني لألحرار   وضعية قطاع التعليم باملناطق الجبلية  6 

   1-2-3 4
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

إقصاء العديد من األسر املعوزة ببعض 

األقاليم والجهات من االستفادة من برنامج 

تيسير 

 7 

3 4 فريق العدالة والتنمية
مراجعة القانون األسا�سي ملكتب التكوين 

املنهي وإنعاش الشغل  
 8

7-12  3  فريق األصالة واملعاصرة
واقع املختبرات التابعة للمستشفيات 

العمومية  
 9

 فريق األصالة واملعاصرة 3 12

ضعف الخدمات املقدمة بأقسام الوالدة 

بمختلف مستشفيات اململكة واملراكز 

الصحية 

10 
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7 3 الفريق الحركي  تردي أوضاع قطاع الصحة   11

11 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

االختالالت التي تعرفها السياسة الدوائية 

باملغرب  

3 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

الشهادة اإلدارية املتعلقة بالعقار غير 

املحفظ 
12

3-2 1
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

تزايد أعداد القاصرين املتشردين الذي 

يجوبون شوارع املغرب 
13

7 16 فريق االتحاد املغربي للشغل
النزاعات االجتماعية املزمنة بجهة الدار 

البيضاء الكبرى 
14

3 1 فريق األصالة واملعاصرة    تسقيف أسعار املحروقات 15

5 17 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

 تقييم أثر اإلجراء القا�سي بفرض رسوم 

جمركية على منتوجات النسيج واأللبسة 

املستوردة

16
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األهداف املثارة خالل الجلسة الرابعة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الرابعة

135	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة  االرراابعة

  

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   2  2- 3 )2(  
3   4  7 )2(- 11- 12)2(  
4   5  1 )4(-  2 )3(- 3 )4(  
10   1  2- 3  
11   2  3)2(- 8  
16   2  3- 7  
17   1  5  

  

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 

 

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

2-3 (2) 2 1

7 (2)-11-12(2) 4 3

1 (4)- 2 (3)-3 (4) 5 4

2-3 1 10

3(2)-8 2 11

3-7 2 16

5 1 17
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توزيع املبادرات  عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة الخامسة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

6

2

3

11

الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
تطبيق مدونة السير   1

3

7

8

1
االتحاد املغربي للشغل. برنامج التشغيل الذاتي  2

3 8 فريق األصالة واملعاصرة
برنامج عمل الوكالة الوطنية للنهوض 

باملقاوالت الصغرى واملتوسطة
 3

3-2 8 الفريق االشتراكي املنتوجات املقلدة   4

3 8 التجمع الوطني لألحرار إصالح مناخ االستثمار في املغرب  5

3 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

االقتصاد غير املهيكل وتأثيره على االقتصاد 

املنظم واملهيكل
6 

12-6 8 فريق األصالة واملعاصرة

التدابير املتخذة لتطوير آليات التمويل 
املوجهة للشباب حاملي املشاريع الصغرى 

واملشاريع املبتكرة

 7 

1 6
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
تعزيز املوارد املائية للجهات  8

2 11
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

تدهور خدمات املكتب الوطني للسكك 

الحديدية
 9

5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار استراتيجية تدبير املياه في املغرب 10 
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

2 14 فريق العدالة والتنمية النشاط غير القانوني للقوارب الترفيهية 11

4 9 االتحاد العام ملقاوالت املغرب الصناعة الثقافية باملغرب 12 

3-2-1 1 فريق األصالة واملعاصرة
االختالالت املتعلقة بتدبير خدمات صندوق 

دعم التماسك االجتماعي
13 

5-3 8 الفريق الحركي تفاقم البطالة 14 

12-5 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب  15 

8 8 فريق العدالة والتنمية

النصوص التنظيمية الخاصة بقانون 

99.15 املتعلق بنظام املعاشات لفائدة 

املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير 

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

16 

8 8 فريق العدالة والتنمية

إجراءات الوزارة لفرض احترام املقتضيات 

القانونية ذات الصلة بنزاعات الشغل 

الجماعية

3-1 11 فريق األصالة واملعاصرة
إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح واألحياء 

العشوائية
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األهداف املثارة خالل الجلسة الخامسة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الخامسة

139	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

االخامسة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة                         

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   2  1- 2- 3- 7  
3   1  6  
6   2  1- 5  
8   10   3 )2(- 5 )2 (- 6-  8)2(- 12)2(  
9   1  4  
11   3  1- 2 )2 (- 3  
14   1  2  

  

 

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 

 

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

1-2-3-7 2 1

6 1 3

1-5 2 6

 3 (2)-5 (2) -6- 8(2)-12(2) 10 8

4 1 9

1-2 (2) -3 3 11

2 1 14
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة السادسة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8-7 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

املشاكل التي يواجهها املر�سى باملصحات 

الخاصة
  1

1 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
برنامج الكهربة القروية  2

1-2 7 الفريق الحركي
تعويض غاز البوطان بالطاقات البديلة في 

القطاع الفالحي
 3

5

2

8

10

مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

تفعيل املقتضيات املتعلقة بتخصيص نسبة 
7 % من املناصب املالية املفتوحة للتباري 

بالقطاع العام لفائدة األشخاص في وضعية 

إعاقة

  4

7 16 فريق األصالة واملعاصرة الالتمركز اإلداري  5

7 10
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
امليثاق العالمي من اجل هجرات آمنة 6 

7 10 الفريق االشتراكي مخرجات املنتدى العالمي للهجرة والتنمية  7 

7 10 فريق األصالة واملعاصرة مخرجات املنتدى العالمي للتنمية والهجرة  8

7 10 فريق التجمع الوطني لألحرار
توصيات املنتدى العالمي للهجرة والتنمية 

بمراكش والسبل الكفيلة لتفعيلها
 9

7 10 فريق العدالة والتنمية
مقاربة الوزارة لكيفية التعامل مع مخرجات 

املؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018
10 
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7 10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

توصيات العقد االجتماعي العالمي للهجرة 

والتنمية
11

7

4

4

11

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

وضع برنامج يعنى بالثقافة الحسانية بعدد 

من بلدان استقبال مغاربة العالم
12 

12 3 فريق العدالة والتنمية تأخر افتتاح كلية الطب بطنجة 13 

8 8 فريق االتحاد املغربي للشغل تجربة "التوظيف بالتعاقد" 14 

7 4 فريق األصالة واملعاصرة
تعزيز القيم في املنظومة التربوية بمختلف 

أبعادها الدينية والوطنية واإلنسانية
 15 

2-1 4 الفريق الحركي مشكل النقل املدر�سي بالعالم القروي 16 

4 4 فريق العدالة والتنمية التكوين بالتناوب 17

9

10

8

12
فريق األصالة واملعاصرة االهتمام بالسياحة الجبلية 18

9

10

8

12
فريق التجمع الوطني لألحرار

النهوض بالقطاع السياحي بجهة بني مالل- 

خنيفرة
19
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األهداف املثارة خالل الجلسة السادسة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة

143	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

 

 

االساددسة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
3   2  7- 8- 12  
4   4  1- 2- 4- 7)2(  
7   1  1- 2  
8   4  5- 8- 9)2(  
10   7  2- 7)6(  
11   2  1- 4  
12   2  10)2(  
16   1  7  

	  

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

7-8-12 2 3

1-2-4-7(2) 4 4

1-2 1 7

5-8-9(2) 4 8

2-7(6) 7 10

1-4 2 11

10(2) 2 12

7 1 16
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة السابعة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7 4 فريق األصالة واملعاصرة                           
برنامج تأهيل القيمين الدينيين بالعالم 

القروي واملراكز الشبه حضرية  
  1

8 3 الفريق االشتراكي  انتشار العالج بالرقية الشرعية   2

1-8 6 فريق العدالة والتنمية   3   امللك العمومي املائي باملغرب

 1-4 6
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية  
وضعية السدود في جهة كلميم واد نون    4

2 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية  
وضعية الشبكة الطرقية   5

1-4 6 مواصلة بناء السدود في املغرب  فريق التجمع الوطني لألحرار 6 

8 8 فريق االتحاد املغربي للشغل  

 تسوية األوضاع اإلدارية والقانونية 

للمستخدمين العاملين باملحطات 

الهيدرولوجية والسدود املائية 

 7 

12 3 فريق العدالة والتنمية   إحداث املركز االستشفائي الجامعي بطنجة   8

13 3 الفريق الحركي  9  حريق املستشفى الجهوي بالداخلة

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية الخدمات الصحية 

باملستشفيات العمومية بإقليم تطوان
10 

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة



153

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12 3  فريق األصالة واملعاصرة
 توزيع األطر الطبية والتمريضية على 

مختلف مناطق اململكة
11

7 4
 الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
التكوين الفني لألطفال  12 

6-5-3

12
8 الفريق الحركي  ارتفاع نسبة البطالة  13 

8

4

8

10

 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 التحايل على قانون الشغل بخصوص 

اعتماد الحد األدنى لألجور
14 

8 8
 مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
 15  املس بالحريات النقابية

8

10-7

8

16

للمستشارين املحترمين السيدين 

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
 16 تعثر الحوار االجتماعي

6 16 فريق العدالة والتنمية
تأخر الحكومة في اإلجابة عن األسئلة 

الكتابية 
17

2 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.
18 الحالة العامة ألسطول النقل الوطني 

12-3 16 فريق األصالة واملعاصرة.
املجهودات الحكومية للتعريف باملسار 

الحقوقي لبالدنا
19
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األهداف املثارة خالل الجلسة السابعة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السابعة

147	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

االسابعة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
3   5  8 )2(- 12 )2 (- 13  
4   2  7 )2(  
6   3  1 )3(- 4)2(- 8  
8   5  3- 5- 6- 8)4(- 12  
10   1  4  
11   2  2)2(  
16   3  3- 6- 7- 10- 12  

	  

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

	  

	  

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

8 (2)-12 (2) -13 5 3

7 (2) 2 4

1 (3)-4(2)-8 3 6

3-5-6-8(4)-12 5 8

4 1 10

2(2) 2 11

3-6-7-10-12 3 16
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة الثامنة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

3/1 11 فريق العدالة والتنمية وضعية التعمير ببالدنا   1

9/4

2/1
3 فريق التجمع الوطني لألحرار

ارتفاع وفيات الخدج واألطفال حديثي 

الوالدة باملغرب
 2

13 3 الفريق الحركي
املنظومة السياسة الحكومية لتحسين 

الصحة
 3

13/12 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

التزام الحكومة بزيادة الطاقة االستيعابية 

للمستشفيات بحوالي 10.000 سرير خالل 

هذه الوالية

  4

11 3 الفريق االشتراكي غزو السوق املغربية باألدوية املهربة  5

8

3

3

1
فريق األصالة واملعاصرة

االختالالت التي يعرفها نظام املساعدة 

الطبية "راميد"
6 

5 16 فريق التجمع الوطني لألحرار استراتيجية محاربة الرشوة  7 

8 8 الفريق الحركي تعدد األنظمة األساسية للموظفين  8

10 12
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

نشر الثقافة اإلسالمية من خالل اإلعالم 

الرقمي
 9

3 8 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
النهوض باملقاولة الصغيرة وإعادة تنظيم 

القطاع غير املهيكل
10 

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

5-3 8 فريق األصالة واملعاصرة 
معاناة مهنيو البالستيك جراء قرار منع 

أكياس البالستيك
11

7-5

3-2

5

10

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية. 
التطور البطيء للمقاولة النسائية ببالدنا 12 

3 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد 

العقاري لفائدة االستثمار
13 

2-4-5 7 فريق األصالة واملعاصرة
مآل التزامات الحكومة بشأن تشجيع 

استخدام الطاقات البديلة
14 

2 12
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

عائدات الثروة املعدنية وتأثيرها على الناتج 

الداخلي الخام
 15 

2 10 فريق العدالة والتنمية
وضعية ذوي االحتياجات الخاصة بالعالم 

القروي
16 

8

5

2

10
فريق االتحاد املغربي للشغل 

ارتفاع األسعار بسبب لوبيات املضاربة 

واالحتكار ببالدنا
17

6 16 فريق العدالة والتنمية قانون التصريح باملمتلكات 18

4

8

12

15
فريق األصالة واملعاصرة  االستعمال العشوائي لألسمدة واملبيدات 19
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األهداف املثارة خالل الجلسة الثامنة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثامنة

151	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

االثامنة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف االمططررووحة  بشأنهھ  عدددد  ااألسئلة   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  3  
2   1  8  
3   5  1- 2- 4- 8- 9 - 11- 12- 13  
5   1  5- 7  
8   3  3)2(- 5- 8  
10   3  2)2(- 3- 5  
11   2  1- 3 )2(  
12   3  2- 4- 10  
15   1  8  
16         2  5- 6  

	  

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

	  

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

3 1 1

8 1 2

1-2-4-8-9 -11-12-13 5 3

5-7 1 5

3(2)-5-8 3 8

2(2)-3-5 3 10

1-3 (2) 2 11

2-4-10 3 12

8 1 15

5-6 2 16   

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة التاسعة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8

10

8

4
فريق األصالة واملعاصرة  األساتذة املتعاقدين     1

8 4 فريق العدالة والتنمية  مشاكل الجامعات ذات االستقطاب املفتوح                                 2

3 8
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
املوظفين التقنيين   3

8 8 فريق االتحاد املغربي للشغل    ملف املتصرفين    4

8 8 فريق التجمع الوطني لألحرار الوضعية اإلدارية ألعوان السلطة    5

8-2

8

6

11
التطهير السائل بالعالم القروي  فريق التجمع الوطني لألحرار 6 

12 16 الفريق الحركي مؤشر التنمية البشرية   7 

5/13 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

بيع املخدرات واألقراص املهلوسة لألطفال 

والشباب أمام املؤسسات التعليمية 
 8

5/13 3 الفريق االشتراكي االنتشار املفرط لحبوب الهلوسة )اكستازي(  9

6 16  فريق العدالة والتنمية

تأخر صدور املرسوم التطبيقي بشأن تعيين 

مستشاري رئيس مجلس الجماعة ومدير 

ديوانه

10 

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8 8 الفريق الحركي 
مآل النظام األسا�سي ملوظفي الجماعات 

الترابية 
 11

8 8 فريق األصالة واملعاصرة  وضعية عمال وعامالت اإلنعاش الوطني   12

8/3 11
 فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

إشراك الفاعلين االقتصاديين في إعداد 

مخططات التنمية الجهوية 
 13

8 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
وضعية عمال وموظفي الجماعات الترابية 14

5 16
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

طول مدة التقا�سي وانتشار الرشوة بالجسم 

القضائي
  15

6 16 فريق األصالة واملعاصرة  جودة األحكام القضائية   16

12 8
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي 
تشغيل الشباب   17 

3 8 فريق العدالة والتنمية  الوكالء العاملون مع مؤسسة بريد املغرب    18

8 8 فريق األصالة واملعاصرة  شركات األمن الخاصة    19

2 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
نقل املسافرين   20 
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األهداف املثارة خالل الجلسة التاسعة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة التاسعة

155	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

االتاسعة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
3   2  5 )2(- 13)2(  
4   2  8- 10  
6   1  2- 8  
8   10  3- 8 )8(- 12  
11   3  2- 3- 8 )2(  
16   4  5- 6 )2(- 12  

	  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

5 (2)-13(2) 2 3

8-10 2 4

2-8 1 6

3-8 (8)-12 10 8

2-3-8 (2) 3 11

5-6 (2)-12 4 16

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة العاشرة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7-1  6 الفريق الحركي التضامن املائي 1

8-3 فريق التجمع الوطني لألحرار 11 
مآل مشروع ربط مدينتي فاس وطنجة 

بالطريق السيار  
 2

1  9
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

غياب الطريق السريع الرابط بين فاس 

والحسيمة
3 

2 11 
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي 
القطار فائق السرعة "البراق"  4

7-1  6 فريق األصالة واملعاصرة التضامن املجالي في توزيع املوارد املائية  5

8-3  3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 
فعالية التلقيح ضد االنفلونزا املوسمية    6

8-3   3 الفريق الحركي االنفلونزا املوسمية  7 

8-3 3 
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
خطر انتشار انفلونزا الخنازير   8

8-3  3 فريق األصالة واملعاصرة
ظهور حاالت اإلصابة بمرض إنفلونزا 

الخنازير 
9

8-3  3 10  تسجيل وفيات بسبب انفلونزا الخنازير فريق العدالة والتنمية

8 3
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
11 تحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7-2 4   فريق العدالة والتنمية
 إحياء ودعم الكتاتيب القرآنية بالعالم 

القروي
 12

7 4 عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري
 إدماج األنشطة املندمجة واملوازية ضمن 

الزمن املدر�سي
 13

2 10 فريق االتحاد املغربي للشغل
نزيف هجرة األدمغة والكفاءات املغربية إلى 

الخارج  
14

2/1 4
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
15   الهدر املدر�سي

9 4   فريق األصالة واملعاصرة
تتبع تنفيذ برنامج تيسير للمساعدة 

املشروطة
16

3 4 فريق األصالة واملعاصرة
 مراقبة وتحديد أسعار مؤسسات التعليم 

الخصو�سي
17 

1 1 18  الحد من الفقر والفوارق االجتماعية فريق التجمع الوطني لألحرار

6 16  فريق العدالة والتنمية
 توفير فضاءات استقبال مناسبة باإلدارات 

العمومية
  19

3 8
 فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

 إدماج النقل الطرقي للبضائع غير املهيكل في 

القطاع املنظم
20 

7 16 الفريق االشتراكي
 املعاير املعتمدة للترخيص االستثنائي للنقل 

عبر الطرقات
21
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األهداف املثارة خالل الجلسة العاشرة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة العاشرة

159	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

االعاشررةة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  1  
3   6  3	  )5(- 8 )6(  
4   5  1- 2 )2(- 3- 7 )2 (- 9  
6   2      1 )2(- 7 )2(  
8   1  3  
9   1  1  
10   1  2  
11   2  2- 3- 8  
16     2  6- 7  

	  

	  

	  

  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

	  

	  

	  

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الشفهية

1 1 1

3 (5)-8 (6) 6 3

1-2 (2)-3-7 (2) -9 5 4

    1 (2)-7 (2) 2 6

3 1 8

1 1 9

2 1 10

2-3-8 2 11

6-7 2 16 

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة السادسة





3 - املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية
املتعلقة بالسياسة العامة
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية

املتعلقة بالسياسة العامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات 
عبر األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

1(21)-3(21)-4(14)-5(7)-6(7)-7(29) 29 1

  3 (6)-4 (6)-6(6) 6 2

8 (6) 6 3

 1 (6) -7 (6) 6 4

5

6

7

3(14)-5(14)-8(14)-12(6) 20 8

9

2(22)-3(22)-4(14) 22 10

1(6)-2(6)-3(6)-4(6)-7(6)-5(13)-8(13) 19 11

12

13

14

15

1 (14)-3 (14)-5 (14)- 6 (14)-7 (14) 14 16

   10 (4) -11 (4) – 12 (4) 4 17

------------- 126 املجموع
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تصنيف املبادرات عبر األسئلة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة خالل 

الدورة األولى

 

تصنيیفف  االمباددررااتت  عبرر  ااألسئلة  االشهھرريیة  االمتعلقة  بالسيیاسة  االعامة  خاللل  االددووررةة  ااألوولى   
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توزيع  املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الخريفية- الجلسة األولى

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7-4-3

8-5-3

4-3-2

4-3-2

7-6-

5-1

1

8

10

16

*فريق األصالة واملعاصرة

*الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

*الفريق الحركي

* الفريق االشتراكي

* فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

* فريق االتحاد املغربي

* مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

السياسة العامة للحكومة في السلم 

االجتماعي ومتطلبات اإلقالع االقتصادي
1

7-4-3

8-5-3

4-3-2

4-3-2

7-6-5

1

1

8

10

16

*فريق العدالة والتنمية
 سياسة الحكومة إلرساء واستدامة السلم 

االجتماعي ببالدنا
1

4-1

8

7-1

5-3

2

7-4-3-

2-1

7-6-

5-3

1

3

4

8

10

11

16

* فريق األصالة واملعاصرة 

*الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

* الفريق الحركي

* فريق التجمع الوطني لألحرار

*الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

تحديات تأهيل الرأسمال البشري 2
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4-1

8

7-1

5-3

2

7-4-3-

2-1

7-6-

5-3

1

3

4

8

10

11

16

*عبد اللطيف أوعمو وعدي 
شجري

تأهيل وتثمين الرأسمال البشري 2
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األهداف املثارة خالل جلسة املساءلة األولى

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية

تصنيیفف  االمباددررااتت  عبرر  آآليیة  ااألسئلة  االشهھرريیة    خاللل  االجلسة  ااألوولى   
 

 

 	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات 
عبر األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

1 (14)- 3 (14)- 4 (14)-7 (14) 14 1

8 (6) 6 3

 1 (6) -7 (6) 6 4

 3 (14)-5 (14)-8 (14) 14 8

2 (14)-3 (14)-4 (14) 14 10

1 (6)- 2 (6)- 3 (6)-4 (6)-7 (6) 6 11

1 (14)-3 (14)-5 (14)- 6 (14)-7 (14) 14 16
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية

املتعلقة بالسياسة العامة

الدورة الخريفية- الجلسة الثانية

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  السؤال  املحور

7-6-5
3-1
5-8

)الفقرة 
األخيرة من 
الغاية 5 

مع التركيز 
على 

حماية 
الفقراء...(

1

11

*الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

*الفريق الحركي

* الفريق االشتراكي

* فريق االتحاد املغربي للشغل

*مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

*للمستشارين املحترمين السيدين 
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

السياسات العمومية ملواجهة الفقر 

والهشاشة، خصوصا في العالم القروي
1

7-6-5
3-1
5-8

)الفقرة 
األخيرة من 
الغاية 5 

مع التركيز 
على 

حماية 
الفقراء...(

1

11
*فريق العدالة والتنمية

إستراتيجية الحكومة ملواجهة الفقر 

والهشاشة خصوصا في العالم القروي
1

6-4-3

12

8

2

8

11

*فريق األصالة واملعاصرة

* الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

* الفريق الحركي

* فريق التجمع الوطني لألحرار

* فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

* الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

الجهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب 

وتثمين قدرات القطاع الفالحي
2

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية
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األهداف املثارة خالل الجلسة الثانية مساءلة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية

169	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

مساءلة  نيیةثااال  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   7     1 )7 ( -3 )7( - 5 )7( -6 

)7( -7 )7(  
2   6     3 )6( -4 )6( -6)6(  
8   6   12)6(   
11   13   5  )13(- 8)13(   

  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 

 

	  

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات 
عبر األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

  1 (7) -3 (7)- 5 (7)-6 (7)-7 (7) 7 1

  3 (6)-4 (6)-6(6) 6 2

12(6) 6 8

5 (13)-8(13) 13 11

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية

املتعلقة بالسياسة العامة

الدورة الخريفية- الجلسة الثالثة

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  السؤال   املحور

12-11-

10
17

	 فريق األصالة واملعاصرة

	 فريق التجمع الوطني لألحرار

	 فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على 

قطاع التجارة
1

12-11-

10
17 	 فريق العدالة والتنمية

تقييم آثار التدابير الجمركية والضريبية 

املفروضة على قطاع التجارة
1

7

3-2

1

10

	 فريق األصالة واملعاصرة

	 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

	 الفريق الحركي

	 الفريق االشتراكي

	 فريق االتحاد املغربي للشغل. 

	  أعضاء مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

	 للمستشاران املحترمان السيدان 

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

برنامج الحد من الفوارق املجالية 

واالجتماعية
2

7

3-2

1

10

	 الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي.

سياسة الحكومة للحد من الفوارق املجالية 

واالجتماعية
2

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية
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األهداف املثارة خالل الجلسة الثالثة مساءلة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية

172	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

	  

 

االثالثة  مساءلة  ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   8   7)8(  
10   8    2 )8( -3 )8(  
17   4         10  )4  (- 11  )4  (–   12  )4(   

  

  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 

 

	  

 

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات 
عبر األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

7(8) 8 1

 2 (8)-3 (8) 8 10

   10 (4) -11 (4) – 12 (4) 4 17

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية



4 -املبادرات عبر آلية التشريع  
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توزيع املبادرات عبر آلية التشريع  خالل الدورة األولى 

بحسب أهداف التنمية املستدامة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات 
التشريعية الهــــــــــــــدف

3-6-7(2) 3 1

6-8(2) 3 2

7-8 2 3

4-9-10 1 4

- - 5

- - 6

4 1 7

1-2-3 (3)-8 (4)-9-10 (2) 8 8

4-6 2 9

2-4-8 2 10

1-2 (4) 5 11

4-10 2 12

- - 13

- - 14

12 1 15

3 (2)-4 (2)-5-6(2)-7 (2)-8-11(4)-12(5) 13 16 

1(3)-4-5 (3)-6(4)-9(2)-10-11-17 14 17

------------- 57 املجموع
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تصنيف املبادرات عبر آلية التشريع بحسب أهداف التنمية املستدامة

	  

تصنيیفف  االمباددررااتت  عبرر  آآليیة  االتشرريیع 	  
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الغاية الهدف النص القانوني

6-3 16

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون 

التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا 

ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 

.)2012

7-6
10-3

1
8

2. مشروع قانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 

املتعلق بالسلفات الصغيرة. 

10-3-2
11-10-5

8
17

3. مشروع قانون املالية رقم 80.18 للسنة املالية 2019. 

11 16 4. مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.

3-1
5

8
17

5. مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصالح املراكز الجهوية 

لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار.

8 8
6. مشروع قانون رقم 62.18 املحّددة بموجبه السن القانونية التي 

يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات املساعدة.

7
4-2

4

1
10
17

7. مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة  

لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات.

8
1

8
17

8. مشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على االتفاقية 

املوقعة بالرباط في 28 فبراير 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية 

بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل.

6 17
9. مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 

الخدمات الجوية، املوقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.

8 8
10. مشروع قانون رقم 12.16 يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة 

محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة 

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.  
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الغاية الهدف النص القانوني

2 11
11. مشروع قانون رقم 121.12 يق�سى بتغيير وتتميم القانون رقم 

24.9 املتعلق بالبريد واملواصالت.

3 1
12. مقترح قانون يق�سي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس 

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

1 11

13. مقترح قانون يق�سي بتعديل املادتين 65 و66 من القانون رقم 
كري واملكتري 

ٌ
67.12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املـــ

للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435 )19 نونبر 2013(.

12 16
14. مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر 

في )09 رمضان 1331( 12 غشت 1913 بشأن قانون االلتزامات 

والعقود كما تم تعديله وتتميمه.

8 2
15. مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 املتعلق 

بإثبات مدة الصالحية باملصبرات وشبه املصبرات واملشروبات 

املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو الحيوانات.

12-7-3 16

16. مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون 

رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 )12 غشت 1976( 

املخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء املقاومين وأعضاء 

جيش التحرير ولذوي حقوقهم. 

17 17
17. مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 

املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. 

8 16 18. مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط.

7 3
19. مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق باملساعدة الطبية على 

اإلنجاب.

8 8
20. مشروع قانون رقم 84.13 يق�سي بإحداث مؤسسة األعمال 

االجتماعية لألشغال العمومية في إطار قراءة ثانية .



180

الغاية الهدف النص القانوني

8 2
21.  مشروع قانون رقم 51.14 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 

25.06 املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية 

واملنتوجات الفالحية والبحرية. 

6 17
22. مشروع قانون رقم 14.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 

الخدمات الجوية، املوقع بالرباط في 19 يناير 2018 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية بنما. 

2 11
23. مشروع قانون رقم 20.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 

االعتراف املتبادل برخص السياقة، املوقع بالرباط في 26 ديسمبر 

2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر. 

2 11
24. مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 

النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، املوقع بالرباط في 8 

مارس 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية مالي. 

2 11
25. مشروع قانون رقم 30.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 

االعتراف املتبادل برخص السياقة، املوقع بالرباط في 8 مارس 2018 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مالي. 

7-6 17
26. مشروع قانون رقم 35.18 يوافق بموجبه على وثائق االتحاد 

البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها املؤتمر الخامس والعشرون 

لالتحاد، املنعقد بالدوحة سنة 2012.

1 17

27. مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة 

ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل. 

5 17
28. مشروع قانون رقم 40.18 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع 

ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

8
1

10
17

29. مشروع قانون رقم 41.18 يوافق بموجبه على االتفاقية 

املوقعة بباكو في 5 مارس 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية أذربيجان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل.

12 15

30. مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 

في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع ببرازافيل 

في 30 أبريل 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

الكونغو.
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الغاية الهدف النص القانوني

6 2

31. مشروع قانون رقم 48.18 يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار 

للتعاون في مجالي الفالحة وتربية املوا�سي، املوقع ببرازافيل في 

30 أبريل 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

الكونغو.

4 16
32. مشروع قانون رقم 49.18 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 

ميدان األمن ومكافحة الجريمة، املوقع بباكو في 5 مارس 2018 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان. 

4 7
33. مشروع قانون رقم 50.18 يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار 

للتعاون في ميدان الطاقة، املوقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو. 

6 9

34. مشروع قانون رقم 55.18 يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو 

بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة 

تحركها عبر الحدود اإلفريقية، املعتمدة بباماكو )مالي( في 30 يناير 

 .1991

9 17
35. مشروع قانون رقم 56.18 يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار 

للتعاون في مجال اللوجيستيك، املوقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو. 

10-9-4
9

4
17

36. مشروع قانون رقم 61.18 يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي 

للتعاون في ميدان التكوين املنهي الفالحي والتأطير التقني، املوقع 
بالرباط في 10 يونيو 2018 بين وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات للمملكة املغربية ووزارة الفالحة 

والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

6 17
37. مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 

الخدمات الجوية، املوقع بالرباط في 20 يوليو 2018 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان.

11-7-6 16

38. مشروع قانون رقم 77.18 يوافق بموجبه على االتفاق حول 

املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع بالرباط في 

20 يوليو 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

الدومينيكان.

11-4 16
39. مشروع قانون رقم 78.18 يوافق بموجبه على االتفاقية في 

ميدان تسليم املجرمين، املوقعة بواكادوكو في 3 سبتمبر 2018 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو. 



182

الغاية الهدف النص القانوني

5 16
40. مشروع قانون رقم 81.18 يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد 

األفريقي ملنع الفساد ومكافحته،املعتمدة بمابوتو )املوزمبيق( في 11 

يوليو 2003. 

12 16

41. مشروع قانون رقم 82.18 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون 

القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بواكادوكو 

في 3 سبتمبر 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا 

فاسو.

12-11 16
42. مشروع قانون رقم 83.18 يوافق بموجبه على االتفاقية 

حول التعاون القضائي في امليدان الجنائي، املوقعة بواكادوكو في 3 

سبتمبر 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو. 

4 9
43. مشروع قانون رقم 70.17 املتعلق بإعادة تنظيم املركز 

السينمائي املغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 املتعلق بتنظيم 

الصناعة السينماتوغرافية. 

4 12

44. مشروع قانون رقم 55.18 يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو 

بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة 

تحركها عبر الحدود اإلفريقية، املعتمدة بباماكو )مالي( في 30 يناير 

 .1991

12 16
44. مشروع قانون رقم 33.18 يق�سي بتغيير وتتميم مجموعة 

القانون الجنائي.

12 16
45. مشروع قانون رقم 89.18 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 

22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية.

9
10

8
12

46. مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق 

بتنظيم مهنة املرشد السياحي. 

8 3
47. مشروع قانون رقم 94.18 يق�سي باملصادقة على املرسوم 

بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي. 



ثانيا : املبادرات الت�شريعية 

خالل الدورة ال�شتثنائية
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في إطار الدورة االستثنائية املنعقدة طبقا ألحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات النظامين   

بدعوة مجلس النواب ومجلس املستشارين   2.19.225 على املرسوم رقم  وبناء  الداخليين للبرملان، 

لعقد دورة استثنائية، صادق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات 

دفعة جديدة لالقتصاد الوطني باعتباره لبنة أساسية في بناء صرح  وهو يرمي إلى إعطاء  املنقولة، 

املنظومة القانونية واملالية نظرا لكون نظام الضمانات املنقولة احد أهم ركائز النظام املالي الحديث 

وأداة مهمة في إستراتيجية دعم القطاع الخاص ،ويهدف املشروع باألساس إلى تسهيل حصول املقاوالت 

خاصة الصغرى منها واملتوسطة على التمويل النجاز مشاريعها.

  املشروع يندرج في إطار الهدف 8 الغاية 3 وكذلك في إطار الهدف 17 الغاية 17.





ثالثا: املبادرات الت�شريعية والرقابية  خالل

 دورة اأبريل2019





 1-املبادرات عبر آلية األسئلة الكتابية
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الكتابية املطروحة خالل الدورة الثانية

 بحسب أهداف التنمية املستدامة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات
الهــــــــــــــدف عبر األسئلة الكتابية

2-3(17)-4(19)-5(3)-7(2) 34 1

1-2-4(2)-5(7)-6-8(3) 14 2

3(5)-4(2)-5(3)-7-8(35)-9-10-11(2)-(2)11-12(30)-13 48 3

1(2)-2-3(5)-4(2)-7(8)-8(11)-9(2)-10 32 4

2-5-7-9 1 5

1(36)-2(2)-3(13)-4(15)-5(7)-6(6)-7-8(2) 59 6

1(15)-5(2) 18 7

1-2-5-6-8(12)-9(3)-12 16 8

1(57)-2(2)-3(2)-4(5)-8(3) 62 9

2(3)-3(17)-4(20)-5(2)-7 36 10

1(11)-2(10)-3-4(15)-6(7)-7(5)-8(31)-9(5) 85 11

2-3-4(4)-5(12)-10(4) 18 12

------- ----- 13

1-2-4(3)-5(3)-10 7 14

1 1 15

1(7)-3(23)-4(2)-5(5)-6(7)-7(3)-9(2)-10(3)-11(3)-12(2) 44 16 

1-5-7-8-9 5 17

---------- 480 املجموع
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نية بية املطرو/ة .الل ا+ورة الثا 4ا 6ك ئ7 ا األس9 ية  درات &رب آل املبا  توزیع 

امة منية املس&تد لت حبسب أهداف ا   

	  

	  

	  

	  

توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الكتابية بحسب أهداف خطة 2030  
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8-5 8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل 

صرف التعويض عن االعمال الشاقة 

وامللوثة 
 2009

 1  7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب الكهرباء باملركز الصحي لجماعة 

لقصير دائرة عين توجطات بإقليم الحاجب
                            2010

 4  فريق التجمع الوطني لألحرار 11
 وضعية املآثر التاريخية بجماعة أنزي، إقيلم 

تيزنيت
 2011

5-3  3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
حول مالبسات وفاة مواطنة مغربية بسبب 

أنفلونزا الخنازير H1N1 بالدار البيضاء
 2012

 8  3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ضعف الخدمات الصحية املقدمة 

باملستشفى اإلقليمي بسطات
 2013

 8  11 فريق التجمع الوطني لألحرار 

 ربط ساكنة أولد لحمر بجماعة سانية 

بركيك التابعة القليم سيدي بنور بالشبكة 

الكهربائية

 2014

 4 وفاة بحار للصيد التقليدي فريق العدالة والتنمية 14  2015

 3  4 فريق التجمع الوطني لألحرار 
خلق جامعة متعددة االختصاصات بإقليم 

خنيفرة 
 2016

4-1 فريق التجمع الوطني لألحرار  9
وضعية البنية التحتية بقرية بنصميم 

السياحية بنواحي مدينة آزرو بإقليم إفران 
 2017

4-1  9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية املقطع الطرقي بضواحي دار 

الضمانة بمدينة وزان 
 2018

 4  11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
حقيقة إختفاء املدافع النحاسية األثرية من 

قلعة أكادير أوفل 
 2019

 12  3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية املستشفى اإلقليمي سانية الرمل 

بمدينة تطوان 
 2020

4-1  9 فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية املقطع الطرقي بالطريق 

الوطنية رقم 17 بإقليم زاكورة
 2021

   4 - 1  6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ندرة املاء الصالح للشرب بدوار آيت لحسن 

جماعة إمي نولن بإقليم ورزازات 
 2022
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3
6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
مطرح النفايات العشوائي بحي إنجليز 

باملدينة قديمة بالبيضاء 
 2023

8-1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إعادة هيكلة دوار موالي عزوز بمدينة 

مراكش 
 2024

8-2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
غياب قنوات الصرف الصحي بدوار موالي 

عزوز بمدينة مراكش 
 2025

5 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مركز طبي لعالج االدمان بمدينة 

وزان 
 2026

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ترميم قصبة موحى أوحمو الزياني بمدينة 

خنيفرة 
 2027

8 3  فريق العدالة والتنمية
الوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي 

وخلفيات عدم تسليم ملفه الطبي لعائلته 
 2028

4 4 الفريق الحركي  االجازة املهنية بجهة الداخلة وادي الذهب   2029

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تردي وضعية املسالك الطرقية بدوار 

السلهمة جماعة املشرك بإقليم سيدي بنور
 2030

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار 

الحالة املتردية للمدرسة العمومية بدوار 

السالهمة بالجماعة الترابية املشرك بإقليم 

سيدي بنور 

 2031

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ترميم وحماية القناطر الفرنسية القديمة 

بقرية أحولي بمدينة ميدلت 
 2032

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية املساحات الخضراء بمدينة 

الحاجب 
 2033

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية املركب االستشفائي اإلقليمي بمدينة 

خنيفرة 
2034 

1 15 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية مقالع الرمال بدوار أوالد أزبير 

الركوبة بجماعة الويدان بمدينة مراكش
2035 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية الطريق املؤدية لدوار أوالد أزبير 

بجماعة الويدان بمدينة مراكش 
2036 
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12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
وضعية املستشفى امليداني بإملشيل بإقليم 

ميدلت
2037 

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
مطرح النفايات بجماعة أولد عياد بإقليم 

الفقيه بن صالح 
2038 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار  ترميم قصبة أكفاي األثرية بمدينة مراكش  2039 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تردي وضعية املسالك الطرقية بدواوير 

إقليم شفشاون
2040 

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي وضعية املدرسة العمومية بفرعية امي 

نوانو بمدينة أزيالل 
 2041

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف اإلنارة العمومية بمقاطعة سيدي 

يوسف بن علي بمدينة مراكش 
 2042

10 16 فريق العدالة والتنمية  اإلفراج عن السجناء في أوقات متأخرة ليال  2043 

8 8 فريق العدالة والتنمية 
تسوية الوضعية اإلدارية واملالية ملوظفة 

بجماعة أكادير تنفيذا لقرار قضائي 
 2044

10 16 فريق العدالة والتنمية 
التغيب عن العمل للمشاركة في دورات 

املجلس 
2045 

3 16 فريق العدالة والتنمية 
 ملف مواطنين بخصوص الضريبة 

الخصوصية السنوية على السيارات

2046-

2047

12 3 فريق العدالة والتنمية 
افتقاد مركز صحي مهم بإقليم تاونات 

لطبيب منذ 6 سنوات 
2048 

8 4 فريق العدالة والتنمية 
حاجة ثانوية اإلمام الشطيبي التأهيلية 

بغفساي بإقليم تاونات ألعوان حراسة جدد 
 2049

4 11 فريق العدالة والتنمية  تثمين املدينة العتيقة لطنجة   2050

8

4

8

10
فريق العدالة والتنمية 

الترقية وتغيير اإلطار بناء على الشواهد العليا 

في قطاع وزارة التربية الوطنية 
2051 
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 9  16 فريق العدالة والتنمية 

 مطالبة بعض اإلدارات املحلية املواطنين 

اإلدالء برسم الوالدة رغم تقديمهم للبطاقة 

الوطنية للتعريف اإللكترونية

2052

-2053

5-3  16  فريق العدالة والتنمية
االختالالت التي شابت مباراة توظيف 

التقنيين باملعهد الوطني للبحث الزراعي 

2054-

2055

 2 فريق العدالة والتنمية  12
استفادة القطاع الفالحي ومخطط املغرب 

األخضر من أكبر سدود الوطن 
2056 

12-8 3 فريق العدالة والتنمية

رفض مستشفيات فاس استقبال بعض 

مر�سى إقليم تاونات ال سيما من دائرتي 

القرية وتيسة

2057 

3 فريق العدالة والتنمية   1
استفادة قدماء العسكريين وقدماء 

املحاربين من العالجات الطبية والجراحية
 2058 

6  16   فريق العدالة والتنمية
تذمر بعض املرتفقين من سوء خدمات مركز 

تسجيل السيارات بسال  
2059

     12 3 فريق العدالة والتنمية
عدم تخصيص مناصب لتوظيف أخصائيي 

الترويض الطبي خريجي املعاهد العليا
2060

3 16 فريق العدالة والتنمية

تأخر بالبت في طلبات ممارسة خطة العدالة 
بالنسبة لالشخاص الذين يعفيهم القانون 

من املباراة والتمرين واالمتحان املنهي

2061

2     11 فريق العدالة والتنمية
تفعيل منع الدراجات من استعمال الطريق 

الحضري
2062

1 9 فريق العدالة والتنمية
الوضعية الكارثية للطريق اإلقليمية رقم 

5409  بإقليم تازة
2063

1 11 فريق العدالة والتنمية
منح رخصة التدعيم للبنايات املهددة 

بالسقوط
2064

12 3 فريق العدالة والتنمية
تزويد املراكز الصحية بالعالم القروي 

باألطقم والتجهيزات الطبية -إقليم زاكورة
2065

7 4 فريق العدالة والتنمية

وضعية أساتذة تدريس اللغة العربية 

والثقافة املغربية لبناء الجالية املغربية بعد 

إنهاء وضعهم رهن إشارة مؤسسة الحسن 

الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج

2066
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3 10 فريق العدالة والتنمية
العقوبات التأديبية لفريق اتحاد طنجة لكرة 

السلة
2067

10 4 فريق العدالة والتنمية
مباراة توظيف أساتذة التعليم الفني التي 

نظمتها الوزارة املعنية بتاريخ 06 يناير2019
2068

12 3 فريق العدالة والتنمية وضعية املستشفى الجامعي بطنجة 2069

3

4

1

10
فريق العدالة والتنمية

استمرار بعض املعاشات املدنية للصندوق 

املغربي للتقاعد دون الحد األدنى للمعاش 

املحدد في 1500 درهم

2070

3

8

1

3
فريق العدالة والتنمية

توقف التغطية الصحية للقيمين الدينيين 

عند تغييرهم للمساجد
2071

12 3 فريق العدالة والتنمية
مداومة بعض األطباء املتخصصين 

باملستشفيات اإلقليمية بجهة فاس مكناس
2072

9 16 فريق العدالة والتنمية

مطالبة بعض املحاكم املواطنين باإلدالء 

برسم الوالدة للحصول على السجل العدلي، 

رغم تقديمهم للبطاقة الوطنية للتعريف 

االلكترونية

2073

12 3 فريق العدالة والتنمية
وضعية البنايات باملستشفى الجامعي محمد 

السادس بمراكش
2074

12 16 فريق العدالة والتنمية
حرمان أعضاء الجامعة املغربية للفالحة من 

التسهيالت املمنوحة للمنظمات النقابية
2075

6-3 16 فريق العدالة والتنمية

حضور مراقبين للعمليات االنتخابية 

الخاصة باملنتدبين الساهرين على سالمة 

املستخدمين باملقاوالت املنجمية – املجمع 

الشريف للفوسفاط

2076-

2077

7-9-

2-9
5 فريق العدالة والتنمية  

 التدابير املعمولة الحترام ولوج املرأة لسوق 

الشغل
2078

4 4
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل
حول وضعية أساتذة التعليم العتيق 2079

5 1  الفريق االشتراكي
 الحريق الذي تعرضت له واحة جماعة 

أداي، دائرة بويزكارن، بإقليم كلميم
2080
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3  1 فريق االتحاد املغربي للشغل 
االحتقان االجتماعي غير املسبوق بوكالة 

التنمية االجتماعية
 2081

5 1 الفريق االشتراكي 
 الحريق الذي تعرضت له واحة جماعة 

أداي، دائرة بويزكارن، بإقليم كلميم
 2082

3  1 فريق االتحاد املغربي للشغل 
 االحتقان االجتماعي غير املسبوق بوكالة 

التنمية االجتماعية
 2083

8  8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل

تسوية وضعية الدكاترة العاملين بوزارة 

التربية الوطنية
 2084

9  17 مجموعة العمل التقدمي 
تكليف مكاتب دراسات أجنبية النجاز 

دراسات
2085

3  1
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

 الوضعية االجتماعية لقدماء العسكريين 

وقدماء املحاربين
2086

5-4 12 فريق التجمع الوطني لألحرار

األضرار الناجمة عن مخلفات املحالت 

الصناعية بمنطقة الحوزية بمدينة 

القنيطرة

 2087

3 11 فريق التجمع الوطني لألحرار   إحداث مرائب أرضية بمدينة الدار البيضاء 2088

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 غياب الربط بشبكة الكهرباء بدواوير 

جماعة أوالد حمدان
 2089

5  10 فريق التجمع الوطني لألحرار 
عدم إستغالل سوق للقرب بجماعة حد 

البراشوة بإقليم الخميسات
 2090

4 1 فريق العدالة والتنمية مراجعة أوقات افتتاح دور الشباب 2091

8 8 فريق العدالة والتنمية
تسوية وضعية موظفي مديرية االقتصاد 

الرقمي
 2092

8  11 فريق العدالة والتنمية 
 تأخر وبطء توسيع وتقوية الطريق الجهوية 

508  بإقليم تاونات
 2093

4  7 فريق العدالة والتنمية
تنظيم العالقة الشغلية للقيمين الدينيين 

ومؤطري التعليم العتيق
2094
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7 4 فريق العدالة والتنمية 
 تنظيم العالقة الشغلية للقيمين الدينيين 

ومؤطري التعليم العتيق
 2094

3 1 فريق العدالة والتنمية 
 إنشاء وتجهيز مراكز ثقافية للقرب بجماعات 

إقليم الرشيدية
2095

6 16 فريق العدالة والتنمية 
 نتائج االمتحانات املهنية باملكتب الوطني 

لالستشارة الفالحية
2096

4-2 9 فريق العدالة والتنمية 
 بناء وتجهيز دور الصانعة بجماعات إقليم 

الرشيدية
 2097

1 6 فريق العدالة والتنمية 
 تزويد مداشر دوار تزوراخت السفلى إقليم 

الحسيمة باملاء الصالح للشرب
 2098

1

8

9

11
فريق العدالة والتنمية  

النهوض بالبنيات التحتية الرقمية باملنطقة 

السياحية مرزوكة بإقليم الرشيدية
2099

1

8

9

11
 فريق العدالة والتنمية  

 النهوض بالبنيات التحتية الرقمية بجماعة 

عرب الصباح غريس بإقليم الرشيدية
 2100

1 16 فريق العدالة والتنمية 

التدخل االمني وكيفية التعامل مع الوقفة 

االحتجاجية املنظمة من طرف املكتب 

الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة 
أمام مقر املديرية الجهوية للصحة بالعيون

2101

1

8

9

11
فريق العدالة والتنمية

 النهوض بالبنيات التحتية الرقمية باملناطق 

الجبلية "أغبالو انكردوس"  بإقليم الرشيدية
  2102

3 1 فريق العدالة والتنمية 
ضعف نسبة إرجاع املصاريف الطبية في 

التغطية الصحية للقيمين الدينيين
2103

1

8

9

11
فريق العدالة والتنمية 

بطء األشغال في ورش توسيع وتقوية 

وتكسية الطريق اإلقليمية 5309 بإقليم 

تاونات

2104

3 16 فريق العدالة والتنمية  

 خلفيات إغالق مدرسة "أم سلمة" بمسجد 

الفرقان بمدينة وجدة ومدى احترام اإلدارة 

لحقوق وحريات املواطنين

2105

8 4 فريق العدالة والتنمية 

 افتقاد الثانوية اإلعدادية بجماعة فناسة 

باب الحيط بإقليم تاونات لقسم داخلي 

ومالعب رياضية

 2106



199

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

3 16  فريق العدالة والتنمية

 التأخر في تنفيذ حكم قضائي صادر في 

حق الشركة الجديدة لقنوات املياه سيدي 

سليمان

2107

12 16 فريق العدالة والتنمية 

تأثير حالة االنقسام الحاد في مجلس جماعة 

تابودة بإقليم تاونات على السير العادي لهذه 

الجماعة والتنمية بها 

2108

8 4 فريق العدالة والتنمية 
بناء حائط املدرسة االبتدائية بمركز أربعاء 

تاوريرت بإقليم الحسيمة 
2109

5-3-1 6 فريق العدالة والتنمية 

 إجراءات معاينة جودة مياه السقايات 

والينابيع العمومية بإقليم الحسيمة ومدى 

صالحيتها للشرب

 2110

6-5 6 فريق العدالة والتنمية 

 بناء سواقي على طول األحواض الزراعية 

املمتدة على طول وادي النكور بإقليم 

الحسيمة

 2111

1 6 فريق العدالة والتنمية 
 بناء جدران واقية على ضفتي وادي 

تزوراخت وروافده
2112

8 11 فريق العدالة والتنمية 

 تهيئة املسلك الطرقي الرابط بين دوار 

تزوراخت السفلى وتزوراخت العليا انطالقا 

من الطريق الوطنية رقم 02 بجماعة النكور 

اقليم الحسيمة

2113

8 11 فريق العدالة والتنمية 

 االنتماء الترابي ملجموعة من املداشر 

املتواجدة بالضفة الشرقية لواد النكور على 

مستوى جماعة النكور بإقليم الحسيمة

2114

10 16  فريق العدالة والتنمية

 إقدام السلطات املحلية على تشميع بيوت 

ألعضاء من جماعة العدل واالحسان بعدة 

مدن مغربية

2115

12 3 فريق العدالة والتنمية 

 توفير املوارد البشرية والتجهيزات الضرورية 

بمصحة الحي الجامعي التابعة لجامعة 

محمد األول بوجدة

2116

4 16 فريق العدالة والتنمية  
 اإلجراءات املتخذة للحد من تهريب األموال 

من املغرب
2117
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7 11 فريق العدالة والتنمية 
اختالالت تتعلق بمشروع غرس األشجار 

بجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة 
2118

3 16 فريق العدالة والتنمية 

 اإلجراءات املتخذة بخصوص ملتمس 

السيد رشيد البوعزاوي الذي يطلب من 

خالله الحصول على مساعدة قضائية

2119

3 16 فريق العدالة والتنمية  

اإلجراءات املتخذة في ملتمس تقدم به 

السيد إسماعيل بوتزاخت بخصوص قضية 

تتعلق باالستيالء على عقارات الغير

2120

3 4  فريق العدالة والتنمية

 اإلجراءات املتخذة لتفعيل قرار إنشاء كل 

من الكلية متعددة التخصصات واملدرسة 

الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحسيمة

 2121

1 9 فريق العدالة والتنمية 

 جودة أشغال الطريق والقنطرة الرابطة 

بين أربعاء تاوريرت املركز ودوار تكزرين عبر 

واد النكور بجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم 

الحسيمة

2122 

1 6 فريق العدالة والتنمية 

 إلغاء عدادات منازل املواطنين بسبب 

التأخر في أداء فواتير املاء الصالح للشرب 

دون إشعار أو إعطاء آجال للمعنيين باألمر

2123  

8 8 فريق العدالة والتنمية  
 االجراءات املتخذة لتحسين وضعية دكاترة 

الوظيفة العمومية واملؤسسات العامة
2124 

12-8 4 فريق العدالة والتنمية                                    

تغيبات غير قانونية لبعض األطباء املزاولين 

عملهم باملستشفى اإلقليمي محمد الخامس 

بالحسيمة وحرمان املر�سى من حقهم في 

العالج 

 2125

7 10 فريق العدالة والتنمية

املهام الحقيقية لبعض الشباب األمريكي 

املستقر في مختلف املناطق ولفترات زمنية 

طويلة

2126 

9

10

8

12
فريق العدالة والتنمية 

استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع 

السياحي بإقليم الحسيمة
  2127

5 2 مجموعة العمل التقدمي  2128  تثمين النباتات الطبية
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8 4 مجموعة العمل التقدمي   2129  الولوجيات بالجامعات

12 3 فريق العدالة والتنمية  2130   تعيين املدير اإلقليمي للصحة بطنجة

9 4 مجموعة العمل التقدمي   2131  آليات املواكبة للفائزين باوملبياد الرياضيات

8 8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل
 2132 وضعية املحاسبين املستقلين

3 1 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
مآل مشروع القانون اإلطار املتعلق 

باالقتصاد االجتماعي والتضامني
 2133 

4 10 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
التأخير في أداء مستحقات مقاوالت البناء 

واألشغال العمومية
2134

7 16 فريق العدالة والتنمية 

 تمثيلية االتحاد الوطني للشغل باملغرب 

في املجلس اإلداري ملكتب التكوين املنهي 

وإنعاش الشغل

2135

7 16 فريق العدالة والتنمية 

 تمثيلية االتحاد الوطني للشغل باملغرب 

في املجلس اإلداري ملكتب التكوين املنهي 

وإنعاش الشغل

2136 

8

3

3

1

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

 معاناة سكان إقليم آسا الزاك مع قطاع 

الصحة
 2137

4 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

إعادة النظر في بعض برامج مخطط املغرب 

األخضر بآسا الزاك
2138

3 10 الفريق الحركي  

حول معاناة ساكنة الناظور والدريوش 

للحصول على التأشيرة الفرنسية بقنصلية 

طنجة

 2139

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار  

 ضعف التغطية في شبكة اإلنارة العمومية 

بجماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم 

الجديدة

2140

 4 8 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث ثانوية بجماعة سيدي علي بن 

حمدوش بإقليم الجديدة
2141
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3  4 فريق التجمع الوطني لألحرار إحداث نواة جامعية بجهة درعة تافياللت  2142

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار إحياء دور السينما بمدينة سيدي سليمان 2143 

12-3  3 فريق التجمع الوطني لألحرار  إحداث مستعجالت القرب بمدينة الدروة 2144 

8 فريق التجمع الوطني لألحرار  3 الوضع الصحي املتردي بإقليم سيدي قاسم 2145 

12-8  3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
مآل املستوصف الصحي بحي الزاوية إقليم 

سيدي قاسم
2146 

1 فريق التجمع الوطني لألحرار  9
إحداث قنطرة بدوار حنصالة بإقليم بني 

مالل
  2147

1  6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ارتفاع فواتير املاء الشروب بمنطقة فم 

العنصر بإقليم بني مالل
2148 

4-3-6 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تحسين جودة وسالمة املاء الشروب 

بجماعة فم العنصر بإقليم بني مالل
 2149

1 فريق التجمع الوطني لألحرار  9
 تعبيد طريق منطقة سد تمالوت بقرية 

إمتشيمن جماعة تونفيت بإقليم ميدلت
2150 

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار  
جودة املاء الشروب بمقاطعة سيدي مومن 

بمدينة الدار البيضاء
2151

1

2

9 

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

وضعية املسالك الطرقية بجماعة سيدي 

علي بن حمدوش بإقليم الجديدة
 2152

2-8 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب قنوات صرف مياه املطار بدوار 

البرادعة بمدينة املحمدية
2153 

8

5

2 

12
فريق التجمع الوطني لألحرار 

مآل السوق التجاري بدوار أوالد زيدوح 

بإقليم الفقيه بن صالح
 2154

8-3

5

6

12
فريق التجمع الوطني لألحرار  

مخلفات قنوات الصرف الصحي بمنطقة 

سيدي واصل بمدينة آسفي
2155 

6 11 فريق التجمع الوطني لألحرار  معالجة التلوث البيئي بمدينة تنغير 2156 

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار  الوضعية املتردية ملطار طانطان 2157  
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8 11 الفريق االشتراكي 
إدراج واحة تيمولي بالجماعة القروية تيمولي 

إقليم كلميم ضمن الواحات
2158  

8

8

3

11
الفريق االشتراكي 

إدراج املركز الصحي لتيمولي ومستوصف 

تيسلن بالجماعة القروية تيمولي إقليم 

كلميم ضمن خريطة املراكز واملستوصفات 

التي من حقها أن تتوفر على خدمة صحية 

حقيقة 

2159

3

5-4

6

12
فريق التجمع الوطني لألحرار 

األضرار الناجمة عن حرق النفايات باملطرح 

العشوائي بمدينة دمنات
2160 

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار  
غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار أدوز 

بإقليم بني مالل
2161 

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تحسين الخدمات الصحية باملستشفى 

اإلقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة
2162

4 3 فريق التجمع الوطني لألحرار  
فشل إيواء نزالء بويا عمر بمستشفى 

السعادة بمدينة مراكش
 2163

1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
البنايات اآليلة للسقوط بمدينة الدار 

البيضاء
2164

1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
األضرار الناجمة عن تثبيت القط هوائي 

بمنطقة الحوزية بمدينة القنيطرة
 2165

4 1 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إخراج مشروع القاعة املغطاة بمدينة سوق 

السبت أوالد النمة
  2166

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إحداث قنطرة بدوار أوالد مو�سى جماعة 

الشراط بإقليم ابن سليمان 
 2167

2 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 2168  إصالح ممرات الراجلين بمدينة إفران

3
6

4-3

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار 
مخلفات مطرح النفايات بجماعة املنابهة 

بمدينة مراكش
2169

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف البنية التحتية للمسالك الطرقية 

بجماعة تيدلي بإقليم الحوز
2170

1 14 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تلوث مياه شواطئ عين السبع بمدينة الدار 

البيضاء
2171 
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4 فريق التجمع الوطني لألحرار  11 2172  ترميم وتثمين قصبة أكادير أوفال األثرية

7-2 فريق التجمع الوطني لألحرار   1 تردي وضعية دوار القراقب بإقليم بني مالل  2173

1 فريق التجمع الوطني لألحرار 6
غياب الربط بشبكة املاء الصالح للشرب 

بدوار أدوز بإقليم بني مالل
2174 

9 11  2175 تغيير مجرى واد تغروت بإقليم بني مالل فريق التجمع الوطني لألحرار 

8 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

عدم توفرالدواء الخاص بمرض السكري 

بإقليم آسا الزاك يهددهم باملوت
2176

7 1
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

استرجاع وزارة الداخلية لالعتمادات 

املرصودة للجماعات في إطار املبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية

2177

11 16 فريق العدالة والتنمية
تعزيز املديرية العامة لالمن الوطني بموارد 

بشرية متخصصة في الجريمة االلكترونية
2178

5 6 فريق العدالة  والتنمية  فوترة الحد االدنى الستغالل مياه السقي 2179

3 4 فريق العدالة والتنمية
حاجة جهة درعة تافياللت ملدرسة للهندسة 

املعمارية
2180

7 3 فريق العدالة والتنمية الشهادة الطبية املطلوبة إلبرام عقد الزواج 2181

2 11 فريق العدالة والتنمية
إعادة إطالق برنامج دعم تجديد سيارات 

األجرة من الحجم الكبير
2182

3 16 فريق العدالة والتنمية

مراعاة حمالت محاربة زراعة القنب الهندي 

لحقوق اإلنسان والضوابط القضائية 

والقانونية

2183 

7 فريق العدالة والتنمية  6
 تقدم االشغال بمحطة معالجة املياه 

العادمة لحماية واد سبو من التلوث
2184

11-1 16 فريق العدالة والتنمية
إجراءات التصدي العتداءات على مستعملي 

الطرق السيارة
2185

3 16
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل
تجاوزات مؤسسة العمران بمدينة القنيطرة 2186
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8 8 فريق األصالة واملعاصرة

تحسين الوضعية املادية واللوجيستكية 

ملوظفي الهيئات الديبلوماسية املغربية 

بإفريقيا

2187

1 9 الفريق الحركي
الطريق الرابطة بين دمنات وغسات بإقليم 

ورززات
2188

8 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف صبيب شبكة االتصاالت بدوار 

ادمران بإقليم أزيالل
2189

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث املساحات الخضراء وفضاءات 

الترفيه بمدينة سيدي سليمان
2190

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
إصالح وصيانة مسجد عثمان بن عفان بحي 

الزيتونة بمدينة خريبكة
2191

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بدوار 

البكارة بإقليم سيدي سليمان
2192

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
ترميم وتثمين املآثر التاريخية بمدينة القصر 

الكبير
2193

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
تدهور حصن البستيون االثري التاريخي 

بمدينة تازة
2194

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار واقع الصحة العمومية بإقليم تنغير 2195

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية طريق تاكركوست بجماعة 

تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز
2196

3 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
تلوث مياه الشرب بدواوير واد ورغة بإقليم 

سيدي قاسم
2197

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الشروب بدوار ادمران بإقليم 

أزيالل
2198

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
أزمة املاء الشروب بمناطق حوض املعيدر 

بإقليم زاكورة
2199

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
إصالح املسالك الطرقية بجماعة موالي 

إدريس أغبال بإقليم الخميسات
2200
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1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
تحسين جودة وسالمة املاء الشروب بإقليم 

خريبكة 
2201

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار                                       2202 مآل مشروع كورنيش مدينة آسفي

3
5

6

6

12

11

 فريق التجمع الوطني لألحرار
مخلفات مطرح النفايات بجماعة أيت عميرة 

بعمالة آشتوكة أيت باها
                            2203

3

6

5

6

11

12

 فريق التجمع الوطني لألحرار
 مطرح النفايات العشوائي بدوار ادمران 

بإقليم أزيالل
 2204

4 1  فريق التجمع الوطني لألحرار
تأهيل املقابر العمومية بمركز بودربالة 

بإقليم الحاجب 
 2205

5 2  2206 حماية قطيع اإلبل فريق األصالة واملعاصرة

6 16 الفريق الحركي 

 حول مأل إنجاز مركز القا�سي املقيم بمدينة 

ميضار وإمكانية تأهيل مركز القا�سي املقيم 

بتمسمان بإقليم الدريوش

 2207

1

8

9

11
الفريق الحركي 

 حول التعجيل بإصالح الطريق الرابطة بين 

جماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش
 2208

9

4

4

1
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين 

الناظور والحسيمة عبر منطقة الشعابي
 2209

8-12 8 فريق التجمع الوطني لألحرار 

 توقف منحة دعم تمدرس االطفال في 

وضعية إعاقة الذي تتوصل به جمعية 

الطفولة املعاقة

2210 

1-9 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
 حفظ حقوق أبناء جماعة حصيا من 

نصيبهم من التشغيل
 2211

1-9 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
مآل مشروع تصميم التهيئة العمرانية 

بجماعة بوعرك بإقليم الناظور
2212 

9

10

8

12
فريق األصالة واملعاصرة   2213 االهتمام بالسياحة الجبلية

9 11  فريق األصالة واملعاصرة
 دور الوكاالت الحضرية في تطوير منظومة 

التعمير بالعالم القروي
2214 
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8 8 فريق األصالة واملعاصرة  تسوية ملف عمال االنعاش الوطني   2215

10 16 فريق األصالة واملعاصرة   2216 الحريات النقابية

1 6
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

االنقطاع املتكرر للماء الشروب وضعف 

التوتر الكهربائي 
2217 

5 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 
استعمال املبيدات الفالحية   2218

5 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 
استعمال املبيدات الفالحية  2219 

5 7  الفريق الحركي
حول إحداث مندوبية جهوية للطاقة 

واملعادن بجهة الداخلة 
2220 

4

8

1

4
فريق العدالة والتنمية 

خلفيات إغالق مدرسة "أم سلمة" بمسجد 

الفرقان بمدينة وجدة ومدى احترام االدارة 

لحقوق وحريات املواطنين

2221 

8 8
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل 
وضعية املتقاعدين العسكريين  2222 

6-5 16
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

نتيجة مقابلة الكوكب املراك�سي ويوسفية 

برشيد 
 2223

8 3 الفريق الحركي  حول الوضع الصحي بدار الكبداني  2224

6-12 8 الفريق الحركي 
حول إحداث الوكالة الوطنية إلنعاش 

التشغيل والكفاءات (انابيك( 
2225 

5 7  الفريق الحركي
حول إحداث مندوبية جهوية للطاقة 

واملعادن بجهة الداخلة 
 2226

1

8

9

11
 فريق األصالة واملعاصرة

مآل مشروع إصالح وتقوية الطريق 

اإلقليمية رقم 6203 الرابطة بين بن الطيب 

وميضار عبر تفريست بإقليم الدريوش

 2227

8 11 فريق األصالة واملعاصرة
حصيلة مشاريع صندوق تنمية املجال 

القروي واملناطق الجبلية بإقليم الدريوش 
 2228

7 4 فريق األصالة واملعاصرة 
 اإلجراءات املتخذة لصيانة وتحصين 

املؤسسات التعليمية بإقليم الدريوش
 2229

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف اإلنارة العمومية بجماعة بني يخلف 

بمدينة املحمدية 
 2230
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6-5-3 6 فريق التجمع الوطني لألحرار  تلوث مياه وادي بهت بمدينة سيدي سليمان   2231

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار بولبيب 

بجماعة تازارين بإقليم تازة 
 2232

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بمدينة 

سوق االربعاء
 2233

8 4 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية املؤسسات التعليمية بالعالم 

القروي واملناطق الجبلية بإقليم أزيالل
 2234

8 9 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ضعف صبيب شبكة االتصاالت بجماعة 

أسيف املال بإقليم شيشاوة 
 2235

6 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ترميم وتثمين األبراج املائية بمنطقة 

تامصلوحت بإقليم الحوز 
2236 

4 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 ترميم وتثمين منطقة فشتالة األثرية بإقليم 

بني مالل
2237 

1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 وضعية البنايات الطينية القديمة بدواوير 

جماعة تزارين بإقليم زاكورة
 2238

8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي الوضع الصحي بجماعة أسيف املال 

بإقليم شيشاوة 
 2239

1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
العنف داخل املؤسسات الصحية بجهة بني 

مالل خنيفرة 
 2240

1

8

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تعبيد املسالك الطرقية بدوار ملدينت 

بجماعة ازناكن بإقليم ورزازات 
 2241

6 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
إعادة إحياء عين إكفران بجماعة تزارين 

بإقليم زاكورة 
 2242

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تأهيل املسالك الطرقية بدوار بولبيب 

بجماعة تازارين بإقليم تازة
2243 

3 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
تحسين جودة وسالمة املاء الشروب بإقليم 

زاكورة 
 2244

1

8

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار 

تعبيد املسالك الطرقية بالقرى واملناطق 

النائية بإقليم الحوز 
 2245

4-2 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 تعميم الربط بشبكة املاء الشروب بدواوير 

سفوح الجبال بأكادير
 2246
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1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تعبيد وإصالح املسالك الطرقية بدوار أوالد 

حمو ملوكة بإقليم الناظور
 2247

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 شح املاء الصالح للشرب بدوار أوالد حمو 

ملوكة بإقليم الناظور
 2248

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

ضعف البنية التحتية للمسالك الطرقية 

بجماعة بني يخلف بمدينة املحمدية 
2249 

1 5  فريق التجمع الوطني لألحرار
مآل مشروع قنطرة املصباحيات بمدينة 

املحمدية 
 2250

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار 
ندرة املاء الشروب بجماعة مغراوة بمدينة 

تازة
2251

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الشروب بجماعة أكرض بإقليم 

الصويرة
2252

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار ندرة املاء الشروب بدواوير إقليم مراكش 2253

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

إصالح الطريق الجهوية رقم 212 الرابطة 

بين مدينة مراكش وإمنتانوت
  2254

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

إصالح الطريق الرابطة بين سبت أمزوطة 

وزاوية سيدي أحماد أعلي
                                    2255

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

إصالح شوارع مدينة سوق السبت أوالد 

النمة بإقليم الفقيه بن صالح
 2256

1 6 االنقطاع املتكرر للماء الشروب بمدينة أسا فريق التجمع الوطني لألحرار  2257

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الشروب بمدينة 

طانطان
2258 

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

تأهيل الشبكة الطرقية بدواوير جماعة 

مزكيتام بإقليم كرسيف
 2259

7-3 4  فريق العدالة والتنمية

تباين تعامل الجامعات ومؤسسات التعليم 

العالي في قبول ورفض التسجيل بشهادة 

الباكالوريا مسلمة من الجمهورية املوريتانية

 2260

3-4 1  فريق العدالة والتنمية

ربط دعم املشاريع املدرة للدخل لألشخاص 

في وضعية إعاقة بتوفرهم على بطاقة 
املساعدة الطبية راميد سارية املفعول

2261
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7 4  فريق العدالة والتنمية
اإلجراءات املتخذة لتطوير وهيكلة قطاع 

الفن التشكيلي باملغرب
2262 

8 3  فريق العدالة والتنمية
وضع العالمات املضيئة املتعلقة 

بالصيدليات
2263 

7 4  فريق العدالة والتنمية
االعتراف بدبلوم املدرسة العليا للفنون 

الجميلة
2264 

10 16  فريق العدالة والتنمية
السماح للطلبة الباحثين باإلطالع 

واالستفادة من أرشيف املحاكم
 2265

4 10  فريق العدالة والتنمية

عدم استفادة إمام مسجد الفضل بحي 

بوشمار بقرية بامحمد من تعويضات 

القيمين الدينيين

 2266

4 10  فريق العدالة والتنمية

 تأخر صرف منح األساتذة أطر األكاديميات 

املتدربين باملراكز الجهوية ملهن التربية 

والتكوين

2267 

1 17  فريق العدالة والتنمية
تأخر توصل الجماعات بحصتها الكاملة من 

الضريبة على القيمة املضافة
2268 

4-3 1  فريق العدالة والتنمية

اإلجراءات املتخذة من طرف املندوبية 

العامة للسجون لتمكين املعتقل حسن باربا 

من حقه في العالج

 2269

10 16  فريق العدالة والتنمية

عدم رد عمالة الحسيمة على مراسالت 

األحزاب السياسية باإلقليم ومدى التزام 

اإلدارة بالخطابات امللكية التوجيهية

2270 

4-3 1  فريق العدالة والتنمية

اإلجراءات املتخذة إليقاف معاناة معتقلي 

"حراك الريف" بسجن عين عيشة بتاونات 

وتمكينهم من حقهم في التطبيب وتحسين 

شروط االعتقال

2271 

1 9  فريق العدالة والتنمية
تقدم االشغال بالطريق السريع تازة  –

الحسيمة
2272 

11 16  فريق العدالة والتنمية

طول مواعيد وتكاليف طلب التأشيرة 
في عدد من سفارات وقنصليات الدول 

األوروبية املعتمدة باملغرب

2273 

3 10  فريق العدالة والتنمية
تأخر اعتماد نائب لجماعة ساللية بإقليم 

بوملان بعد وفاة النائب السابق
2274 
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4 11  فريق العدالة والتنمية
تأخر إعادة بناء مسجد الغراسين التاريخي 

بجماعة كيسان بإقليم تاونات
2275 

5 2  فريق العدالة والتنمية
تأخر إحداث قرية للمنتوجات النباتية 

بجماعة اجبابرة بإقليم تاونات
 2276

4-5-6 6 تشييد سد بمنطقة بني وليد بتاونات فريق العدالة والتنمية 2277 

2 11  فريق العدالة والتنمية
وضعية السلم الكهربائي بمحطة النقل 

السككي الجديدة بالقنيطرة
2278 

10 16 فريق العدالة والتنمية  تجميد الحوار القطاعي بوزارة العدل  2279

8 2  فريق العدالة والتنمية

األسعار الفاحشة لبعض املواد الغذائية 

األساسية ببعض املتاجر والفضاءات 

الخاصة

 2280

8 3
 مجموعة الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل

وضعية مخزون الدم و اختفاء االدوية 

الكيمائية بالجهة الشرقية
2281 

4 11  فريق التجمع الوطني لألحرار
حماية واحة تيد�سي ومآثرها التاريخية بجهة 

سوس ماسة
 2282

12-8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار 
تردي الوضع الصحي بمستعجالت مستشفى 

ابن سينا السوي�سي
2283 

12-8 3 تردي الوضع الصحي بإقليم زاكورة فريق التجمع الوطني لألحرار 2284 

3 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
تحسين جودة وسالمة املاء الشروب بمدينة 

الصويرة
 2285

4 1  فريق التجمع الوطني لألحرار
تأهيل وإصالح ملعب جماعة موالي بوعزة 

بإقليم خنيفرة
 2286

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
تأهيل املستوصف الصحي بجماعة الكناذيز 

بإقليم خريبكة
2287 

1 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
إصالح املقطع الطرقي الرابط بين إقليمي 

الحوز وشيشاوة 
2288 

3 10  فريق االتحاد املغربي للشغل

حرمان املوظفين الدكاترة بالغرف املهنية من 

اجتياز املباريات الخاصة

باألساتذة املساعدين بالجامعات

2289
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4-1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الشروب بالجماعات القروية 

بإقليم الصويرة
2290 

6

5

11

12
فريق التجمع الوطني لألحرار 

مخلفات مطرح النفايات بجماعة آيت أورير 

بإقليم الحوز
 2291

1 7  فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب الربط بشبكة الكهرباء بودادية أسكار 

بمدينة الخميسات
 2292

4-1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
شح املاء الشروب بدوار ثلث مارغن جماعة 

أغواطيم بإقليم الحوز 
2293 

6 16  فريق العدالة والتنمية
االختالالت التي يعرفها مستشفى ابن 

الخطيب بفاس
 2294

5-1 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

تنامي ظاهرة السرقة والنشل واالعتداءات 

بمدينة القنيطرة.
2295 

3 10
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 التعيين في منصب املفتش الجهوي إلعداد 
التراب الوطني والتعمير بجهة العيون 

الساقية الحمراء

2296 

1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
 االعتداءات املتكررة على املواطنين بمدينة 

القنيطرة
2297 

4-1 6  فريق األصالة واملعاصرة

 تأخر تزويد مدينة أكنول باملاء الصالح 

للشرب انطالقا من سد باب لوطا وتسريع 

وتيرة أشغال الورش

 2298

3 10
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 التعيين في منصب املدير الجهوي للسكان 

وسياسة املدينة بجهة العيون الساقية 

الحمراء

2299 

4 10
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 حرمان املمرضين واألطر شبه الطبية 

العاملة باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة 

من التعويض عن األخطار املهنية

 2300

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بأحياء 

بلدية أمزميز بإقليم الحوز
2301

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف االنارة العمومية بمقاطعة زواغة 

بمدينة فاس
2302

4-5 12 فريق التجمع الوطني لألحرار
مخلفات مطارح النفايات العشوائية بمدينة 

أكادير
2303
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4 1 فريق التجمع الوطني لألحرار 
 إحداث فضاءات القرب الرياضية بجماعة 

وادي النعناع بمدينة سطات
2304

8 9  فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب وضعف شبكة االتصال واالنترنت 

باملناطق الجبلية والقروية بإقليم تنغير
2305

8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تجويد الخدمات الصحية بمستشفى إبن 

الخطيب بمدينة فاس
2306

1 16  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ظاهرة االعتداء على االطر الصحية 

باملستشفى االقليمي املختار السوي�سي
2307

12-8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 النهوض بوضعية الخدمات الصحية 

بمستشفى محمد السادس بمدينة شيشاوة
2308

4-3-13 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
مكافحة داء الليشمانيا بإقليم آشتوكة آيت 

باها 
2309

5-3 4-3-13  فريق التجمع الوطني لألحرار
معاناة نزالء املركز االجتماعي دار الخير بتيط 

مليل الدار البيضاء 
2310

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
مآل املركز الصحي بجماعة آيت عادل بإقليم 

الحوز 
2311

1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار                  
 انقطاع املاء الشروب بجماعة تماللت 

بإقليم قلعة السراغنة
2312  

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار إصالح قنطرة وادي أوريكة بإقليم الحوز 2313

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
توفير املاء الشروب بالجماعات القروية 

إلقليم أسفي
2314

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الشروب بجماعة سيدي لحسن 

بإقليم تاوريرت
2315

5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ندرة املاء الشروب بالجماعات القروية 

بإقليم وزان
2316

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
تسرب مياه الشرب بدوار الخطارة جماعة 

ألنيف بإقليم تنغير
2317

4-1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تعبيد وإصالح املسالك الطرقية بجماعة 

أرفالة بإقليم أزيالل
2318

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
شح املاء الشروب بجماعة أرفالة بإقليم 

أزيالل
2319
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1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار النهوض بوضعية أزقة وشوارع مدينة تنغير 2320

5-10 3 فريق العدالة والتنمية خطورة مكونات السجائر التي تروج باملغرب 2321

6 16 فريق العدالة والتنمية

تطبيق املقتضيات املتعلقة بغياب أعضاء 

مجالس الجماعات الترابية عن دورات تلك 

املجالس

2322

4 11 فريق العدالة والتنمية ترميم الساقية اليعقوبية 2323

9 11 فريق العدالة والتنمية
إحداث العصبة الجهوية لكرة القدم بجهة 

درعة تافياللت
2324

9 3 فريق العدالة والتنمية حماية الصحة العامة وحماية البيئة 2325

8 3 فريق العدالة والتنمية خدمة موعدي 2326

3 10 فريق العدالة والتنمية
خطأ في االمتحان الجهوي ملادة الفرنسية 

بإقليم سراغنة
2327

7 16 فريق العدالة والتنمية
خلفيات تحويل مكان بناء إعدادية بجماعة 

تلمبوط بإقليم شفشاون
2328

7-3 16 فريق العدالة والتنمية

اإلجراءات التي تعتزم إدارة املؤسسة 

املحمدية لألعمال االجتماعية لقضاة 

وموظفي العدل القيام بها على مستوى تدبير 

املوارد البشرية

2329

4 10 فريق العدالة والتنمية

الزيادة في األجور والتعويضات لفائدة 

مستخدمي املؤسسة املحمدية لألعمال 

االجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل

2330

4 10 فريق العدالة والتنمية
الزيادة في االجور والتعويضات لفائدة 

موظفي الوكاالت الحضرية
2331

4 10 فريق العدالة والتنمية

الزيادة في االجور والتعويضات لفائدة 

مستخدمي املؤسسات العمومية التابعة 

القطاع املعني

2332

4 10 فريق العدالة والتنمية
الزيادة في األجور والتعويضات لفائدة 

مستخدمي املؤسسات العمومية
2333
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4 10 فريق العدالة والتنمية
الزيادة في األجور والتعويضات لفائدة 

مستخدمي املكتب الوطني للهيدروكاربورات
2334

7 4 فريق األصالة واملعاصرة استغالل الشأن الديني ألهداف سياسوية 2335

7 11 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب املنتزهات واملساحات الخضراء 

بمدينة تنغير
2336

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
غياب الربط بشبكة الكهرباء بمنطقة 

بومليح بمدينة وزان
2337

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية املستشفى اإلقليمي محمد 

السادس بمدينة تحناوت
2338

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تعثر أشغال بناء مستشفى سيدي يحيى 

بإقليم سيدي سليمان
2339

8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي الوضع الصحي بجماعة أكلموس 

بإقليم خنيفرة
2340

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
تحسين جودة الخدمات بمطار محمد 

الخامس بمدينة الدار البيضاء
2341

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
إعادة تأهيل وإصالح قنطرة وادي أوريكة 

بإقليم الحوز
2342

1  فريق التجمع الوطني لألحرار 9
تأهيل املسالك الطرقية بمنطقة بومليح 

باملقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة وزان 
2343

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
 تأهيل املسالك الطرقية وتزفيتها بجماعة 

ايت عباس بإقليم أزيالل
2344

1  9 فريق التجمع الوطني لألحرار
 تعبيد وإصالح املسالك الطرقية بدوار افود 

نبورك بإقليم ازيالل
2345

3  10 فريق التجمع الوطني لألحرار  
التمييز في منح تمرير القانون األسا�سي 

ملؤسسة بريد املغرب 
 2346

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار  
ندرة املاء الشروب بمنطقة صنهاجة بإقليم 

تاونات 
  2347

6-5 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
نضوب منابع مياه الري بمنطقة بني عمير 

بإقليم الفقيه بن صالح
 2348
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 1  9 فريق العدالة والتنمية

وضعية منشأة فنية صغيرة بمدخل مركز 

جماعة بني وليد على الطريق اإلقليمية رقم 

5314 بإقليم تاونات 

 2349

 8  2 فريق العدالة والتنمية 
حماية املستهلك من اإلعالنات التجارية 

الكاذبة  
2350

8 3 فريق العدالة والتنمية 
النقص الكبير في األطر الطبية املتخصصة في 

الطب الشرعي بأقاليم جهة فاس-مكناس
 2351

1  11 فريق العدالة والتنمية  
االختالالت التي يعرفها برنامج "سيدي يحيى 

الغرب: مدينة بدون صفيح"
2352  

8 فريق العدالة والتنمية   3

استفادة قدماء العسكريين من مجانية 

العالجات الطبية والجراحية في املؤسسات 

االستشفائية العمومية تطبيقا ملقتضيات 

القانون 34.97  

2353

4-3 10 فريق العدالة والتنمية 

 تمكين قدماء العسكريين من مناصب في 

مصالح اإلدارات التابعة للدولة واملؤسسات 

العامة والجماعات العمومية تطبيقا 

ملقتضيات القانون رقم  34.9

  2354

4   10 فريق العدالة والتنمية

 استفادة أعضاء مجالس الجماعات الترابية 

من تعويضات التنقل لحضور دورات تلك 

املجالس 

2355

2  10 فريق العدالة والتنمية 
 رفض استضافة نشاط من طرف إدارة دار 

الشباب الوحدة بتاونات
 2356

4  10 فريق العدالة والتنمية 

 مآل القرار املشترك املتعلق بمشروع 

تعديل النظام املحدد لكيفية تأسيس 

وتسييرصندوق الضمان التكميلي عند 

الوفاة

2357 

7  17 فريق العدالة والتنمية 

 إحداث شباك بنكي إلكتروني )أوتوماتيكي( 

بالوكالة البريدية بمنطقة الجرف إقليم 

الرشيدية

2358 

1  11 فريق العدالة والتنمية  2359  انهيار منازل باملدينة العتيقة ملراكش

5-2 فريق العدالة والتنمية  14
زحف االسمنت على رمال شاطئ كيمادو 

بمدينة الحسيمة 
2360 
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1 9 فريق العدالة والتنمية 

 إعادة تأهيل وإصالح بعض الطرق 

اإلقليمية واملسالك الطرقية بجماعتي أوالد 

احسين وعامر الشمالية - عمالة سيدي 

سليمان

2361 

3 16 فريق العدالة والتنمية 

اإلجراءات املتخذة بشأن عدم احترام بعض 

الوكاالت البنكية ملقتضيات املادة 503 من  

مدونة التجارة

2362 

4-2-3 10 فريق العدالة والتنمية 

تفعيل املنافع املرصودة لقدماء العسكريين 
وقدماء املحاربين املنصوص عليها في القانون 

34.97 الصادر منذ 20 سنة 

2363 

3-2 10 فريق العدالة والتنمية 

تخويل قدماء العسكريين الحق في تخفيض 

من تعاريف النقل العام تطبيقا ملقتضيات 

القانون 34.9 

 2364

5 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 
الدعم املوجه ملربي اإلبل واألغنام.   2365

6-5-4 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 

 تعيين مدير وتقني لإلرشاد الفالحي وتقني 

بيطري للسالمة الصحية بتزارين
2366 

10-5 14 فريق األصالة واملعاصرة  ظاهرة سرقة الرمال من الشواطئ   2367

11 3 فريق األصالة واملعاصرة   2368 األمن الدوائي وصحة املغاربة

3 10 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
 حرمان طلبة جامعة محمد السادس لعلوم 

الصحة من اجتياز مباراة اإلقامة والداخلي
2369 

3 9 فريق التجمع الوطني لألحرار إحداث مشاريع صناعية بمدينة طانطان   2370 

1 4 فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة أغبار 

بإقليم الحوز
2371

4 1 فريق التجمع الوطني لألحرار
إحداث مرافق سوسيو ثقافية بجماعة أوالد 

اسعيد بإقليم بني مالل
2372

4 1 فريق التجمع الوطني لألحرار
إنشاء فضاءات وملعب رياضية بجماعة 

مغراوة بإقليم تازة
2373

3

6

5

6

11

12

فريق التجمع الوطني لألحرار
مخلفات مطرح النفايات العشوائية بمنطقة 

ليساسفة بمدينة الدار البيضاء
2374
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3

6

5

6

11

 12

فريق التجمع الوطني لألحرار معالجة التلوث البيئي بوادي مارتيل 2375

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء بمدينة سال 2376

1 7 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بأحياء 

مدينة خنيفرة
2377

8-12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تردي وضعية املستوصف الصحي ببلدة أيت 

بوخيو بإقليم خنيفرة
2378

11-8 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
توفير األمصال املضادة للسعات العقارب 

بمدينة تنغير
2379

8-12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
ضعف الخدمات الصحية باملستشفى 

اإلقليمي بمدينة خنيفرة
2380

8-12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
وضعية املستشفى اإلقليمي لالمريم بمدينة 

العرائش
2381

8-12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
النهوض بوضعية املركز أالستشفائي 

اإلقليمي موالي عبد السالم 
2382

8-12

3

3

1
فريق التجمع الوطني لألحرار

إنشاء مستوصف القرب بجماعة مغراوة 

بإقليم تازة
2383

8-12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار
تأهيل املستوصف الصحي بجماعة عين 

مديونة بإقليم تاونات
2384

1

8

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار

تهيئة وتعبيد املسالك الطرقية بجماعة 

مغراوة بإقليم تازة
2385

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
شح املاء الصالح للشرب بدواوير جماعة 

أكفاي بإقليم مراكش
2386

4-1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
شح املاء الشروب بجماعة بوكدرة بإقليم 

آسفي
2387

1 6 ارتفاع فواتير املاء الشروب بمدينة سال  فريق التجمع الوطني لألحرار    2388

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
 االنقطاع املتكرر للماء الشروب بحي 

بولفوس مدينة خنيفرة
2389 

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الشروب بجماعات 

إقليم سطات
2390



219

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاعات املتكررة للماء بدوار الدغوغات 

بإقليم النواصر
2391

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
ترميم وإصالح منارة الركادة التاريخية 

بمدينة تيزنيت
2392

1 6 فريق التجمع الوطني لألحرار
انقطاع مياه الشرب بقرية تيفرت نايت 

حمزة بإقليم أزيالل
2393

1

8

9

11
فريق التجمع الوطني لألحرار

تأهيل املسالك الطرقية وتزفيتها ببلدة أيت 

بوخيو بإقليم خنيفرة
2394

3-2

5

9

17
فريق العدالة والتنمية

التأخر في إصدار النص التنظيمي القا�سي 

بتوسيع مهام صندوق التنمية الصناعية 

واالستثمارات ليشمل دعم نفقات النقل 

للمؤسسات الصناعية املصدرة لبضائعها 

إلى املوانئ أو املناطق الصناعية املصدرة 

القريبة من املوانئ

2395

2 11 فريق العدالة والتنمية

حقيقة وأسباب مراجعة تصنيف الطريق 

الجهوية رقم 419 عبر جماعة كيسان بإقليم 

تاونات

2396

8 4 فريق العدالة والتنمية

الوضعية السيئة للوحدة املدرسية تزكة 

التابعة ملجموعة مدارس أوالد علي بجماعة 

بوعروس إقليم تاونات

2397

2 2 فريق العدالة والتنمية
مراقبة املطاعم املدرسية بالتعليم 

الخصو�سي
2398

4 16 فريق العدالة والتنمية استعمال مستلزمات طبية مهربة 2399

3 10 فريق العدالة والتنمية
اإلجراءات املتخذة لتسهيل ظروف اجتياز 

مباريات ولوج سلك الهندسة باملدارس العليا
2400

5

5

2

16
فريق العدالة والتنمية

حقيقة تزوير وثائق الهوية الخاصة بالساللة 
املغربية األصيلة للخيول

2401

2-1 4 فريق العدالة والتنمية
تبسيط وتيسير استخالص تعويضات برنامج 

"تيسير" لدعم التمدرس
2402

2 11 فريق العدالة والتنمية

إجراءات الوزارة لتسهيل استفادة املهنيين 

من مشروع تجديد أسطول سيارات األجرة 

الكبيرة

2403
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3

3-6

10

16
فريق العدالة والتنمية

تنفيذ األحكام القضائية املرتبطة بالتعويض 

عن التكوين
2404

4 1  فريق األصالة واملعاصرة 
غياب املراكز السوسيو-ثقافية-ترفيهية 

بمدينة سال
2405

1 16  2406  تنامي ظاهرة اإلجرام فريق األصالة واملعاصرة

1 11 فريق األصالة واملعاصرة 
برنامج سيدي يحيى الغرب مدينة بدون 

صفيح 
2407 

4-1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
 شح املاء الصالح للشرب بدوار حوض 

شكري بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة
2408 

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تهيئة وتعبيد املسالك الطرقية بجماعة أيت 

حمو عبد السلم بإقليم بني مالل
 2409

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تهيئة وتعبيد املسالك الطرقية بدوار باب 

الستوت جماعة كلدمان بإقليم تازة
2410 

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

تعبيد وإصالح املسالك الطرقية بدوار أوالد 

امحلة بإقليم سطات 
 2411

8 4  فريق التجمع الوطني لألحرار
 ترميم وإصالح جدران مدرسة تليليت بإقليم 

الحوز
 2412

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تعبيد وإصالح املسالك الطرقية بدوار 

السهب الحمر بإقليم شيشاوة
2413

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تردي وضعية املستوصف الصحي الحضري 

لواد لو بإقليم تطوان
 2414

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 تردي وضعية البنية الطرقية بجماعة واد 

أمليل بإقليم تازة
2415 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
تجهيز املركز الصحي بمنطقة مرزوكة بإقليم 

الرشيدية 
2416 

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

تأهيل وتعبيد الشبكة الطرقية بدوار 

الخروبة بإقليم تازة
2417 

12 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
 تأهيل املستوصف الصحي بجماعة امنيع 

السوالم بإقليم سطات
2418 

1

8
9  فريق التجمع الوطني لألحرار

تأهيل املسالك الطرقية بجماعة الطاوس 

بإقليم الرشيدية 
2419 

9

10

8

12
 فريق التجمع الوطني لألحرار

النهوض بمؤهالت السياحة بمنطقة مرزوكة 

بإقليم الرشيدية 
2420 
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1 6  فريق التجمع الوطني لألحرار
االنقطاع املتكرر للماء الشروب بجماعة 

الطاوس بإقليم الرشيدية 
2421 

3

6

5

6

11

12

 فريق التجمع الوطني لألحرار
األضرار الناجمة عن حرق النفايات باملطرح 

العشوائي بمدينة العرائش 
2422 

1

8

9

11
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 إعادة بناء قنطرة دوار تمزنديرت بجماعة 

ستي فاطمة بإقليم الحوز
2423 

4 1  2424 إحداث ملعب القرب بإقليم سيدي سليمان فريق التجمع الوطني لألحرار

4-3

8

1

3
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 إحداث مستوصف صحي للقرب بدوار أوالد 

امحلة بإقليم سطات
 2425

4-3

8

1

3
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 إحداث مستشفى القرب متعدد 

التخصصات بجماعة كلدمان بإقليم تازة
2426 

4

1

1

4
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة كلدمان 

بإقليم تازة
2427 

8 3  فريق التجمع الوطني لألحرار
تزويد املستشفيات واملراكز الصحية 

باألدوية 
2428 

3 1  وفيات دار الخير بتيط مليل فريق األصالة واملعاصرة
2429-

2430

4 1  فريق األصالة واملعاصرة
 أسباب تعثر إنشاء ملعب للقرب بحي بئر 

الغازي بطنجة
2431 

4 14  فريق األصالة واملعاصرة
 حرمان ميناء طنجة من الحصة املخصصة 

لصيد سمك أبوسيف باملحيط األطل�سي
2432 

3 10  فريق األصالة واملعاصرة

اعتماد انخراط ولي أمر الطالب في الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي كمعيار لإلقصاء 

من منحة التعليم العالي 

2433 

3 10
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 الحيف الذي يطال طلبة مراكز التكوين 

املنهي
 2434

5 16  2435 ابتزاز سائقي األجرة بمدينتي طنجة وتطوان فريق األصالة واملعاصرة

4 1  فريق األصالة واملعاصرة
 تعثر إنشاء ملعب للقرب بحي بئر الغازي 

بطنجة
2436 
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

1 11  فريق األصالة واملعاصرة

عدم الوفاء بتسليم البقع للمستفيدين من 

البرنامج الوطني مدن بدون صفيح بسيدي 

يحيى الغرب ملدة تقارب العشر سنوات 

2437 

4-3 10
 مجموعة الكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل

الوضعية املادية واإلدارية ألساتذة التعليم 

الفني العاملين باملعاهد املوسيقية التابعة 

للجماعة الحضرية ملدينة الدار البيضاء 

2438 

5 14  فريق العدالة والتنمية
املعايير املعتمدة في تصنيف الشواطئ 

املغربية 
2439 

1 9  فريق العدالة والتنمية
 تدهور مقطع هام من الطريق الجهوية رقم 

506  بإقليم تاونات
2440 

9 4  فريق العدالة والتنمية

 مآل طلبات االستفادة من دعم تيسير 

التي حرم أصحابها بسبب أخطاء إدارية ال 

مسؤولية لهم عنها

 2441

8 11  فريق العدالة والتنمية
 حصيلة برنامج تقليص الفوارق املجالية 

بجهة فاس مكناس
2442 

4 1  فريق العدالة والتنمية
التسريع بتجهيز وفتح دور شباب جديدة 

بإقليم تاونات 
2443 

10 12  فريق العدالة والتنمية

استثمار املؤهالت التاريخية والطبيعية 

لجماعة موالي بوشتى بإقليم تاونات في 

إرساء ودعم السياحة املحلية 

2444 

1 2  2445 توفير التغذية للسجناء داخل املحاكم فريق العدالة والتنمية

8 8 إحداث درجة جديدة للفئات الدنيا  فريق العدالة والتنمية
2446-

2447

8 17  2448 إحداث بنك وطني للبصمات الجينية فريق العدالة والتنمية

2 11  فريق العدالة والتنمية
 سبب حذف القطارات السريعة بين فاس 

والدار البيضاء
2449 

4 14  فريق العدالة والتنمية

 الترخيص ملراكب الصيد بالخيط لصيد 

سمك الحبار وبعض األنواع األخرى في سنة 

2019

   2450



2 -املبادرات  عبر آلية األسئلة الشفهية
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توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية  خالل الدورة الثانية

بحسب أهداف التنمية املستدامة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

1-2(2)-3(15)-4(10)-5-7 26 1

1(2)-3(4)-4(6)-5-6 9 2

3-5-6-8(13)-9-11(2)-12(11)-13 27 3

1(4)-2-3(12)-4(6)-5(6)- 6-7(6)-8(4)-9(4) 32 4

1-2-8 3 5

1(4)-2-3 (2)-4-5-6(2) 9 6

1(5)-4-5 6 7

3(5)-5(2)-6(2)-8(20)-9(6)-10-12(5) 37 8

1(7)-2 (5)-3(4)-4-7 15 9

2(5)-3(7)-4(2)-5-7(8)-8-9 23 10

1(11)-2(5)-3(2)-4(2)-6(3)-8(10)-9(2) 31 11

1(4)-4(2)-5-6-7(2) 8 12

2 1 13

4 1 14

1-2-3 2 15

1-2(4)-3(5)-5(3)-6(16)-7(17)-8(4)-9-10(4) 41 16 

1(4)-5-7-8 7 17

---------- 278 املجموع



225

	  

	  

	  

	  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية بحسب أهداف  خطة 2030  

 )الدورة الثانية(



226

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

6 16 فريق األصالة واملعاصرة
سبل ضمان عدم تكرار املشاكل التي عانى 

منها الحجاج املغاربة
.1

8 8 فريق التجمع الوطني لألحرار امللف املطلبي لرجال التعليم العالي .2

3-7 4
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين 

والبحث العلمي
.3

 8 4 فريق العدالة والتنمية حصيلة املدارس الجماعاتية .4

 1-3 4 فريق االتحاد املغربي للشغل
 االرتفاع املهول في نفقات التمدرس باملدارس 

واملعاهد الخصوصية 
.5

 8   8 الفريق الحركي 6. إلغاء التوظيف بالتعاقد

 8  8
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل 
وضعية األساتذة املتعاقدين   .7

 1  11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية 
8. تقييم برنامج مدن بدون صفيح

 1  11 فريق العدالة والتنمية  إشكاالت التعمير بالعالم القروي   .9

 3  10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
مشكل الحصول على رخصة البناء  .10

8

3

3

1

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
مشكل الحصول على رخصة البناء  .11

12 3
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب 

املهن الحرة  
.12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة األولى
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

 13 3
 الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي 
السياسة الصحية  .13

 8  3 الفريق الحركي
 توقيف العمل بالتغطية الصحية من طرف 

املصحات الخاصة
.14

2   10 فريق األصالة واملعاصرة  االندماج املنهي لألشخاص في وضعية إعاقة .15

 6 فريق التجمع الوطني لألحرار  16 تدني الخدمات اإلدارية .16

 8  8 فريق األصالة واملعاصرة
تزويد التجمعات الحرفية بمعدات اإلنتاج 

ووسائل الوقاية 
.17

7-4   4 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب  التكوين في مهن الصناعة التقليدية  .18

 8  8 الفريق االشتراكي  االختالالت املتعددة لدار الصانع  .19

3

3

8

9
فريق العدالة والتنمية  دعم وتطوير الصناعة التقليدية .20

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3 1 1

8(2)-12-13 4 3

1-3(2)-4-7(2) 4 4

3-8(5) 6 8

3 1 9

2-3 2 10

1(2) 2 11

6(2) 2 16
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7-5-3 4 الفريق الحركي إشكاليات املنظومة التعليمية .1

1 4
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
امتحانات الباكالوريا .2

8-3 4 فريق العدالة والتنمية
حق جهة درعة تافياللت في التوفر على 

جامعة مستقلة
.3

8-3 4
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

أوضاع الطلبة باملؤسسات واألحياء 

الجامعية
.4

 4-1 6 فريق األصالة واملعاصرة تدبير ندرة املياه في مواجهة التغيرات املناخية .5

 1   6
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

االنقطاع املتكرر للماء الشروب ببعض 
املدن والقرى

.6

 2  11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

تأخر القطارات عن مواعيدها والحالة غير 

الجيدة للعديد من العربات
.7

8-2  6 الفريق الحركي
تدبير الصرف الصحي باملنطقة الصناعية 

بالداخلة
.8

 12  3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

وضعية أقسام املستعجالت باملستشفيات 

العمومية
.9

 12 فريق األصالة واملعاصرة 3 نزيف استقاالت أطباء القطاع العام .10

 3 1
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
السياسة الصحية .11

8 16 فريق األصالة واملعاصرة

حصيلة دمج املكتب الوطني للكهرباء 

واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 

مكتب واحد

.12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الثانية
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

 5 3 فريق األصالة واملعاصرة
مجهودات الحكومة في مكافحة املخدرات في 

أوساط الشباب
.13

6 16 أعضاء فريق العدالة والتنمية صحة األخبار بالصحافة الوطنية .14

10   16 فريق العدالة والتنمية وضعية معتقلي الريف داخل السجون .15

 6  16
أعضاء فريق االتحاد املغربي 

للشغل

استقبال املواطنين وإرشادهم باإلدارات 

العمومية
.16

 2 13 التجمع الوطني لألحرار الوضع البيئي املزري بإقليم طانطان .17

3  16 فريق التجمع الوطني لألحرار مكانة كتابة الضبط في املنظومة القضائية .18

 3  1 الفريق االشتراكي
األطفال املهملين املتكفل بهم من طرف 

األجانب
.19

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3 (2) 2 1

5-12(2) 3 3

1-3(3)-5-7-8(2) 4 4

1(2)-2-4-8 3 6

2 1 11

2 1 13

3-6(2)-8-10 5 16



231

224	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثانية



232

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12 3 فريق التجمع الوطني لألحرار تعميم ودعم مستعجالت القرب ببالدنا .1

12-8 3 فريق األصالة واملعاصرة
اإلجراءات املتبعة لتقوية برنامج الصحة 

املتنقلة بالعالم القروي
.2

8   8 الفريق الحركي االحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة  .3

8  8
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
4. وضعية عامالت وعمال املناولة

10-7 فريق األصالة واملعاصرة 16  5.  مستجدات الحوار االجتماعي

10-7 16  فريق العدالة والتنمية

 مخرجات الحوار االجتماعي املتضمنة في 

االتفاق املوقع بين الحكومة وثالث مركزيات 

نقابية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب

.6

12  8
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
7. البطالة في صفوف الشباب 

8  فريق االتحاد املغربي للشغل 8
 األوضاع املزرية التي يعيشها العمال 

الزراعيون 
.8

3  1 9. العناية بأوضاع املتقاعدين فريق األصالة واملعاصرة

1

3-2

5 

10

 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

التمييز الذي يطال املرأة العاملة في املجال 

الفالحي
.10

10 16
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل  
التضييق على حرية التظاهر  .11

3-1 11 12. السياسة العقارية للدولة في مجال التعمير الفريق الحركي 

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الثالثة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4

1

1

7
تعميم الكهرباء بالعالم القروي  فريق التجمع الوطني لألحرار  .13

5-4 7  فريق األصالة واملعاصرة
 إعفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة 

الشمسية من الضريبة على القيمة املضافة
.14

1 16 الفريق االشتراكي
 ظاهرة الشغب والعنف في مالعب كرة 

القدم
.15

2 4
 الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
16. التكوين الفني لألطفال

6 4  فريق العدالة والتنمية
 أهم اإلجراءات املتخذة قصد القضاء على 

األمية
.17

1

1

6

7

 للمستشارين املحترمين السيدين 
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

االختالالت التي تعتري فواتير املاء والكهرباء .18

5 10  فريق العدالة والتنمية 
 تموين وضبط األسواق خالل شهر رمضان 

املبارك
.19

1

7

1

12

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
تدهور القدرة الشرائية للمواطنين .20
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األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

1-3-4 3 1

8-12(2) 2 3

2-6 2 4

1 1 5

1 1 6

1(2)-4-5 3 7

8(3)-12 4 8

2-3-5 2 10

1-3 1 11

7 1 12

1-7(2)-10(3) 4 16

228	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

9 10 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

مدى صحة سحب "شركة بومبا ردييه" 

ألنشطتها في قطاع صناعة الطيران باملغرب 

بعد قرارها بيع مصنعها بالدار البيضاء 

.1

2

6

9

12
فريق األصالة واملعاصرة

مواكبة الصناعة الوطنية ملخطط املغرب 

األخضر
.2

5

3-2

8

9

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

ترجمة التزام الحكومة بتوسيع أدوار غرف 

الصناعة والتجارة وتنمية مواردها املالية
.3

3 10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

االكراهات التي تعيق تنافسية املقاولة 

املغربية
.4

8 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية .5

8 16 فريق التجمع الوطني لألحرار إرساء الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية .6

8 16 الفريق االشتراكي إقرار الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية .7

4-2 1 التجمع الوطني لألحرار اإلستراتيجية الجديدة للتخييم .8

8 8
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
9. تردي ظروف العمل ونقل العامالت والعمال

2 16 فريق األصالة واملعاصرة
  حصيلة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف 

واملصالحة املتعلقة بجبر الضرر الجماعي
.10

3 16 فريق األصالة واملعاصرة  11. مستجدات قضية الصحراء املغربية

3 16 الفريق الحركي 12. مستجدات الوحدة الوطنية

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الرابعة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

5 16 13. حماية املواطنين املبلغين عن الرشوة فريق العدالة والتنمية

8 8 فريق االتحاد املغربي للشغل 
 املشاكل التي يعيشها النساخ القضائيون 

بمحاكم قضاء األسرة املغربية
.14

4 11 فريق العدالة والتنمية  تثمين املدينة العتيقة لطنجة .15

8 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.
16. البناء في العالم القروي

5-4 4 فريق العدالة والتنمية 

 تنزيل بعض مقتضيات الرؤية اإلستراتيجية 
2030-2015 قبل املصادقة على القانون 

اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية 

والتكوين والبحث العلمي

.17

5-4 4 الفريق الحركي
 استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة 

التكوين املنهي
.18

9 8 فريق األصالة واملعاصرة االهتمام بالسياحة الجبلية .19

9 8
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
السياحة الجبلية .20
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تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الرابعة

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

2-4 1 1

4 (2)- 5(2) 2 4

5-8(2)-9(2) 5 8

2 (2)-3 2 9

3-9 2 10

4-8 2 11

6 1 12

2-3(2)-5-8(3) 7 16
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

خطة 2030 فريق العدالة والتنمية اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة .1

1 11 فريق التجمع الوطني لألحرار السكن غير الالئق في املغرب .2

1 11 الفريق الحركي    مشكل التعمير بالعالم القروي .3

8 11 فريق األصالة واملعاصرة 
تغطية األحياء ناقصة التجهيز والسهر على 

إدماجها في النسيج الحضري املحيط بها  
.4

1 7
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
برنامج الكهربة القروية .5

1 7 الفريق االشتراكي الرخص املمنوحة لشركات توزيع املحروقات .6

3 1
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي 
األرامل بدون أطفال  .7

3 1 فريق التجمع الوطني لألحرار
دعم الجمعيات املهتمة باألشخاص في 

وضعية إعاقة باملغرب 
.8

8 8 فريق العدالة والتنمية
تفعيل املقتضيات القانونية لفض نزاعات 

الشغل الجماعية 
.9

7-1 12 فريق االتحاد املغربي للشغل مراقبة األسعار خالل شهر رمضان  .10

7-1 12
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

ارتفاع أسعار املواد الغذائية خالل شهر 

رمضان األبرك 
.11

7-1 12  فريق األصالة واملعاصرة

حماية املستهلكين من كل أشكال املضاربات 

والغالء في أسعار املواد الغذائية بمناسبة 

شهر رمضان 

.12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الخامسة -
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

1 7 فريق األصالة واملعاصرة ارتفاع أثمنة املحروقات  .13

3 1
  الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
تراجع الطبقة املتوسطة ببالدنا  .14

6 16
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
التعيين في املناصب العليا .15

8 11 16. التدابير املعتمدة لتنزيل ميثاق الالتمركز  فريق األصالة واملعاصرة

3-2 9 الفريق الحركي وضعية الصناعة التقليدية .17

3 1 القانون اإلطار لالقتصاد االجتماعي فريق العدالة والتنمية .18

3-2 9
 الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
19. مشاكل الصناع التقليديين

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3(2) 2 1

1(3) 3 7

8 1 8

2(2)- 3(2) 2 9

1(2)-8(2) 4 11

1(3)-7(3) 3 12

6 1 16
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

9 4
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
املقاييس املعتمدة في توزيع منح الطلبة .1

7 4 فريق العدالة والتنمية تأليف الكتاب املدر�سي .2

9-4-3 4 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور 

بين الجامعات واملقاوالت
.3

2 11 فريق األصالة واملعاصرة
غالء أسعار تذاكر شركة الخطوط امللكية 

املغربية
.4

1 9 الفريق الحركي
مآل الطريق الرابطة بين دمنات و غسات 

بإقليم ورززات
.5

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار
مآل تهيئة الطريق الرابطة بين تنغير وبني 

مالل
.6

1 9 فريق التجمع الوطني لألحرار بناء الطريق السريع بجهة درعة تافياللت .7

5-6 6
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
برمجة إنشاء السدود .8

1 9
للمستشارين املحترمين السيدين 
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

تعطل أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 9 

الرابطة بين ورزازات ومراكش
.9

2 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
شروط الوقاية بالطرق السيارة باملغرب .10

مجموع الخطة الفريق الحركي
االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 

رؤية 2030
.11

3

8

1

3
فريق االتحاد املغربي للشغل اإلشكاالت املزمنة لقطاع الصحة ببالدنا .12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة السادسة -
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8 3 فريق العدالة والتنمية
اختالالت وفو�سى االستقبال باملستشفيات 

العمومية
.13

12 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
غياب األمن باملستشفيات .14

8 8 فريق العدالة والتنمية
تحسين ظروف املمرضين على مستوى 

التعويض والحماية من األخطار املهنية
.15

3 16 فريق األصالة واملعاصرة تجاوزات املصحات الخاصة .16

3 4 الفريق االشتراكي اإلضرابات املتتالية لطلبة الطب بالكلية .17

4 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
مهرجان املوسيقى العريقة .18

8 8
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
احترام الصيدليات لقانون الشغل .19

8 11 فريق األصالة واملعاصرة خلق نموذج مغربي لتنمية املناطق الجبلية .20

2-3 1 فريق األصالة واملعاصرة التدابير الحمائية للطفولة املغربية .21

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

2-3(2) 2 1

8(2)-12 3 3

 3 (2)-4-9(2) 4 4

8(2) 2 8

1(4) 4 9

2(2)-4-8 4 11

3 1 16
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

10-7 16 فريق العدالة والتنمية
الصورة الحقوقية للمغرب من خالل 

التقارير الدولية
.1

10 16
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة .2

8 11 فريق األصالة واملعاصرة
مساهمة الوزارة في برامج تأهيل الجماعات 

الترابية
.3

1 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
السكن املوجه للفئات الوسطى .4

4-3 4
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
الشعب العصرية في التكوين املنهي .5

5-1 4 فريق األصالة واملعاصرة
تيسير ولوج األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة إلى التعليم العمومي والخاص
.6

7 4 فريق األصالة واملعاصرة.
إعداد تالميذ الباكالوريا لولوج املعاهد 

واملدارس العليا
.7

3 1 فريق العدالة والتنمية
التغطية الصحية في مكتب التكوين املنهي 

وإنعاش الشغل
.8

8 4
أعضاء فريق التجمع الوطني 

لألحرار

وضعية املؤسسات التعليمية في العالم 

القروي
.9

9 4 فريق التجمع الوطني لألحرار  
تعميم منحة التعليم العالي لطلبة جهة درعة 

تافياللت
.10

9 4 فريق العدالة والتنمية تعميم منح التعليم العالي .11

6 16 الفريق الحركي مشروع قانون اإلطار .12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة السابعة-
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

6 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

الخروقات والتجاوزات بكلية طب األسنان 

بجامعة الزهراوي لعلوم الصحة
.13

2 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

تنامي ظاهرة استغالل األطفال والرضع 

للتسول في الفضاء العام
.14

2 16 الفريق االشتراكي استفحال ظاهرة التسول باملدن املغربية .15

10 16 الفريق الحركي اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها .16

1 11 فريق االتحاد املغربي للشغل جودة السكن االجتماعي واالقتصادي .17

10 8 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
عائق الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات 

املغربية،
.18

6-3 6
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
تلوث مجرى واد زندولة بمادة املرجان .19

9-6
11

12
فريق األصالة واملعاصرة

سياسة الحكومة في مجال تفعيل الحق في 

بيئة سليمة
.20

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3 1 1

1-3-4-5-7-8-9(2) 6 4

3-6 1 6

10 1 8

1(2)-6-8-9 4 11

4 1 12

2(2)-6(2)-7-10(2) 7 16
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ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  3  
4   6  1- 3- 4- 5- 7- 8- 9)2(  
6   1  3- 6  
8   1  10  
11 	  4  1)2(- 6- 8- 9  
12   1  4  
16   7  2)2(- 6)2(- 7- 10)2(  

 

	  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة
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لغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8-3 11 فريق األصالة واملعاصرة
انخراط قطاع العدل في التنظيم الجهوي 

الجديد
.1

1 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
أشغال الحفر في املجال الحضري .2

1 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
السكن املوجه للفئات الوسطى .3

8 11 فريق التجمع الوطني لألحرار. 
إحداث وتجهيز مرافق القرب العمومية بعدد 

من مدن اململكة
.4

1 11 فريق االتحاد املغربي للشغل. حصيلة برامج القضاء على دور الصفيح .5

6-5 16 فريق العدالة والتنمية استفحال ظاهرة الغش في االمتحانات .6

7-3 4 فريق األصالة واملعاصرة
معايير الولوج للمعاهد العليا بخصوص 

الحاصلين على شهادة البكالوريا
.7

7-3 4 فريق العدالة والتنمية دور التعليم في مناهضة العنف ضد النساء .8

5 4 فريق األصالة واملعاصرة.
تيسير ولوج األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة إلى التعليم العمومي والخاص
.9

7 4
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل.
احتجاجات طلبة كلية الطب والصيدلة .10

6 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

الخروقات والتجاوزات بكلية طب األسنان 

بجامعة الزهراوي لعلوم الصحة
.11

8 3 الفريق الحركي تدني الخدمات الصحية .12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الثامنة -
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12 3
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

الخصاص الحاصل في األطر الطبية من 

أطباء وممرضين
.13

8-4 11 الفريق االشتراكي.
استراتيجية الحكومة لتعميم دور الثقافة في 

العالم القروي
.14

4-1 2
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
النقص في حصة زاكورة من الدقيق املدعم .15

6 16 فريق التجمع الوطني لألحرار تقييم الساعة اإلضافية للمملكة .16

9 16 الفريق الحركي اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها .17

3-1 15 فريق العدالة والتنمية 

مجهود املندوبية السامية للمياه والغابات 

ومحاربة التصحر من أجل املحافظة على 

الرصيد الغابوي الوطني وتطويره

.18

9-6

4

11

12
فريق األصالة واملعاصرة.

سياسة الحكومة في مجال تفعيل الحق في 

بيئة سليمة
.19

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

1-4 1 2

8-12 2 3

3(2)-5-7(2) 4 4

1(3)-3-6-8(3)-9 7 11

1-4 1 12

1-3 1 15

5-6(3)-9 4 16
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248	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثامنة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

9 4 أعضاء فريق العدالة والتنمية.
تعميم منح التعليم العالي على طلبة املدن 

واألقاليم غير الجامعية
.1

8 3 أعضاء فريق العدالة والتنمية.
التغطية الصحية في مكتب التكوين املنهي 

وإنعاش الشغل
.2

8 4
أعضاء فريق التجمع الوطني 

لألحرار.

وضعية املؤسسات التعليمية في العالم 

القروي
.3

4-3 2 فريق التجمع الوطني لألحرار. وضعية املوسم الفالحي الحالي .4

4-3 2 الفريق االشتراكي املوسم الفالحي .5

4-3 2 فريق األصالة واملعاصرة حصيلة املوسم الفالحي الحالي .6

4-3 2 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب وضعية املوسم الفالحي الحالي .7

4 2
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
املشاكل التي تعاني منها الفالحة .8

3 3 فريق األصالة واملعاصرة مخاطر الحمى القالعية .9

5 2
السيدين عبد اللطيف أعمو 

وعدي شجيري
الغش في بعض املنتوجات الفالحية .10

1 2
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
املراقبة الصحية لألغذية .11

4 14 فريق العدالة والتنمية مآل إحداث قرية للصيد بالواليدية .12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة التاسعة  
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7-5-3 1 الفريق الحركي
تقييم أداء صندوق التنمية القروية 

واملناطق الجبلية
.13

6

5

2

8

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

مآل مهند�سي الدولة خريجي املدرسة 

الوطنية للفالحة
.14

2 15 الفريق الحركي تدبير املجاالت الغابوية ببالدنا .15

8 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

مشكل االنعكاسات السلبية للعطل 

السنوية لألطر الطبية عل ىسير املراكز 

الصحية بالعالم القروي

.16

8 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

حرمان املمرضين واألطر شبه الطبية العاملة 

باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة من 

التعويض عن األخطار املهنية

.17

11-8 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
الزيادة في أسعار األدوية .18

8 3 فريق األصالة واملعاصرة.
التدابير املعتمدة الستفادة املهاجرين من 

الخدمات الصحية
.19

3 4 فريق االتحاد املغربي للشغل مشكل إضراب طلبة كلية الطب والصيدلة .20

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3-5-7 1 1

1-3 (4)- 4(5) -5-6 8 2

3-8(4)-11 5 3

3-8-9 3 4

5-8 2 8

4 1 14

2 1 15
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252	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

  

  

 

	  

 

 

 

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 
	  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  3- 5- 7  
2   8  1- 3 )4(-  4)5 (- 5- 6  
3   5  3- 8)4(- 11  
4   3  3- 8- 9  
8 	  2  5- 8  
14   1  4  
15   1  2  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة التاسعة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4 1 فريق التجمع الوطني لألحرار العرض التخييمي الجديد .1

4 1
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
عملية التخييم لهذه السنة .2

4 1 فريق األصالة واملعاصرة تطوير العرض التربوي للمخيمات .3

4 1
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
مالعب القرب .4

9 8 فريق التجمع الوطني لألحرار مهنة املرشد السياحي .5

9

10

8

12
فريق األصالة واملعاصرة مآل محطة موكادور السياحية .6

9

10

8

12

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
السياحة الداخلية .7

9 8 الفريق االشتراكي ارتفاع أسعار الفنادق .8

3 6 فريق األصالة واملعاصرة إشكالية النفايات السائلة .9

6

5

11

12

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات .10

3 4
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

أداء رسوم الجتياز مباريات الولوج لبعض 

املدارس واملعاهد العمومية
.11

5-1 4 فريق األصالة واملعاصرة. 
تعميم وتنمية التمدرس باألوساط القروية 

وشبه حضرية
.12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018- 2019

الدورة الربيعية- الجلسة العاشرة -
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4 4 فريق االتحاد املغربي للشغل ملف تغيير اإلطار بناء على الشهادة الجامعية .13

12-3-6 8
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
ارتفاع معدل البطالة .14

12-8 8 الفريق الحركي إنعاش التشغيل .15

6 16 الفريق الحركي

شرعية زيارات البحث والتحري التي تباشرها 

فرق املفتشية العامة لوزارتكم بمقرات 

الشركات الخاصة

.16

2

3

10

16
فريق العدالة والتنمية تأهيل السجون .17

2

6

11

3
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

السياقة املهنية والتكوين في مهن قطاع 

النقل
.18

3 1 فريق العدالة والتنمية االهتمام باألطفال التوحديين .19

8 5 فريق العدالة والتنمية.
حصيلة املرصد الوطني لصورة املرأة في 

اإلعالم
.20
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األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3-4(4) 5 1

6 1 3

1-3-4-5 3 4

8 1 5

3 1 6

3-6-8-9(4)-12(2) 6 8

2 1 10

2-6 2 11

5 1 12

3-6 2 16

256	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة العاشرة
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

1 17 فريق التجمع الوطني لألحرار. 
توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول 

الجبايات
.1

1 17 الفريق الحركي إصالح النظام الجبائي .2

1 17
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
إصالح النظام الجبائي .3

5 17
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

تزايد عدد الشركات املهددة باإلفالس بسبب 

شح السيولة
.4

1 17 فريق األصالة واملعاصرة
املعايير املعتمدة في توزيع منتوج الضريبة من 

القيمة املضافة على الجماعات الترابية
.5

8 10 االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفعيل نظام األفضلية الوطنية في الصفقات 

العمومية
.6

5 17
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل.

جدوى اإلعفاءات الضريبية املمنوحة 

لبعض القطاعات
.7

7 10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

تسهيل عملية العبور بالنسبة للمغاربة 

املقيمين بالخارج
.8

7 10 فريق التجمع الوطني لألحرار.
تسهيل إجراءات عبور مغاربة العالم ملوسم 

2019
.9

7 10 فريق األصالة واملعاصرة
التدابير املتخذة الستقبال أفراد الجالية 

املقيمة بالخارج
.10

7 10 الفريق االشتراكي
تقييم عملية مرحبا 2018 واإلجراءات 

املتخذة إلنجاح عملية مرحبا 2019
.11

7 12
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي.
استعدادات الحكومة إلنجاح عملية العبور .12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018- 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الحادية عشر 
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

7 10 فريق العدالة والتنمية.
استراتيجية الوزارة لحماية حقوق أفراد 

الجالية املغربية املقيمين بالخارج
.13

7 10 فريق االتحاد املغربي للشغل

اإلجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها بعد 

تحول املغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار 

للمهاجرين وخاصة األفارقة منهم،

.14

2 10 الفريق الحركي إدماج الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج .15

7 16 فريق األصالة واملعاصرة
التدابير املتخذة إلنجاح مناسك الحج لهذه 

السنة
.16

8 8 فريق ا لعدالة والتنمية.
النظام األسا�سي ملستخدمي الوكاالت 

الحضرية
.17

6 16 فريق العدالة والتنمية استقاللية الجامعات املغربية .18

4 1
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

عدم توفر جل مراكز رعاية األشخاص 

املعاقين على الحد األدنى للخدمات
.19

7 10 فريق األصالة واملعاصرة
تحسين جودة الخدمات املقدمة على متن 

السفن في فترة عملية العبور
.20

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

4 1 1

8 1 8

2-7(8)-8 10 10

6-7 2 16

1(4)-5 6 17
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260	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

	  

ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   1  4  
8   1  8  
10   10  2- 7)8(- 8  
16   2  6- 7  
17 	  6  1)4(- 5  

  

	  

 

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 
	  

	  

	  

	  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الحادية عشر
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

8 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
إحداث أقطاب جهوية تنافسية للتنمية .1

3 8 فريق العدالة والتنمية تنامي القطاع  غير املهيكل .2

1 9 فريق العدالة والتنمية
النهوض بالبنيات التحتية الرقمية بالعالم 

القروي
.3

1 9 فريق األصالة واملعاصرة صيانة الطرق السيارة .4

1 6 فريق األصالة واملعاصرة
ظاهرة العطش الذي تعاني منه بعض 

األقاليم
.5

1 9 الفريق االستقاللي للوحدة تقييم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية .6

6-5 6
السيدين عبد اللطيف أعمو 

وعدي شجيري
استنزاف الفرشات املائية .7

7-6 16
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
إخفاق كرة القدم املغربية .8

7-6 16 الفريق الحركي السياسة الرياضية ببالدنا .9

7-6 16 فريق األصالة واملعاصرة
الخروج املحبط للمنتخب الوطني لكرة 

القدم من نهائيات كأس إفريقيا
.10

7-6 16 فريق التجمع الوطني لألحرار
ما يروج عن إخفاقات املنتخب الوطني في 

كأس األمم اإلفريقية
.11

4 1 فريق األصالة واملعاصرة تعميم مالعب القرب .12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية  2018- 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الثانية عشر-
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

4 1
فريق االتحاد الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي
برنامج التخييم .13

1 11 الفريق الحركي. دعم السكن االجتماعي بإقليم أسرد .14

3 10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
نتائج الحركة اإلنتقالية .15

3 10 فريق التجمع الوطني لألحرار
إقصاء خريجي مسلك اإلدارة التربوية من 

لوائح الناجحين في امتحان الكفاءة املهنية
.16

8 8
مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل
17. وضعية عمال شركات التدبير املفوض

2 5 فريق االتحاد املغربي للشغل

مدى استعداد الحكومة للدفاع واالنخراط 

في اعتماد وإصدار اتفاقية وتوصية دوليتين 

ملحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل

.18

4

3

2

1

8

10

فريق العدالة والتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني .19

4 9 الفريق االشتراكي

مآل مشروع بناء مقر جديد للغرفة الجهوية 

للصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء - 

سطات

.20

7

8-7

9

17

 فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

إحداث منصة لوجيستيكية موجهة 

للتصدير لدعم التجارة اإللكترونية
.21



261

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

4 (3) 3 1

2 1 5

1-5-6 2 6

3(2)- 8 (2) 4 8

1(3)-4-7 5 9

2-3 (2) 3 10

1-8 2 11

6(4)-7(4) 4 16

7-8 1 17

264	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

 
ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة  االمططررووحة  بشأنهھ   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   3  4 )3(  
5   1  2  
6   2  1- 5- 6  
8   4  3)2(-  8 )2(  
9 	  5  1)3(- 4- 7  
10   3  2- 3 )2(  
11   2  1- 8  
16   4  6)4(- 7)4(  
17   1  7- 8  

  

  

  تووززيیع  ااألسئلة  االمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة

 

 
	  

	  

	  

	  

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثانية عشر



262

الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

9-8 3 فريق العدالة والتنمية

توفير العالجات واألمصال الضرورية لضحايا 
لسعات العقارب واألفاعي على مستوى 

مستوصفات القرب

.1

12-11

3

3

1

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

افتقار املراكز الصحية بالعالم القروي 

لألطباء واملمرضين واألدوية )نموذج إقليم 

زاكورة

.2

12 3 فريق العدالة والتنمية نقص املوارد البشرية بوزارة الصحة .3

3

12

1

3
فريق التجمع الوطني لألحرار.

تنامي ظاهرة عزوف األطباء عن االلتحاق 

بمقرات العمل في املناطق القروية والنائية
.4

3

12

1

3
فريق األصالة واملعاصرة

التدابير املتخذة لضمان توزيع وانتشار 

متوازن للموارد البشرية الطبية
.5

8 3
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية
تقييم مخطط املستعجالت .6

8 3 فريق األصالة واملعاصرة
مواجهة انخفاض مخزون الدم 

باملستشفيات العمومية
.7

6 16
الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي.

مقاربة الحكومة ملواجهة إشكالية تنفيذ 

األحكام القضائية
.8

5

4-3

16

10

مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون 
خصوصا التصريح بالعمال لدى صندوق 

الضمان االجتماعي، والحد األدنى لألجور

.9

8 8 الفريق االشتراكي القانون املتعلق بالنقابات .10

3 8 فريق التجمع الوطني لألحرار تشجيع املقاوالت الذاتية .11

12-6 8 فريق األصالة واملعاصرة
إطالق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي 

للشباب في املناطق القروية
.12

توزيع املبادرات عبر آلية  األسئلة الشفهية بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018- 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الثالثة عشر  
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  املوضوع  السؤال 

12 8
فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب.

اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 

2025
.13

3 1 فريق االتحاد املغربي للشغل مشاكل مصحات الضمان االجتماعي .14

8 8 الفريق الحركي
مراجعة النظام األسا�سي الخاص بهيئة 

تفتيش الشغل
.15

3 10
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.
وضعية مفت�سي الشغل .16

4 10 فريق العدالة والتنمية.
االختالالت التي تعرفها منظومة األجور 

بالوظيفة العمومية
.17

2 11
الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

السياسة الحكومية في مجال السالمة 

الطرقية
.18

8 11 الفريق الحركي تأهيل املعبر الحدودي الكركرات .19

2 9 فريق األصالة واملعاصرة إطالق برنامج صناعي بجهة درعة تافياللت .20

األهداف املثارة خالل الجلسة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشفهية الهــــــــــــــدف

3(4) 4 1

8(3)-9-11-12(4) 7 3

3-6-8(2)-12(2) 5 8

2 1 9

  3(2)-4 (2) 3  10 

2-8 2 11

5-6 2 16
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تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشفهية خالل الجلسة الثالثة عشر



3 -املبادرات  عبر آلية األسئلة الشهرية  
املتعلقة بالسياسة العامة
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توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  املتعلقة بالسياسة العامة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  بحسب أهداف التنمية املستدامة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

1(9)-3(7) 16 1

1(2)-4(2)-7(2) 10 4

8 3 8

3(7) 7 10

6-12 3 16

5(9) 9 17

------- 48 املجموع
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  السؤال  املحور   

7-4-1 4

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 فريق العدالة والتنمية

 الفريق الحركي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق االشتراكي

فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب. 

فريق االتحاد املغربي للشغل

الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي

سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم 

والتكوين املنهي والبحث العلمي ببالدنا
1 

7-4-1 4 عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري 
معالجة القضايا اآلنية واالستراتيجية 

ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
1 

8

12-6

8

16

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 الفريق الحركي

مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في 

القطاع العام ورهانات تحديث اإلدارة 

العمومية

2 

توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  املتعلقة بالسياسة العامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة األولى-
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األهداف املثارة خالل الجلسة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  بحسب أهداف التنمية املستدامة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

1(2)-4(2)-7(2) 10 4

8 3 8

6-12 3 16

273	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة   االغايیاتت  االمستهھددفة     
4   10   1)2(- 4)2(- 7)2(   
8   3   8   
16   3   6- 12   

 

 

نميیة  االمستدداامةاالمططررووحة  خاللل  االجلسة  بحسبب  أأهھھھدداافف  االت  ةتووززيیع  ااألسئل   
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الغاية الهدف الفريق / املجموعة  السؤال  املحور   

5

7

17

1

فريق األصالة واملعاصرة

 الفريق االستقاللي للوحدة     

والتعادلية

 فريق العدالة والتنمية

  الفريق الحركي

 فريق التجمع الوطني لألحرار

 فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب

سياسة الحكومة في تدبير االستثمار العمومي 

في أفق تحسين نجاعته
1 

5

7

17

1

الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي
االستثمارات العمومية 1 

5

7

17

1

للمستشارين املحترمين السيدين 
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

مردودية ونجاعة تدبير االستثمارات 

العمومية
1 

3

3

1

10

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية

 فريق العدالة والتنمية

 الفريق الحركي

 الفريق االشتراكي

 فريق االتحاد املغربي للشغل

 مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل

 وضعية املتقاعد ومكانته في السياسات 

العمومية 
2

توزيع املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  املتعلقة بالسياسة العامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية- الجلسة الثانية 
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األهداف املثارة خالل الجلسة

تصنيف املبادرات عبر آلية األسئلة الشهرية  بحسب أهداف التنمية املستدامة

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات عبر 
األسئلة الشهرية الهــــــــــــــدف

1(9)-3(7) 16 1

3(7) 7 10

5(9) 9 17

276	   	مرركزز  االددررااساتت  وواالبحووثث    في  االشؤؤوونن  االبررلمانيیة  
	  

ااألهھھھدداافف  االمثاررةة  خاللل  االجلسة   

  

االهھددفف عدددد  ااألسئلة   االغايیاتت  االمستهھددفة     
1   16   1)9(- 3)7(   
10   7   3)7(   
17   9   5)9(   

 

 

بحسبب  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامةاالمططررووحة  خاللل  االجلسة    ةتووززيیع  ااألسئل   

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



4 -املبادرات  عبر آلية التشريع
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توزيع املبادرات عبر آلية التشريع بحسب أهداف التنمية املستدامة

السنة التشريعية 2018 - 2019

الدورة الربيعية

الغايات املستهدفة مجموع املبادرات 
التشريعية الهــــــــــــــدف

4(3) 3 1

4-8 1 2

2-3-7(2) 3 4

8-10 2 8

1-6 1 9

2-3-4-5-7(2) 5 10

4 1 14

3 1 15

3(5)-6(3)-7-11(3) 9 16

6-10-13(2)-14(2)-16-17(2) 6 17

------------- 31 املجموع
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تصنيیفف االمباددررااتت عبرر االتشرريیع خاللل االددووررةة االثانيیة 	  

	  

	  

تصنيف املبادرات عبر آلية التشريع  املصادق عليها خالل الدورة الثانية 

بحسب أهداف التنمية املستدامة
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الغاية الهدف املوضوع 

14-13 17
1 - مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات 

املساهمة؛ )اإلجماع(

14-13 17
2 - مشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 املتعلق بشركة 
التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات 

املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة. )اإلجماع(

6-1

6

9

16

3 - مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة؛ 
)اإلجماع بعد تعديله(

 4-5 10
4 -مشروع القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك  املغرب. 

)املوافقون: 42   املعارضون: ال أحد    املمتنعون: 04 بعد تعديله(

6 16
5 - مشروع قانون التصفية رقم 26.18 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 

2016؛ )املوافقون: 38 املعارضون: 11 املمتنعون: 04(

8-4 2
6 - مشروع قانون رقم 51.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 املتعلق بالعالمات 

املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية. )في إطار 
قراءة ثانية( )اإلجماع(

6 16
7 - مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين؛ )املوافقون: 34 املعارضون: ال أحد  

املمتنعون: 03(

8 8
8 - مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة 

التأهيل الوظيفي

3 16
9 - مشروع قانون رقم 32.18 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 املتعلق 

باملسطرة الجنائية؛ )اإلجماع(

2 10
10 - مشروع قانون رقم 35.13 يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال 
االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات؛ )اإلجماع بعد تعديله(

17-16 17

11 - مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل 
رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 

1 ورقم 4 من االتفاق األورو– متوسطي املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية 
من جهة، واملجموعات األوروبية والدول األعضاء بها، من جهة أخرى، املوقع 

ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018؛ )اإلجماع(

4 14

12 -مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد 
املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على 

تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور، املوقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019؛ 
)اإلجماع(
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الغاية الهدف املوضوع 

10 17

13 - مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقة 

التجارة الحرة القارية اإلفريقية )ZLECAF(، املوقع بكيكالي )رواندا( في 21 مارس 

2018؛ )اإلجماع(

17 17

14 - مشروع قانون رقم 90.18 يوافق بموجبه على االتفاق حول نظام املدارس 

البريطانية في املغرب، املوقع بلندن في 5 يوليو 2018 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية؛ )اإلجماع(

6 17

15 - مشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 

الجوية، املوقع بنيودلهي في 19 سبتمبر 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية الهند؛

11-3 16

16 -  مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن تسليم 

املجرمين، املوقع بنيودلهي في 13 نوفمبر 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية 

الهند؛ )اإلجماع(

11 16

17 - مشروع قانون رقم 100.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن املساعدة 

القانونية في امليدان الجنائي، املوقع بنيودلهي في 12 نوفمبر 2018 بين اململكة 

املغربية وجمهورية الهند؛ )اإلجماع(

7-3-11 16

18 - مشروع قانون رقم 103.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون 

القانوني والقضائي في املواد املدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات 

القضائية وتنفيذ األحكام واألوامر واملقررات التحكيمية، املوقع بنيودلهي في 12 

نوفمبر 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية الهند؛ )اإلجماع(

3 15

19 - مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في 19 

يوليو 2017 بين حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر، ممثلة باألمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق 

اإلقليمي طبقا للملحق األول من االتفاقية املذكورة، وعلى االتفاق التكميلي له 

املوقع بالرباط في 7 ديسمبر 2017 بين حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ )اإلجماع(

7 10

20 - مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق املقر املوقع بمراكش في 

10 ديسمبر 2018 بين حكومة اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر 

املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط؛ )اإلجماع(

7 10

21 -  مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد املضيف املبرم 

بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة اململكة املغربية ومنظمة األمم املتحدة ممثلة 

ببرنامج املستوطنات البشرية التابع لألمم املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني 

للمملكة املغربية
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الغاية الهدف املوضوع 

10 8
22 - مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق بمدونة 

التأمينات. )اإلجماع(

7 4

23 - مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 

الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة 

ذات األولوية

7 4
24 - مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة 

املغربية

2-3 4
25 -مشروع قانون –إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث 

العلمي

4 1

26 - مشروع قانون رقم 64.17 يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 

الصادر في 10 جمادى األولى  1389 ) 25 يوليوز 1969 ( املتعلق باألرا�سي الجماعية 
الواقعة في دوائر الري

4 1
27 - مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد أرا�سي املجال اإلداري للجماعات 

الساللية

4 1
28 - مشروع قانون رقم 62.17 بشان الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية 

وتدبير أمالكها

3 10

29 - مشروع قانون تنظيمي رقم17-19يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 

02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49و 92 من 

الدستور

3 16
30 -مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير ةتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 

1331 12 ) اغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود

3 16
31 -مقترح قانون تتميم املادة 430 من قانون املسطرة املدنية كما تم تغييره 

وتتميمه
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