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 مقدمة

ىل  33عىل وقع تعديل حكويم تقلصت عىل ضوئه عدد القطاعات احلكومية من  9102انطلقت دورة أأكتوبر  قطاعا حكوميا، مع  93قطاعا ا 

 وققا للتعلتامت امللكية السامية للس يد رئيس احلكومة يف حذف لكي لكتاابت ادلوةل وتقليص يف عدد الوزارات املنتدبة، وجتميع قطاعات أأخرى وذكل

املقبل، مقرتحات  يف أأقق ادلخولويف هذا اال طار، نلكف رئيس احلكومة بأأن يرقع لنظران، ": واذلي جاء قيه 9102يوليوز  92خطاب العرش بتارخي 

وهذا ال يعين أأن  .املس توى، وذكل عىل أأساس الكفاءة والاس تحقاقال غناء وجتديد مناصب املسؤولية، احلكومية واال دارية، بكفاءات وطنية عالية 

ولكننا نريد أأن نوقر أأس باب النجاح لهذه املرحةل اجلديدة، بعقليات جديدة، قادرة عىل . احلكومة احلالية واملراقق العمومية، ال تتوقر عىل بعض الكفاءات

  ."يدهوعىل حتقيق التحول اجلوهري اذلي نر  العمل،مبس توى  ءالارتقا

س ئةل الشفهية،  ةجلس (02)عرش مخسة  9102 أأكتوبردورة جملس املستشارين خالل  وعقد  خضعت خاللها مجيع القطاعات للأ

صالح اال دارة ابستثاء قطاع الاقتصاد واملالية-احلكومية  للمراقبة الربملانية للسادة املستشارين، و كعادته ظل جملس املستشارين متجاواب مع  -وا 

نتاج : مههاأأ ىل الأس ئةل الآنية املعاجلة ومن حيث طغت املواضيع ذات الطابع الاجامتعي والاقتصادي ع ،ئةالقضااي اجملمتعية الطار  دمع تناقس ية اال 

شاكلية ندرة املياه، تقيمي أأداء اسرتاتيجية أأليوتيس وأأثرها املبارش عىل الاقتصاد الوطين، الاس تعد ادات املتخذة الوطين، تدبري املوارد املائية وا 

عادة اال دماج،  النطالق املومس الفاليح، معايري احتساب تسعريات قواتري املاء والكهرابء، الاكتظاظ يف السجون وبلورة برامج للتأأهيل وا 

 .....(.اال صالح البيداغويج اجلامعي اجلديد 

من قبل الس يد رئيس احلكومة طبقا  بـتقدمي الأجوبة عىل الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة ةخاص جلسات شهرية( 13)ثالث عقد اجمللس  كام

 ، مهت املواضيع التالية، من ادلس تور 011الفصل ملقتضيات 
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 الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع : تناولت حمورين هام اجللسة الأوىل

عاقة الس ياسة احلكومية ،املقاوالت الصغرى والصغرية جدا  .املرتبطة ابملس نني والأشخاص يف وضعية ا 

 س ياسة احلكومة ملواهجة  ،والآقاقالس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق اال نسان، التحدايت : تناولت حمورين هام اجللسة الثانية

 . التغريات املناخية والكوارث الطبيعية

  الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حامية املرأأة والأرسة  ،حملاربة الفسادالاسرتاتيجية الوطنية : تناولت حمورين هام الثالثةاجللسة

 . والطفوةل

 عن والعالقات مع الربملاناال نسان الس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق  عرب، وابلنس بة حلضور السادة الوزراء جللسات الأس ئةل الشفهية

قوزارة الطاقة ، ةمر  00ب  العدلعقدها اجمللس خالل هذه ادلورة، متبوعا بقطاع  اليت امخلسة عرشيع أأشغال جلسات الأس ئةل مج  اس تعداده حلضور

قنجد يف املقام الأول  وابلنس بة للقطاعات احلكومية الأقل حضورا، اتمناس ب 01ب  واملعادن والبيئة والوزارة املنتدبة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج

صالح اال دارة الاقتصاد واملاليةقطاع   الفالحة والصيد البحري، متبوعا بقطاع عقدها اجمللس جلسة 02من أأصل  مرة 02ضور حلااذلي اعتذر عن  وا 

س ئةل الشفهية  02علام بأأن املعدل العام حلضور مجيع أأعضاء احلكومة خالل اجللسات . ةجلس 03 الصحة، ققطاع ةمناس ب 00ب  بلغ اخملصصة للأ

 %.33 حوايل

تتعهد مبوجبه احلكومة مبعاجلة عدد من  الزتاما 91الل جلسات الأس ئةل الشفهية ققد مت حرص الزتامات وتعهدات السادة الوزراء خ وعىل صعيد

اال شاكالت الاجامتعية والاقتصادية عىل املس تويني احلرضي والقروي مبا يسمح بتحسني ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات والتغلب 

ولوج الأطفال ذوي الاحتياجات تيسري ل  منوذج املدرسة ادلاجمةتطوير : )عىل سبيل املثالعىل اخلصاص املسجل عىل عدة مس توايت وذكل من خالل 

دماج خرجيي التكوين املهين، ام العاديةللأقس اخلاصة حداث ،الرقع من نس بة ا  النقل احلرضي مبدينة ادلار  تدبري مرقق، لك س نة حيني جامعيني ا 

عادة النظر يف مضامني القانون ا ،البيضاء صالح اجلباايت العمومية احمللية ق جبباايت امجلاعاتملتعلا  طار ا  عداد خارطة الطريق للهنوض بقطاع  ،يف ا  ا 

عداد تصور جديد حول، ادلار البيضاء مدينة يف حتلية مياه البحر للرشب مرشوع تزنيل ،9131السكن يف أأقق  اخملطط الوطين التوجهييي لأسواق  ا 
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رشاكمدونة الشغل  ملراجعةورش  قتح، اعات احلكومية املعنيةامجلةل للخرض والفواكه برشاكة مع القط بلورة  ،النقاابت العاملية والاحتاد العام ملقاوالت اب 

نتاجية النفعية والمكيةابحلرف  ةاملتعلقمجيع أأصناف الصناعة التقليدية تس هتدف  9131جديدة يف أأقق  اسرتاتيجية  ...(احلرف اخلدماتيةو  اال 

 

، أأجابت احلكومة سؤالا 566ما مجموعه  9102 أأكتوبردورة الفرتة الفاصةل بني ادلورتني و  ةل الشفهية املتوصل هبا خاللبلغ عدد الأس ئ وختاما

آنيا  24 من مضهناجلسة عامة،  15مهنا خالل  253عىل   .سؤالا عاداي 229سؤالا أ

من مجموع الأس ئةل ( %01)بنس بة تعادل حوايل  جامتعيالاللتوزيع اجملايل القطاعي ركزت أأس ئةل السادة املستشارين عىل القطاع  وابلنس بة

 احلقويق واال داري وادليين، قاجملال (%00)بنس بة  الشؤون ادلاخلية والبنيات الأساس ية، مث قطاع (%39)بنس بة  الاقتصادياملطروحة، قالقطاع 

 (.%13)بنس بة  الشؤون اخلارجية، وأأخريا قطاع (%3)بنس بة 

 (.%39)مهنا، أأي مبعدل  سؤالا 206سؤالا، أأجابت احلكومة  536 تابية املتوصل هبا خالل نفس الفرتة ما مجموعهبلغ عدد الأس ئةل الك  بيامن
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س ئةل الشفهية والكتابية خالل : أأوال من  أأبريلدورة احلصيةل العامة للأ

 9191-9102الس نة الترشيعية 

 الأس ئةل الشفهية الشهرية -0

 يةالأس ئةل الشفهية الأس بوع  - 9

 الأس ئةل الكتابية - 3
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 :لأس ئةل الشفهية الشهريةلاحلصيةل العامة  -0

 

الأس ئةل عدد  عدد احملاور اجللسة

 املطروحة

الأس ئةل عدد 

 اجملابة

 01 01 احملور الأول 9102 نونرب 09: اجللسة الأوىل

 13 13 احملور الثاين

 13 13 احملور الأول 9102 دجنرب 01: الثانيةاجللسة 

 12 12 احملور الثاين

 01 01 احملور الأول 9191 يناير 90: الثالثةاجللسة 

 12 12 احملور الثاين

 00 00 حماور ست اجملموع
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 :الأس بوعية احلصيةل العامة للأس ئةل الشفهية  -2
 

األسئلة المتبقاة من 
 الدورات المنصرمة

األسئلة الجديدة  الدورة
 المطروحة

 األسئلة المجابة
النسبة من مجموع  األسئلة اآلنية المجابة

 األسئلة المجابة

النسبة من مجموع األسئلة  األسئلة العادية المجابة
 المجابة

1313 

-- --  -- -- 301 الفترة الفاصلة بين الدورتين 
 % 20.27 112 % 02.74 12 744 1032 أكتوبردورة 

 147 280 المجموع
 

 

 

 :ةل الكتابيةاحلصيةل العامة للأس ئ -3

األسئلة المتبقاة من الدورات 
 المنصرمة

األسئلة الجديدة  الدورة
 المطروحة

النسبة من مجموع األسئلة  عدد األسئلة المجابة
 المطروحة

3302 

 % 12 24 47 الفترة الفاصلة بين الدورتين 

 302 210 1032 أكتوبردورة 

 104 227 المجموع

 
 



 

 10 

 

 

 

حصاء  جاملية لال  س ئةل الشفهيةنتاجئ ا   العام للأ

  9102 أأكتوبرخالل دورة 

 
 العدد الأس ئةل الشفهية

  عهنـا اجملاب-الآنية-الأس ئةل الشفهية 

  عهنا اجملاب-العادية-الأس ئةل الشفهية 
 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 12.03) :سؤالا 92

 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 21.23) :سؤالا 932

 930 اجملموع
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س ئةل الكتابية حصاء العام للأ جاملية لال   نتاجئ ا 

 9102 أأكتوبرخالل دورة 

 
 العدد الأس ئةل الكتابية

  سؤالا 220= 291+00 أكتوبرخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  املطروحةالأس ئةل الكتابية 

 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا
 توبرأك

من مجموع الأس ئةل  (% 32): 913 =012+20

 املطروحة
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 الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة: اثنيا

 

 ؛الربملانية ةتوزيع الأس ئةل الشفهية الشهرية حسب الفرق واجملموع -0

 ؛اليت أأجاب عهنا رئيس احلكومة يف جلسات الأس ئةل الشهرية احملاور -9

ملستشارين ورئيس احلكومة خالل توزيع احلصص الزمنية بني جملس ا - 3

 .جلسات الأس ئةل الشفهية الشهرية
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 ؛الربملانية ةتوزيع الأس ئةل الشفهية الشهرية حسب الفرق واجملموع -0
 

 9191 يناير 90: الثالثةاجللسة  9102 دجنرب 01: الثانيةاجللسة  9102 نونرب 09: اجللسة الأوىل والمجموعة البرلمانية قالفر 

 المحور الثاني المحور األول المحور الثاني المحور األول المحور الثاني المحور األول
 المجابة المطروحة المجابة المطروحة المجابة المطروحة المجابة المطروحة المجابة المطروحة المجابة المطروحة

 10 10 10 10 10 10 10 10  --- 10 10 الأصاةل واملعارصةقريق 

للوحدة  الاس تقاليل فريقال

 لتعادليةوا
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 -- --- 10 10 -- --- 10 10 10 10 10 10 العداةل والتمنيةقريق 

 10 10 10 10 -- --- 10 10 -- --- 10 10 احلريكق ريفلا

 10 10 10 10 10 10 -- --- -- --- 10 10 التجمع الوطين للأحرارريق ق

 10 10 -- --- 10 10 -- --- -- --- 10 10 الاشرتايك ريقفال

الاحتاد العام ملقاوالت   ريقق

 املغرب
10 10 --- -- --- -- 10 10 10 10 --- -- 

 -- --- 10 10 -- --- 10 10 -- --- 10 10 الاحتاد املغريب للشغلريق ق

ادلس توري ادلميقراطي ريق فال

 الاجامتعي
10 10 --- -- 10 10 --- -- 10 10 --- -- 

الكونفدرالية ادلميقراطية  وعةمجم

 للشغل
--- -- 10 10 10 10 --- -- 10 10 --- -- 

ان عبد اللطيف أأمعو املستشار 

 وعدي جشريي
10 10 --- -- 10 10 --- -- 10 10 --- -- 

 اجملموع

 
01 01 13 13 13 13 12 12 01 01 12 12 
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 9102 أأكتوبراحملاور اليت أأجاب عهنا رئيس احلكومة يف جلسات الأس ئةل الشهرية خالل دورة  -9
 

   أأمحد تويزي: أأمني اجللسة  بن شامشعبد احلكمي: رئيس اجللسة 9102 نونرب 09/ اجللسة الأوىل 

 رئيس احلكومة الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية جدا :احملور الأول

ة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع الس ياسة العامة للحكوم 930

 . املقاوالت الصغرى والصغرية جدا
 الأصاةل واملعارصةقريق 

 رئيس احلكومة

الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع  929

  .دااملقاوالت الصغرى والصغرية ج
 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق 

 العداةل والتمنيةق يقر   .الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية 922

 احلريكالفريق   .دور القطاع البنيك واملايل يف جمال التشغيل ودمع املقاوالت الصغرى 920

ع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطا 920

  .املقاوالت الصغرى والصغرية جدا
 التجمع الوطين للأحرارقريق 

الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع  921

  .املقاوالت الصغرى والصغرية جدا
 الاشرتايكالفريق 

العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع الس ياسة  923

  .املقاوالت الصغرى والصغرية جدا
 الاحتاد العام ملقاوالت املغربريق ق

الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت ودمع  902

  .رى والصغرية جدااملقاوالت الصغ
 الاحتاد املغريب للشغلقريق 

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق   .الس ياسة احلكومية يف القطاع املايل والبنيك 922

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران  .مسامهة القطاع البنيك واملايل يف الاقتصاد الوطين ودمع التشغيل 923

عاقةالس ياسة احلكومية املرتبط :الثايناحملور   ة ابملس نني والأشخاص يف وضعية ا 
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عاقة 923   الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق   .الس ياسة احلكومية املرتبطة ابملس نني والأشخاص يف وضعية ا 

 رئيس احلكومة

 

عاقة 931   العداةل والتمنيةقريق   .الس ياسة احلكومية املرتبطة ابملس نني والأشخاص يف وضعية ا 

عاقةالس ياسة احلكومية املر  920  الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة   .تبطة ابملس نني والأشخاص يف وضعية ا 

دريس الرايض: أأمني اجللسة عبد احلكمي بن شامش: رئيس اجللسة 9102 دجنرب 01/  الثانيةاجللسة     ا 

 رئيس احلكومة الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 ومة يف جمال حقوق اال نسان، التحدايت والآقاقالس ياسة العامة للحك :احملور الأول

 الأصاةل واملعارصةقريق   .س ياسة احلكومة يف جمال حقوق اال نسان 272

 رئيس احلكومة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق   .اال نسانالس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق  265

 العداةل والتمنيةقريق   .اال نسان ببالدان الس ياسة العامة للحكومة من أأجل مواصةل الهنوض بواقع حقوق 268

آقاقالس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق اال نسان، التحدايت  262  احلريكالفريق   .وال

آقاق 264  الاحتاد املغريب للشغلقريق   .الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق اال نسان، التحدايت وال

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق   .حقوق اال نسان 263

آقاقالس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق اال نسان، التحدايت  274  الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة   .وال

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران   .س ياسة احلكومة محلاية حقوق اال نسان واحلرايت امجلاعية والفردية 267

 لكوارث الطبيعيةس ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية وا :الثايناحملور 

 الأصاةل واملعارصةقريق   .س ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية والكوارث الطبيعية 271

 رئيس احلكومة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .س ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية والكوارث الطبيعية 266

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .الطبيعيةارث س ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية والكو  269

 الاشرتايكفريق ال  .الطبيعيةس ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية والكوارث  903

 الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق   .الطبيعيةس ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية والكوارث  270

   أأمحد تويزي: أأمني اجللسة د احلكمي بن شامشعب: رئيس اجللسة 9191 يناير 90/  الثالثةاجللسة 

 رئيس احلكومة الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال
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 الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد :احملور الأول

 الأصاةل واملعارصةقريق  . الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 933

 رئيس احلكومة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق   .حفة الفسادالاسرتاتيجية الوطنية ملاك 902

 العداةل والتمنيةقريق   .حصيةل الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 933

 احلريكالفريق   .املعامل الكربى السرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الفساد 902

 التجمع الوطين للأحرارقريق   .الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 930

 الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق   .سرتاتيجية الوطنية حملاربة الفسادالا 930

 املغريب للشغلالاحتاد قريق   .الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 903

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق   .الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 932

 .رالية ادلميقراطية للشغلالكونفدمجموعة   .الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 933

آت احلاكمة 900 آليات حماربة الفساد ومصري تقارير هيأ  عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران   .مدى تفعيل أ

 الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حامية املرأأة والأرسة والطفوةل :الثايناحملور 

 الأصاةل واملعارصةقريق   .وةلالس ياسة العامة للحكومة يف جمال حامية املرأأة والأرسة والطف 932

 رئيس احلكومة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةق يالفر   .الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حامية املرأأة والأرسة والطفوةل 931

 احلريكالفريق   .اخلطوط العريضة للس ياسة احلكومية يف جمال دمع ماكنة املرأأة والأرسة والطفوةل 903

 رللأحراالتجمع الوطين قريق   .ال حامية املرأأة والأرسة والطفوةلالس ياسة العامة للحكومة يف جم 939

 الاشرتايكالفريق   .الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حامية املرأأة والأرسة والطفوةل 930
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حصاء عام للأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومة  ا 

 9102 أأكتوبردورة  – ة الربملانيةحسب الفرق واجملموع –
 

 
 
 
 

 9102 نونرب 09: اجللسة الأوىل

ة الربملانيةالفرق واجملموع السياسة احلكومية املرتبطة باملسنني واألشخاص يف  -: المحور الثاني 
 وضعية إعاقة

السياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع  -: المحور األول
البنكي واملايل يف التنمية والتشغيل الذايت ودعم املقاوالت الصغرى 

 ة جداوالصغي 

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

 الأصاةل واملعارصةريق ق 10 10 --- 

 للوحدة والتعادلية الاس تقاليل ريقفال 10 10 10 10

 العداةل والتمنية ريقق 10 10 10 10

 احلريكريق فال 10 10 --- --

 التجمع الوطين للأحرارريق ق 10 10 --- --

 الاشرتايك ريقفال 10 10 --- --

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ريقق 10 10 --- --

 الاحتاد املغريب للشغل ريقق 10 10 --- --

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي ريقفال 10 10 --- --

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلوعة مجم --- -- 10 10

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي 10 10 --- --

 اجملموع 01 01 13 13
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حصاء عام للأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومة  ا 

 9102 أأكتوبردورة  – ة الربملانيةحسب الفرق واجملموع –
 

 
 
 
 

 9102 دجنرب 01: الثانيةاجللسة 

الربملانية ةالفرق واجملموع سياسة احلكومة ملواجهة التغيات املناخية والكوارث  -: المحور الثاني 
 الطبيعية

السياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق اإلنسان،  -: المحور األول
 التحديات واآلفاق

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

 الأصاةل واملعارصةقريق  10 10 10 10

 للوحدة والتعادلية الاس تقاليل ريقفال 10 10 10 10

 العداةل والتمنية ريقق 10 10 --- --

 حلريكاريق فال 10 10 --- --

 التجمع الوطين للأحرارريق ق --- -- 10 10

 الاشرتايك ريقفال --- -- 10 10

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ريقق --- -- 10 10

 الاحتاد املغريب للشغل ريقق 10 10 --- --

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي ريقفال 10 10 --- --

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلوعة مجم 10 10 --- --

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي 10 10 --- --

 اجملموع 13 13 12 12
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حصاء عام للأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومة  ا 

 9102 أأكتوبردورة  – ة الربملانيةحسب الفرق واجملموع –
 

 
 
 
 

 9191 يناير 90: الثالثةاجللسة 

الربملانية ةالفرق واجملموع للحكومة يف جمال محاية املرأة واألسرة  السياسة العامة -: المحور الثاني 
 والطفولة

 االسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد -: المحور األول

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

 الأصاةل واملعارصةريق ق 10 10 10 10

 للوحدة والتعادلية الاس تقاليل ريقفال 10 10 10 10

 العداةل والتمنية ريقق 10 10 --- --

 احلريكريق فال 10 10 10 10

 التجمع الوطين للأحرارريق ق 10 10 10 10

 الاشرتايك ريقفال --- -- 10 10

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ريقق 10 10 --- --

 الاحتاد املغريب للشغل ريقق 10 10 --- --

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي ريقفال 10 10 --- --

 ونفدرالية ادلميقراطية للشغلالكوعة مجم 10 10 --- --

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي 10 10 --- --

 اجملموع 01 01 12 12
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 توزيع احلصص الزمنية بني جملس املستشارين ورئيس احلكومة خالل جلسات الأس ئةل الشفهية الشهرية-3

–  9102 أأكتوبردورة  _

 
 

 

 يس احلكومةرئ  جملس املستشارين احملاور اجللسة

الس ياسة العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية  - اجللسة الأوىل

  والتشغيل اذلايت ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية جدا

عاقة -  الس ياسة احلكومية املرتبطة ابملس نني والأشخاص يف وضعية ا 

 دقيقة  32

 

 دقيقة  32

 

 امة للحكومة يف جمال حقوق اال نسان، التحدايت والآقاقالس ياسة الع - اجللسة الثانية

 س ياسة احلكومة ملواهجة التغريات املناخية والكوارث الطبيعية  -

 دقيقة  32

 

 دقيقة  32

 

 الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد - اجللسة الثالثة

 الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حامية املرأأة والأرسة والطفوةل -

 دقيقة  32

 

 دقيقة  32
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 :توزيع احلصص الزمنية لتدخالت الفرق واجملموعة ابجمللس خالل اجللسات الشهرية

 

 الفريق أو المجموعة
 

 عدد األعضاء

 

 الحصص الزمنية 

 دقيقة 16 92 فريق ألاصالة واملعاصرة

 دقيقة 16 92 الفريق الاستقاللي للوحدة والتعادلية

 ئقدقا 10 02 فريق العدالة والتنمية

 دقائق 08 09 الفريق الحركي

 دقائق 10 12 التجمع الوطني لألحرارفريق 

 دقائق 10 13 الفريق الاشتراكي

 دقائق 06 10 فريق إلاتحاد العام ملقاوالت املغرب

 دقائق 13 10 فريق إلاتحاد املغربي للشغل

 دقائق 05 13 الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

 دقائق 04 10 ديمقراطية للشغلمجموعة الكونفدرالية ال

 دقائق 04 19 املستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي شجري 

 دقيقة 32 091 املجموع

 دقيقة 32 رئيس الحكومة
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 :الأس ئةل الشفهية الأس بوعية: اثلثا

 

توزيع حصص الأس ئةل بني الفرق واجملموعة الربملانية خالل اجللسات  -0

 الأس بوعية 

 الربملانية لشفهية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموعةتوزيع الأس ئةل ا -9

 توزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت القطاعية - 3

س ئةل الشفهية - 0  توزيع الرئاسة والأمانة حسب اجللسات الأس بوعية للأ

 حضور القطاعات احلكومية خالل جلسات الأس ئةل الشفهية  -2

 حضور أأشغال جلسات الأس ئةل الشفهية نس بة اعتذار الوزراء عن  -3
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 توزيع حصص الأس ئةل بني الفرق واجملموعة الربملانية خالل اجللسة الأس بوعية للأس ئةل -0

 - 9103أأكتوبر  92كام أأقّرها مكتب جملس املستشارين بتارخي 
 

 

 الحصة 

 

 الفريق

 

 فريق األصالة والمعاصرة 10

 ادليةالفريق االستقاللي للوحدة والتع 10

 فريق العدالة والتنمية 13

 الفريق الحركي 19

 فريق التجمع الوطني لألحرار 19

 الفريق االشتراكي 10

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب 10

 فريق االتحاد المغربي للشغل 10

 الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 10

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 10

 المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي شجري سؤال واحد لك ثالث جلسات
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 الربملانية ةتوزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموع -9

المجموعة/ الفريق األسئلة  عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة 
 المسحوبة

األسئلة 
األسئلة  المحولة

 المتبقاة

خالل الفترة األسئلة المطروحة 
 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 
 1032 أكتوبردورة 

 العادية اآلنية المجموع

والمعاصرة ةاألصال فريق  673 -- 85 758 04 44 -- -- 

للوحدة والتعادلية ياالستقاللريق فال  656 15 86 757 06 49 -- -- 

والتنمية ةالعدال ريقف  647 08 101 756 01 40 -- -- 

الحركيريق فال  275 16 24 347 03 25 -- -- 

التجمع الوطني لألحرار ريقف  351 -- 15 366 03 22 -- -- 

االشتراكي ريقفال  135 05 10 150 02 12 -- -- 

االتحاد العام لمقاوالت  ريقف
 المغرب

85 04 35 126  05 -- -- 

االتحاد المغربي للشغل ريقف  113 14 42 169 01 14 -- -- 
اطي االجتماعيالدستوري الديمقر  ريقفال  35 25 17 77 01 11 -- -- 
الكونفدرالية الديمقراطية  جموعةم

 للشغل
122 14 20 156 01 14 -- -- 

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي 
 شجيري

29 -- 10 39 02 03 -- -- 

 المجموع
 

3121 103 477 3701 25 239 00 00 
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 االت القطاعيةتوزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب اجمل -3

 عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة 1المجال القطاعي 

األسئلة المطروحة خالل  األسئلة المتبقاة
الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 
 1032 أكتوبردورة 

 المجموع

 46 1163 150 24 989 المجال االقتصادي

 97 1145 185 43 917 المجال االجتماعي

 36 449 41 10 398 المجال الحقوقي واإلداري والديني

 72 821 84 25 712 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 13 123 17 01 105 مجال الشؤون الخارجية

 264 3701 477 103 3121 المجموع
                                                 

1
   

 (االقتصاد والمالية، الفالحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، الطاقة والمعادن): المجال االقتصادي

 (ماج المهني، الثقافة والشباب والرياضة، التضامن والتنمية االجتماعية، التعليم العالي والبحث العلميالتربية الوطنية، الصحة، الشغل واإلد) المجال االجتماعي
 (حقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية: )المجال الحقوقي واإلداري والديني

 (هيز والنقل، إعداد التراب الوطني، الدفاع الوطنيالداخلية، التج) :مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية
 (الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي، المغاربة المقيمين بالخارج): مجال الشؤون الخارجية
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  –مجاالت القطاعية حسب ال –المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياني

 

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

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م,االقتصادي

17%

م,الحقوقي واإلداري 

والديني

14%

م,الشؤون الداخلية

27%

م,االجتماعي

37%

م, الشؤون الخارجية

5%

م,االقتصادي م,االجتماعي

م,الحقوقي واإلداري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 

م, الشؤون الخارجية

3%

م,االجتماعي

31%

م,الشؤون الداخلية

22%

م,الحقوقي واإلداري 

والديني

12%

م,االقتصادي
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 توزيع الرئاسة والأمانة حسب اجللسات-0
 

 

 الأمني الرئيس اجللسات ت.ر

 أأمحد خلريف عبد الصمد قيوح 02/01/9102اجللسة الأوىل  10

---------------  محيد كوسكوس 99/01/9102 الثانيةاجللسة  19

 أأمحد تويزي عبد اال هل احللوطي 92/01/9102 الثالثةاجللسة  13

 يفأأمحد خلر  عبد القادر سالمة 12/00/9102 الرابعةاجللسة  10

 ادريس الرايض عبد امحليد الصويري 02/00/9102 اخلامسةاجللسة  12

 أأمحد تويزي عبد امحليد الصويري 93/00/9102 السادسةاجللسة  13

 أأمحد خلريف عبد الصمد قيوح 13/09/9102 السابعةاجللسة  10

 أأمحد خلريف محيد كوسكوس 00/09/9102 الثامنةاجللسة  13

 أأمحد تويزي عبد اال هل احللوطي 90/09/9102 التاسعةاجللسة  12

 أأمحد تويزي عبد القادر سالمة 30/09/9102 العارشةاجللسة  01

 أأمحد خلريف عبد امحليد الصويري 10/10/9191 احلادية عرشاجللسة  00

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوح 00/10/9191 الثانية عرشاجللسة  09

 ادريس الرايض د كوسكوسمحي 91/10/9191 الثالثة عرشاجللسة  03

 أأمحد تويزي عبد اال هل احللوطي 10/19/9191 الرابعة عرشاجللسة  00

 أأمحد تويزي عبد القادر سالمة 10/19/9191 اخلامسة عرشاجللسة  02
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 9102 أأكتوبرتصنيف القطاعات احلكومية وققا حلضورها وغياهبا خالل جلسات الأس ئةل الشفهية دلورة -2/3

 

الشفهية اجملاب  عدد الأس ئةل

 عهنا

عدد اجللسات اليت برجمت 

 خاللها أأس ئةل للقطاع احلكويم

عدد اجللسات اليت اعتذر خاللها 

 السادة الوزراء عن احلضور

عدد اجللسات اليت أأبدى خاللها 

 السادة الوزراء اس تعدادمه احلضور 

 

 القطاعات احلكومية

ن وزارة ادلوةل امللكفة حبقوق اال نسا 15 ---- 13 00

 والعالقات مع الربملان

الوزارة املنتدبة دلى وزير )وزارة ادلاخلية  13 12 13 93

 (ادلاخلية

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الاقريقي  13 12 19 13

الوزارة املنتدبة دلى )واملغاربة املقميني ابخلارج 

  (وزير اخلارجية

 وزارة العدل  11 10 12 00

 قاف والشؤون اال سالميةوزارة الأو  13 07 13 12

 الأمانة العامة للحكومة --- --- ---- ----
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الشفهية اجملاب  عدد الأس ئةل

 عهنا

عدد اجللسات اليت برجمت 

 خاللها أأس ئةل للقطاع احلكويم

عدد اجللسات اليت اعتذر خاللها 

 السادة الوزراء عن احلضور

عدد اجللسات اليت أأبدى خاللها 

 السادة الوزراء اس تعدادمه احلضور 

 

 القطاعات احلكومية

صالح اال دارة ---- 15 ---- ----  وزارة الاقتصاد واملالية وا 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية  10 14 10 00

 واملياه والغاابت

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي 07 08 13 02

الوزارة املنتدبة امللكفة )العايل والبحث العلمي 

 (ابلتعلمي العايل والبحث العلمي

 وزارة الصحة 19 13 19 01

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض     13 12 13 13

 والرمقي

 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء 07 08 10 30

عداد الرتاب الوط 13 12 19 01 ين والتعمري وزارة ا 

 واال ساكن وس ياسة املدينة

وزارة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل  03 12 19 10

 اجلوي والاقتصاد الاجامتعي

 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة 10 12 13 91
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الشفهية اجملاب  عدد الأس ئةل

 عهنا

عدد اجللسات اليت برجمت 

 خاللها أأس ئةل للقطاع احلكويم

عدد اجللسات اليت اعتذر خاللها 

 السادة الوزراء عن احلضور

عدد اجللسات اليت أأبدى خاللها 

 السادة الوزراء اس تعدادمه احلضور 

 

 القطاعات احلكومية

 وزارة الشغل واال دماج املهين 07 08 13 90

 وزارة الثقاقة والش باب والرايضة 13 12 13 01

وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة  12 10 10 13

 والأرسة

دارة ادلقاع الوطين املنتدبة الوزارة --- --- ---- ----  امللكفة اب 

 الوزارة املنتدبة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج  10 12 13 12

 

 .هية ليوم الثالاثءالقطاعات احلكومية الأكرث تعبريا عن اس تعدادها احلضور جللسات الأس ئةل الشف 

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

 

 ة الربملانيةئةل الكتابية حسب الفرق واجملموعالأس   توزيع -0
 توزيع الأس ئةل الكتابية حسب اجملاالت القطاعية - 9
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 ة الربملانيةة حسب الفرق واجملموعالأس ئةل الكتابي توزيع-0

 
المجموعة/ الفريق  عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة 

األسئلة 
 المتبقاة

األسئلة المطروحة خالل الفترة 
 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل دورة 
 1032 أكتوبر

األسئلة المجابة خالل  المجموع
الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

لمجابة خالل دورة األسئلة ا
 1032 أكتوبر

 المجموع

والمعاصرة ةاألصال ريقف  64 -- 34 80 05 05 10 
للوحدة والتعادلية ياالستقالل ريقفال  66 03 19 88 06 04 10 

والتنمية ةالعدال ريقف  328 16 133 477 35 33 68 
الحركي ريقفال  13 01 05 19 01 02 03 

التجمع الوطني لألحرار ريقف  561 52 132 932 46 60 106 
االشتراكي ريقفال  11 01 05 18 01 -- 01 

االتحاد العام لمقاوالت المغرب ريقف  04 -- -- 04 -- 02 02 
االتحاد المغربي للشغل ريقف  11 -- 05 16 01 -- 01 
الدستوري الديمقراطي ريق فال

 االجتماعي
02 -- 01 03 -- -- 00 

الكونفدرالية الديمقراطية  جموعةم
 للشغل

25 -- 16 41 01 03 04 

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي 
 شجيري

20 -- 01 21 01 -- 01 

 المجموع
 

1105 74 210 1699 97 109 206 
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  - ة البرلمانيةحسب الفرق والمجموع –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
 

 

932

106

477

68
88

10

80
10 41

4 21 1
19

3
18

1 16 1 4 3 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

التجم  الو ني

ل حرار

ال دالة والتنمية ا صالة  اال تق لي

والم اصر 

ال ون درالية

الديمقرا ية

للش  

االتحاد الم ر ي  االشترا ي  الحر ي عمو/ شجيري

للش  

االتحاد ال ام

لمقاوال 

الم ر 

الد توري

الديمقرا ي

االجتماعي

ا   لة المت قا  + ا   لة الم روحة

ا   لة المجا ة
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 طاعيةتوزيع الأس ئةل الكتابية حسب اجملاالت الق-9

2المجال القطاعي  عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة
 

األسئلة المجابة خالل  المجموع
 1032 أكتوبردورة 

األسئلة المجابة خالل 
الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المطروحة خالل  المجموع
 1032 أكتوبردورة 

األسئلة المطروحة خالل 
 الفترة الفاصلة بين الدورتين

األسئلة 
 المتبقاة

42 22 20 262 87 14 161 
 

 المجال االقتصادي

 المجال االجتماعي 286 23 121 562 36 54 90

 المجال الحقوقي واإلداري والديني 72 04 35 111 16 11 27

 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 577 33 370 750 23 22 45

 الخارجيةمجال الشؤون  09 -- 05 14 02 -- 02

 المجموع 1105 74 210 1699 97 109 206

                                                 

 (االقتصاد والمالية، الفالحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، الطاقة والمعادن): المجال االقتصادي

 (لعلميالتربية الوطنية، الصحة، الشغل واإلدماج المهني، الثقافة والشباب والرياضة، التضامن والتنمية االجتماعية، التعليم العالي والبحث ا) المجال االجتماعي
 (حقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية): المجال الحقوقي واإلداري والديني

 (الداخلية، التجهيز والنقل، إعداد التراب الوطني، الدفاع الوطني): جال الشؤون الداخلية والبنيات األساسيةم
 (الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي، المغاربة المقيمين بالخارج): مجال الشؤون الخارجية



 

 35 

 
 

  –حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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قوامئ الأس ئةل الشفهية والكتابية اجملاب عهنا خالل دورة أأكتوبر من  :امللحق

 9191-9102الس نة الترشيعية 

 
 :9102 أأكتوبرقامئة الأس ئةل الشفهية اجملاب عهنا خالل دورة  :أأوال

  الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا  قامئة -

  عهنا العادية اجملابقامئة الأس ئةل الشفهية  -

 

 :الأس ئةل الكتابية: اثنيا

  9102 أأكتوبرالأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل دورة قامئة  -

 9102 وأأكتوبر 9102 أأبريلاجملاب عهنا خالل الفرتة الفاصةل بني دوريت  الأس ئةل الكتابيةقامئة  -

 .9102 أأكتوبرودورة 
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  9102 أأكتوبرخالل دورة  الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا
 

 -------: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 9102 أأكتوبر 99/  الثانيةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

شاكلية املائية املوارد تدبري 2930  التجهزي والنقل واللوجستيك عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران   .املياه ندرة وا 

دريس الرايض: أأمني اجللسة عبد امحليد الصويري: رئيس اجللسة 9102 نونرب 02/  اخلامسةاجللسة   ا 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء ين موضوع السؤال الآ  رمق السؤال

 العدل الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة   .اختالالت تدبري املوارد البرشية بوزارة العدل 2033

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الاس تعدادات املتخذة من أأجل املومس الفاليح احلايل 2030

 الفالحة والصيد البحري

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .حلايلا الفاليح املومس 2093

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران  .تأأخر التساقطات املطرية وتأأثريها عىل املومس الفاليح 2031

سرتاتيجي أأداء تقيمي 2092  للأحرارالتجمع الوطين قريق  .الوطين الاقتصاد عىل املبارش وأأثرها أأليوتيس ةا 

 التعادليةالاس تقاليل للوحدة و الفريق  .اسرتاتيجية أأليوتيس 2093

 احلريكالفريق  .تقيمي خمطط أأليوتيس 2092

جناز خمطط أأليوتيس 2039  العداةل والتمنيةقريق  .حصيةل ا 

نتاج الوطين 2312  الأصاةل واملعارصةقريق  .دمع تناقس ية اال 

قلمي اتزة ساكنة عن العزةل قك 2090  .بعض ادلواوير النائية اب 

 

 

لوجستيكالتجهزي والنقل وال الاس تقاليل للوحدة والتعادليةق يالفر   

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد امحليد الصويري: رئيس اجللسة 9102 نونرب 93/  السادسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 الأصاةل واملعارصةقريق  .والكهرابء املاء قواتري تسعريات احتساب معايري 2320
 الطاقة واملعادن والبيئة

 العداةل والتمنيةقريق  .تندرارة حلقل الطبيعي الغاز اس تغالل عائدات 2093
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عادة للتأأهيل برامج الاكتظاظ وبلورة من للحد املتخذة واال جراءات التدابري 2303  حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان الأصاةل واملعارصةقريق  .اال دماج وا 

 للوحدة والتعادليةالاس تقاليل الفريق  .املس تدامةالانتقال حنو املدن  2322
عداد الرتاب الوطين والتعمري  ا 

 احلريكالفريق  .املتوسطة الطبقة سكن 2032

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوطي: رئيس اجللسة 9102 دجنرب 90/  التاسعةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 العدل الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  . جراء رصف أأدوية الأمراض النفس يةمعاانة الصيادةل 2030

دريس الرايض: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 9191 يناير 93/  الثالثة عرشاجللسة   ا 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .النظام اجلديد للتعلمي العايل 2239

 الرتبية الوطنية

 احلريكالفريق  . اال صالح البيداغويج اجلامعي اجلديد 2313

 التجمع الوطين للأحرارقريق  .دعامئ اال صالح البيداغويج اجلامعي اجلديد 2300

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  . التخوف من نظام البااكلوريوس 2302

 الاشرتايكالفريق  . يج اجلديدالنظام البيداغو 2321

الاحتاد املغريب للشغلقريق  . دواعي اعامتد نظام الباكلوريوس 2329  

الأصاةل واملعارصةيق قر  . مس تجدات النظام البيداغويج اجلامعي اجلديد 2323  

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 9191 قرباير 00/  اخلامسة عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء وضوع السؤال الآين م رمق السؤال

خراج مرشوع القانون اجلنايئ 2003  العدل الاشرتايكالفريق  .أأس باب تأأخر ا 
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  9102 أأكتوبرخالل دورة  الأس ئةل الشفهية العادية اجملاب عهنا

 
 

 خلريفأأمحد : أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 9102 أأكتوبر 02/  الأوىلاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 احلريكالفريق  .ادلخول املدريس 0032

 الرتبية الوطنية

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ادلخول املدريس 2023

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .ظاهرة تغيري املقررات ادلراس ية 2990

جناح املومس ادلرا 2921  الاشرتايكالفريق  .يس واجلامعي احلايلا 

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .9191-9102ادلخول املدريس برمس الس نة ادلراس ية  2039

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ارتفاع معدل البطاةل يف صفوف خرجيي التكوين املهين 3923

 لأحرارالتجمع الوطين لقريق  .مالمئة التكوين املهين لسوق الشغل 0923

 احلريكالفريق  .املهينالتكوين  0322

 الأصاةل واملعارصةقريق  .اس تفادة طلبة املناطق النائية من السكن ابلأحياء اجلامعية 3302

قلميياة  3290 التجاوزات اليت تعرقها معلياات توزياع مانح التعلامي العاايل مان طارف بعاض اللجان اال 

 .اخملتصة
 العداةل والتمنيةقريق 

 الأصاةل واملعارصةقريق  .درس ابلأوساط القروية وش به حرضيةتعممي وتمنية المت 0930

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الزايدات املتكررة يف الرسوم والواجبات الشهرية املتعلقة ابلتعلمي اخلصويص 0209

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .ببالدانوضعية التعلمي  0230

 العداةل والتمنيةقريق   .الوطنيةالنظام الأسايس ملوظفي وزارة الرتبية  0239

سرتاتيجية 3030  الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الطاقية للوزارة يف الأقالمي اجلنوبية وانعاكس ذكل عىل تشغيل الش باب اال 

آل 3021 الطاقة واملعادن والبيئة  التجمع الوطين للأحرارقريق   .املغرباي عرب ريلنقل الغاز من نيج أأنبوبجناز ا  مرشوع  مأ

جراءات وتدابري احلفاظ عىل سالمة العاملني ابملنامج 3903  العداةل والتمنيةقريق  .ا 
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 ---------: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 9102 أأكتوبر 99/  الثانيةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

آ  9032  ميقراطي الاجامتعيادلس توري ادلالفريق  .الطرقلية مراقبة جودة أ

 التجهزي والنقل واللوجستيك

آاثر التغريات املناخية عىل املوارد املائية 9230  للأحرارالتجمع الوطين قريق  .أ

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الانقطاعات املتكررة للامء الرشوب اذلي يعاين منه ساكن عدد من املناطق 3003

 احلريكالفريق  .خةلادلاتنظمي الولوج اىل ميناء  3200

آل الالزتامات بتنفيذ االتفاقيات املوقعة لتطوير البنية التحتية الطرقية 0030  الأصاةل واملعارصةقريق  .مأ

 الاشرتايكالفريق  .املتأأخرات اليت يف ذمة املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب لفائدة املقاوالت 0320

 العداةل والتمنية قريق  .اخملطط الوطين لضامن الأمن املايئ للبالد 0210

 الأصاةل واملعارصةقريق  .مواهجة الكوارث الطبيعية 2092

آسفي 2033  الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق  .رصيف احلاوايت ابمليناء التجاري ل

 العداةل والتمنيةقريق  .تقيمي برامج التشغيل 9303

 الشغل واال دماج املهين

 للأحراروطين التجمع القريق  .الاسرتاتيجية الوطنية للتشغيل 3139

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ترسحي العديد من العامل العاملني مبقالع الرمال واملعامل بدائرة أأكوراي 3331

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلة مجموع .ادلخول الاجامتعي 3200

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .تراجع احلقوق واحلرايت النقابية ببالدان 0100

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .العريقةن املوس يقى همرجا 9099
 الثقاقة والش باب والرايضة

آاثر التارخيية والثقاقية لبالدان 9339  العداةل والتمنيةقريق  .العناية ابل

 التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .رضورة تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية 033

 املغاربة املقميني ابخلارج احلريكالفريق  .9102معلية العبور لس نة  0333

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوطي: رئيس اجللسة 9102 أأكتوبر 92/  الثالثةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 ادلاخلية س توري ادلميقراطي الاجامتعيادلالفريق  .بطاقة التعريف الوطنية اال لكرتونية 332
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 الاشرتايكالفريق  .مشالك النقل احلرضي 0901

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .مدى اخنراط امجلاعات الرتابية يف معلية حتديث اال دارة العمومية 9390

 ةالأصاةل واملعارص قريق  .الاس تعدادات للتخفيف من معاانة ساكنة املناطق النائية بسبب موجات الربد 9000

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .احلوار الاجامتعي ابمجلاعات 3313

جناز السجل الاجامتعي املوحد 3039  الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .برانمج احلكومة يف ا 

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .عدم متكني املاكتب النقابية من الوصوالت اخلاصة ابمللفات القانونية 0103

 احلريكالفريق  .هيل املوارد البرشية للجامعات الرتابيةتأأ  0023

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الرمس املفروض عىل الأرايض غري املبنية 0303

 احلريكالفريق  .برانمج تقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية 0231

 العداةل والتمنيةقريق  .وضعية اجملازر ببالدان وانتشار اذلبيحة الرسية 2003

 الأصاةل واملعارصةقريق  .شالك الصناعة التقليديةم  0203

 العداةل والتمنيةقريق  .للهنوض ابلنشاط الس يايح بأأقالمي هجة درعة اتقياللت الوزارةبرانمج  2101 الس ياحة والصناعة التقليدية

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .الهنوض بأأوضاع الس ياحة يف املناطق اجلبلية والصحراوية 3339

 الشغل واال دماج املهين العداةل والتمنيةقريق  .ق التعويض عن ققدان الشغلحصيةل صندو  2001

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .تناسق وقعالية الربامج املوهجة للمقاوةل الصغرى واملتوسطة 9239

 الصناعة والتجارة
 الأصاةل واملعارصةقريق  .حامية الصانع املغريب من حتدايت املناقسة 9203

 الأصاةل واملعارصةقريق  .ملعمتدة محلاية حقوق املس هتكلالتدابري ا 9291

خراج امليثاق اجلديد لالستامثر ببعده اجلهوي 0310  الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ا 

 أأمحد خلريف: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 9102 نونرب 12/  الرابعةاجللسة 

 الوزارة املعنية امتءالفريق أأو الان موضوع السؤال  رمق السؤال

 العداةل والتمنيةقريق  .اململكةتعزيز احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا بدس تور  0209
 حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .انهتااكت حقوق اال نسان والتضييق عىل احلرايت العامة 2913

 الصحة الأصاةل واملعارصةقريق  .وي واملناطق النائيةواقع القطاع الصحي ابلعامل القر  3869
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 ةالأصاةل واملعارص قريق  .جتويد العرض الصحي 3877

 احلريكالفريق  .لعناية مبراكز تصفية ادلمل برانمج وزارة الصحة  4151

 الاشرتايكالفريق  .عقلنة رسوم الاستشفاء داخل املصحات اخلاصة واخملتربات الطبية 4652

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .امانت ابملصحات اخلاصة ببالدانمشالك الأداء والش يك والض 4885

 الأصاةل واملعارصةقريق  .تشجيع الضخ ابلطاقة الشمس ية 0329

 الطاقة واملعادن والبيئة

عادة اس تعامل املياه العادمة 0932  الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .تعممي معاجلة وا 

 التعادليةالاس تقاليل للوحدة و الفريق  .تلوث الفرشة املائية 0002

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .الوضعية املرتدية لش بكة الأسالك الكهرابئية ببعض مدن اململكة 0332

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .خطر خملفات معارص الزيتون عىل البيئة 2192

 العداةل والتمنيةقريق  .برامج التشغيل اجلهوية 0022

 الشغل واال دماج املهين
 العداةل والتمنيةقريق  . الأجور بني الرجل واملرأأة ابلقطاع اخلاصالتفاوت يف 9300

2010 

 

 .مصري مرشوع القانون املتعلق ابلصحة والسالمة املهنية يف القطاعني العام واخلاص
 احلريكالفريق 

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .الأمالاستامثر يف الوطن  3300

 املغاربة املقميني ابخلارج
 الأصاةل واملعارصةقريق  .عمتدة ملواكبة وتشجيع استامثرات اجلالية املغربيةالتدابري امل  3233

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .جهرة الكفاءات املغربية حنو اخلارج 3302

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .جهرة الش باب 3302

دريس الرايض: ةأأمني اجللس عبد امحليد الصويري: رئيس اجللسة 9102 نونرب 02/  اخلامسةاجللسة   ا 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .دمع صغار الفالحني 3300

 الاشرتايك الفريق .معلية انطالق املومس الفاليح احلايل 2920 الفالحة والصيد البحري

 العداةل والتمنيةقريق  .ية واال جراءات املتخذة دلمع الفالحني الصغارتقيمي اخملطط الأخرض عىل مس توى ادلعامة الثان  9302

قلمي اتوانت 3332  التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنيةقريق  .تعرث جل املشاريع الطرقية اب 
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آاثر الربد اذلي تعرقه بعض املناطق مومسيا 3392   احلريكالفريق  .اال جراءات الاستباقية املتخذة للتخفيف من أ

 

 

 

 .ربط خط السكك احلديدية ابلكهرابء بدل الفحم احلجري 0930
 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق 

التدابري املعمتدة لتحفزي القطاع اخلاص عىل الاستامثر يف اجلهات الأقل مسامهة يف الناجت  3333

 .ادلاخيل اخلام
 الأصاةل واملعارصةقريق 

 الأصاةل واملعارصةقريق  .دلى املستمثرين تراجع الثقة 3333 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض

تعزيز الس ياسة التجارية عرب مراجعة االتفاقيات القامئة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيلية  2930

 .التناقس ية
 الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق 

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .ظاهرة أأطفال الشوارع 0132
 التضامن والتمنية الاجامتعية

آليات 0031  الأصاةل واملعارصةقريق  .القرويتتبع ومواكبة مراكز تأأهيل وتقوية قدرات النساء ابلعامل  أ

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد امحليد الصويري: رئيس اجللسة 9102 نونرب 93/  السادسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الطاقة واملعادن والبيئة الأصاةل واملعارصةقريق  .ئيةتأأهيل املطارح العشوا 2930

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .واقع السجون ابملغرب 3901

 حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان
 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .احملتةلظروف معل النساء املش تغالت يف نقل البضائع بباب سبتة  2123

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .املوهجة لأعضاء احلكومةعدم الاس تجابة لطلبات الاس امتع  2902

 العداةل والتمنيةقريق  .وضعية العاملني يف املؤسسات السجنية 2339

 الاشرتايكالفريق  .تقيمي برانمج مدن بدون صفيح 9230

عداد الرتاب الوطين والتعمري  ا 

 والتعادليةالاس تقاليل للوحدة الفريق  .مراقبة اجلودة خبصوص السكن املنخفض التلكفة 3209

دماج الصناعة التقليدية يف املعامر املغريب 0029  الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ا 

 الأصاةل واملعارصةقريق  .تنايم أأحزمة السكن العشوايئ بضوايح املدن 0320

عطاء رخص البناء ابلعامل القروي 0210  للأحرارالتجمع الوطين قريق  .ا 

 حلريكاالفريق  .تقيمي برامج اال ساكن ابملغرب 2003
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صالح منظومة العداةل 0200  العدل الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .رؤية الوزارة لكتابة الضبط يف ضوء ا 

صالح وتشجيع مدارس التعلمي العتيق ابململكة 3039  العداةل والتمنيةقريق  .تأأهيل وا 
 الأوقاف والشؤون اال سالمية

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .تصحيح الوضعية املادية للقمييني ادلينيني والأمئة 3309

 أأمحد خلريف: أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 9102 دجنرب 13/  السابعةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

ال نسان والعالقات مع الربملانحقوق ا الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .وضعية أأطر املندوبية السامية للتخطيط 2323  

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .عدم تنفيذ الأحاكم القضائية 3230

 احلريكالفريق  .تعاب احملايم مضن املصاريف القضائيةأأ عدم احتساب  2122 العدل

 العداةل والتمنيةقريق  .رسةلأ رسية بقضاء الأ مأأسسة الوساطة ا 2909

 احلريكالفريق  .تعلميال نقص املوارد البرشية بقطاع  9200

 الرتبية الوطنية

 العداةل والتمنيةقريق  .املركب اجلامعي ملدينة اتمنصورت 3391

آاثر البحث العلمي عىل  0102  للأحرارالتجمع الوطين قريق  .الوطين للمملكة الاقتصادأ

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .تفعيل مدرسة العداةل الاجامتعية 2003

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .دلاخليات واملطامع يف املؤسسات التعلمييةنس بة تغطية القرى والبوادي اب 2993

 الأصاةل واملعارصةقريق  .معايري توزيع املنح ادلراس ية 2393

 الأصاةل واملعارصةقريق  .جودة التغذية املقدمة ابملطامع املدرس ية 2321

 والتعادليةالاس تقاليل للوحدة الفريق  .الوضعية املهرتئة لبعض احلجرات ادلراس ية 2003

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .التحتية خيص البنياتقصل الش تاء قتام  خاللاس تعدادات احلكومة  013

 التجهزي والنقل واللوجستيك

 العداةل والتمنيةقريق  .وحاميهتمتيسري معل أأعوان رشطة املياه  0200

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .حتلية مياه البحر للرشب يف املغرب 3303

 الاشرتايكالفريق  .تأأهيل قطاع النقل ابلعامل القروي 0313

 الأصاةل واملعارصةقريق  .الاستامثر يف جمال النقل ابلوسط القروي وتدبري املساكل الطرقية 2302

 الأصاةل واملعارصةقريق  .جات الثالثية العجالتامشالك ادلر  2300
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 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .صاحل للرشببعض امجلاعات القروية ابملاء الزتويد لالتدابري املتخذة  2333

 أأمحد خلريف: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 9102 دجنرب 00/  الثامنةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .عالقة التكوين بسوق الشغل 9039

ماج املهينالشغل واال د  الاحتاد املغريب للشغلقريق  .الش بابارتفاع معدل البطاةل بني  9323 

 الاشرتايكالفريق  .حقوق العامالت الزراعيات ابلضيعات 0321

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الأرسة تطبيق قانون مدونةس نة من  02تقيمي  0323
 العدل

 العداةل والتمنيةقريق  .صاريف القضائية والغراماتاعامتد الأداء اال لكرتوين الستيفاء الرسوم وامل 2900

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .نتاجئ احلركتني الانتقاليتني الوطنية واجلهوية 9003

 الرتبية الوطنية

 العداةل والتمنيةقريق  .ارتفاع سعر التأأمني املدريس مبؤسسات التعلمي اخلاص 9090

 احلريكالفريق  .اخلصويصالتعلمي  9030

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .جامتعية للطلبةاخلدمات الا 9030

آل الاسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهين يف أأقق  9030  الأصاةل واملعارصةقريق  .9190مأ

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران  .تيسريتنفيذ برانمج  0009

 للوحدة والتعادلية الاس تقاليلفريق ال .الوضعية املادية املزرية للأساتذة الباحثني ابلتعلمي العايل 0032

 الأصاةل واملعارصةقريق  .ادلراس يةتعممي تدريس اللغة الأمازيغية مبختلف مناطق املغرب ومجيع املس توايت  2393

 الأصاةل واملعارصةقريق  .دمع قدرات الأساتذة املتعاقدين ومتكيهنم من تكوين قعيل يف همن الرتبية والتكوين 2012

 العداةل والتمنيةقريق  .جية الوطنية لنظام الباكلوريوسمرشوع دقرت الضوابط البيداغو  2090

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوطي: رئيس اجللسة 9102 دجنرب 90/  التاسعةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان للأحرار التجمع الوطينقريق  .برانمج احلكومة حملاربة الأمية يف املغرب 3293

 العداةل والتمنيةقريق  .املبادرات ادلبلوماس ية اليت تقوم هبا املؤسسات ادلس تورية الاستشارية 0203
 الشؤون اخلارجية

 الأصاةل واملعارصةقريق  .ادلمع التقين واملادي لدلبلوماس ية املوازية العلمية والثقاقية واملدنية 2313
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 املغاربة املقميني ابخلارج الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .غاربة ابلعديد من مدن أأوراباملقارصين الة وضعي 3002

 العداةل والتمنيةقريق  .نصيب العامل القروي من مشاريع بناء وترممي املساجد 392
 الأوقاف والشؤون اال سالمية

 لية ادلميقراطية للشغلالكونفدرامجموعة  .الأوضاع الاجامتعية واملادية للقميني ادلينيني 9933

آاثر الرمس عىل الرمال 303  ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .أ

 التجهزي والنقل واللوجستيك

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ضياع الطاقة الاستيعابية للسدود املائية بسبب التوحل 0000

 الأصاةل واملعارصةقريق  .التدابري املتخذة لصيانة القناطر 0032

 الأصاةل واملعارصةقريق  .انعاكسات عدم اس تقرار أأسعار احملروقات عىل قطاع النقل 2399

آل بناء الطريق املزدوج طنجة اا احلس مية 2090  الاشرتايكالفريق  .مأ

 التضامن والتمنية الاجامتعية العداةل والتمنيةقريق  .ظاهرة أأطفال الشوارع 0213

 للأحرارطين التجمع الو قريق  .التقليديةتقيمي اسرتاتيجية الصناعة  903

 الس ياحة والصناعة التقليدية
 احلريكالفريق  .تنظمي وتشجيع الصناعة التقليدية 0031

 الأصاةل واملعارصةقريق  .وتسويق وهجة املغرب يف الأسواق العاملية تأأهيل الوحدات الس ياحية والفندقية 0332

 ريكاحلالفريق  .غياب الربط اجلوي بني الأقالمي اجلنوبية للمملكة والعمق اال قريقي 2103

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .السكن الاجامتعي والاقتصادي 9200
عداد الرتاب الوطين والتعمري  ا 

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .تقيمي س ياسة املدينة والتقائية الس ياسات العمومية يف هذا اجملال 0303

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 9102 دجنرب 30/  العارشةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان للأحرارالتجمع الوطين قريق  .دمع أأرس املقاومة وأأعضاء جيش التحرير 0130

 والتعادليةالاس تقاليل للوحدة الفريق  .موجات الربد القارس اليت تعرقها املناطق اجلبلية 321

 ادلاخلية

 الأصاةل واملعارصةيق قر  .تمنية الكفاءات البرشية للجامعات الرتابية 230

 الأصاةل واملعارصةقريق  .اجلباايت احمللية 0202

 الأصاةل واملعارصةقريق  .للخرض والفواكه امجلةل مرشوع اخملطط الوطين التوجهييي ال عادة هيلكة وتوزيع أأسواق 0239

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .النقل وضعية مس تخديم قطاع 9910
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 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .الأجرةدمع جتديد حظرية س يارات  9301

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .املرشوع اال صاليح للمراكز اجلهوية لالستامثر 9220

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .تطور اجلرمية وأأساليب مواهجهتا 0023

هناء عقد تدبري مرقق النقل امجلاعي مع رشكة  0392 نقل "تدبري املرحةل الانتقالية ومصري العامل بعد ا 

 ".املدينة
 الاحتاد املغريب للشغلقريق 

 العداةل والتمنيةقريق  .اال طار التوجهييي املتعلق بتفعيل ممارسة اجلهات الختصاصاهتا 2332

 للأحرار التجمع الوطينقريق  .حياء برامج الصحة املدرس يةا   3933

 الصحة

شاكالت تأأخر مواعيد الفحوصات الطبية 3339  الأصاةل واملعارصةيق قر  .س بل جتاوز ا 

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .النقص الصارخ عىل مس توى البنية التحتية ابملستشفيات 0303

 العداةل والتمنيةقريق  .أأوضاع أأقسام الوالدة داخل املستشفيات 0230

 احلريك الفريق .لصحية مبستشفى احلسن الثاين ابدلاخةلتردي اخلدمات ا 2920

 الاشرتايكالفريق  .دقرت التحمالت اخلاص مبالعب القرب 0033
 الثقاقة والش باب والرايضة

 العداةل والتمنيةقريق  .الأزمة املالية اليت تعرقها رشكة صورايد دوزمي 2132

قميني ابخلارجاملغاربة امل  احلريكالفريق  .دمغةلأ اسرتاتيجية احلكومة للحد من جهرة ا 0030  

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد امحليد الصويري: رئيس اجللسة 9191 يناير 10/  احلادية عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

صالح النظام الاحصايئ  0323  حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان احلريكالفريق  .الوطينا 

 العدل الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .الرتايم عىل عقارات وممتلاكت الغري ظاهرة 3220

مع الصندوق الوطين  املتعاقدينامحلاية الاجامتعية للممرضني واملمرضات  وتوقريتطبيق القانون  0330

 .للضامن الاجامتعي
 الاحتاد املغريب للشغلقريق 

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .عسف عىل حقوق العاملالتحايل عىل القانون للت  9021 الشغل واال دماج املهين

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران  .الربانمج التنفيذي للمخطط الوطين للشغل 3300

 للأحرارالتجمع الوطين قريق  .حماربة تشغيل الأطفال 0923
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 العداةل والتمنيةقريق  .خفض نزاعات الشغل امجلاعية 0201

ىل الاقتصاد املهيلكالس ياسات املتبعة لالنت 0323  الأصاةل واملعارصةقريق  .قال ا 

 العداةل والتمنيةقريق  .وضعية املرأأة العامةل ابلقطاع الفاليح 0233

شاكلية التشغيل 2922  الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .ا 

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .وضعية حراس الأمن دلى الرشاكت اخلاصة 2323

 الشؤون اخلارجية احلريكالفريق  .ش نغناملغاربة من تعقيدات طلب التأأشرية للولوج جملال معاانة املواطنني  0320

رشاك مغاربة العامل يف املؤسسات الوطنية 3333  املغاربة املقميني ابخلارج الأصاةل واملعارصةقريق  .ا 

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 9191 يناير 00/  الثانية عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  مق السؤالر

قرار رأأس الس نة الأمازيغية يوم عطةل رمسية 9333  للأحرارالتجمع الوطين ق قري .ا 
 حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلعة مجمو  .احلق يف احلياة بدون عنف 2030

آ  9320  الأوقاف والشؤون اال سالمية الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .يةل للسقوطرضورة ترممي املساجد ال

 العداةل والتمنيةقريق  .ظروف وخدمات الأقسام ادلاخلية ابملؤسسات التعلميية 0230
 الرتبية الوطنية

 الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق  .(CSF)مراعاة خصوصيات قطاع التجارة من حيث متويل التكوين  2920

 مسامهة الربانمج املندمج لزتويد العامل القروي ابملاء الصاحل للرشب يف تمنية الأنشطة السوس يو 0920

 .اقتصادية
 للأحرارالتجمع الوطين قريق 

 الاشرتايكالفريق  .اس تزناف رمال الشواطئ 9202 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

 قاليل للوحدة والتعادليةالاس تالفريق  .التوزيع اجلهوي لالستامثرات يف جمال التجهزي والنقل 3023

جناز السدود 0300  العداةل والتمنيةقريق  .حصيةل ا 

آثر التارخيية 3190  الأصاةل واملعارصةقريق  .املعايري املعمتدة يف معليات ترممي املأ

 الثقاقة والش باب والرايضة
 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .تقيمي اال سرتاتيجية الوطنية للرايضة 3003

 العداةل والتمنيةقريق  .قراءة ودمع الكتاب والنارشينتشجيع ال 0290

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .دمع الصحاقة الورقية 2302
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 .مراقبة دور احلضانة ورايض الأطفال وتكوين العاملني هبا 2320

 
 الأصاةل واملعارصةقريق 

 يكاحلرالفريق  . املعايري املعمتدة يف توزيع مالعب القرب عىل امجلاعات الرتابية 2333

 العدل احلريكالفريق  .انتشار ظاهرة السطو عىل عقارات الغري 0309

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .اخملاطر اليت هتدد املنظومة البيئية ببالدان 2000

 الأصاةل واملعارصةقريق  .تعممي مراكز تمثني النفاايت عىل الرتاب الوطين 2313 الطاقة واملعادن والبيئة

 الأصاةل واملعارصةقريق  .هرابء ابلعامل القرويحتصيل قواتري املاء والك  2000

دريس الرايض: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 9191 يناير 93/  الثالثة عرشاجللسة   ا 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنيةقريق   .توقري اال طعام اجلامعي لطلبة لكية العلوم والتقنيات ابحلس مية 2331

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  . تقوية دور املراكز اجلهوية لالستامثر 9329

 ادلاخلية

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  . مواهجة الربد والثلوج ابملناطق صعبة الولوج 9220

 يةالعداةل والتمن قريق  . ظاهرة تروجي اخملدرات يف صفوف التالميذ 0122

 احلريكالفريق   .ضعف املوارد املالية للجامعات الرتابية ابلعامل القروي 0023

 الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق   .الفرص الاستامثرية عىل ضوء التخطيط اجملايل عىل املس توى اجلهوي 2903

 يل للوحدة والتعادليةالاس تقالالفريق  .رضورة مراجعة الس ياسات العمومية للحد من الفوارق الاجامتعية واجملالية 2920

 الأصاةل واملعارصةقريق  .تداعيات منع الرحل من التنقل 2313

حداث مناطق صناعية لتشجيع الاستامثر اخلاص 0303  الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض التجمع الوطين للأحرارقريق  .ا 

 الأصاةل واملعارصةقريق  . قك العزةل عن املناطق احملارصة ابلثلوج 9319
لنقل واللوجستيكالتجهزي وا  

 الأصاةل واملعارصةقريق   .قعالية منظومة الرقابة التقنية حلاقالت نقل املساقرين 2390

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق   .معاجلة ما كشف عنه تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول مؤسسات الرعاية الاجامتعية 3930

 . الاجامتعية الكربى وضعية املراكز 2212 التضامن والتمنية الاجامتعية

 
 العداةل والتمنيةقريق 
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 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوطي: رئيس اجللسة 9191 قرياير 10/  الرابعة عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 امتعيادلس توري ادلميقراطي الاجالفريق  .اخملتلني عقليا املتابعني قضائيا 2033

 حقوق اال نسان والعالقات مع الربملان
 الأصاةل واملعارصةقريق  .التدابري املتخذة للتقيد ابلمثن املرجعي للعقار يف حاةل الاعتداء املادي أأو نزع امللكية 2002

 العداةل والتمنيةقريق  .حصيةل مراجعة وحتيني الترشيعات القامئة 2291

 احلريكالفريق  .دمع ومواكبة امجلعيات 2202

اعتذر الس يد الوزير عن احلضور ومتسكت اجملموعة ). حتصني بالدان من الاخرتاقات اال رسائيلية 0331

 (بربجمته
 الشؤون اخلارجية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة 

صالح املهن القضائية 2010  العدل س تقاليل للوحدة والتعادليةالالفريق ا .ا 

 رصةالأصاةل واملعاقريق  .التأأقمل مع التغريات املناخية 3302

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  . تدبري املطارح العمومية للنفاايت 0232 الطاقة واملعادن والبيئة

 الاشرتايكالفريق  .التنقيب عىل الغاز الطبيعي 0313

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .امحلاية الاجامتعية للمس تقلني وذوي املهن احلرة 9222

 الشغل واال دماج املهين

 العداةل والتمنيةقريق  .قيات الشغل امجلاعيةاتفا 9093

 الاحتاد املغريب للشغلقريق  .مشلك التشغيل ابلعامل القروي 9230

 الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .وضعية عامل املقايه واملطامع 0333

 العداةل والتمنيةقريق  .أأهداف الربانمج التنفيذي للمخطط الوطين للتشغيل 2232

 .ابلوزارةالتنس يق قتح حوار مع هيئة  2203

 
 احلريكالفريق 

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 9191 قرياير 00/  اخلامسة عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الاحتاد املغريب للشغليق قر  .الشغلتنفيذ الأحاكم القضائية الهنائية الصادرة لفائدة العامل يف ملفات نزاعات  2001
 العدل

 الاحتاد العام ملقاوالت املغربقريق  .حتيني بعض النصوص القانونية اجلنائية 2223
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 احلريكالفريق  .تعرث الأشغال مبيناء ادلاخةل 9330
 التجهزي والنقل واللوجستيك

 العداةل والتمنيةقريق  .الطرق القروية 3303

 املغاربة املقميني ابخلارج الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفريق  .اربة املقميني ابخلارجبرامج وخمططات احلكومة املقدمة للمغ 2192

 الأصاةل واملعارصةقريق  .تقيمي منظومة مسار 0331
 الرتبية الوطنية

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق  .معلية تعممي التعلمي الاويل 2992

 طين للأحرارالتجمع الو قريق  .معاجلة النفاايت السائةل مبدن اململكة 0209

 عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريياملستشاران  .احتساب أأتعاب اخلدمات املقدمة من طرف املكتب الوطين للكهرابء 2003 الطاقة واملعادن والبيئة

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلمجموعة  .تأأهيل مطارح النفاايت 2222
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 الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل 

 9102 أأكتوبروخالل دورة  9102 وأأكتوبر 9102 أأبريل الفرتة الفاصةل بني دوريت

 

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

قلمي احلس مية،  815 9102 - 12 - 02 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة .د العزيز بنعزوزالس يد عب للمستشار احملرتمحامية البيئة وتدبري اخملاطر اب   

9102 - 12 - 02 الشغل والادماج املهين .الس يد مصطفى عبد العزيز بنعزوز للمستشار احملرتماحلرايت النقابية،  1112  

1125 
ترسيع وترية أأشغال تأأخر تزويد مدينة أأكنول ابملاء الصاحل للرشب انطالقا من سد ابب اللوطة و 

 .الس يد عبد الكرمي اهلمس للمستشار احملرتمالورش، 
9102 - 12 - 02 واللوجستيك واملاءالتجهزي والنقل   

9102 - 12 - 02 الأوقاف والشؤون اال سالمية .الس يد امحمد امحلايم للمستشار احملرتماس تغالل الشأأن ادليين لأهداف ساس يوية،  1338  

122 
قلمي الفقيه بنصاحل، غياب املراقق ال  الس يد  للمستشار احملرتمصحية ابملدرسة املركزية أأوالد أأيلول ا 

 .مصطفى حراكت
9102 - 01 - 13 الرتبية الوطنية  

  9102دورة أأكتوبر 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

قلمي اتزة،  1338 9102 - 01 - 03 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة .س يد عبد الكرمي اهلمسال  للمستشار احملرتممرشوع الطاقة الرحيية اب   

قلمي اتزة 1332  .الس يد عبد الكرمي اهلمس للمستشار احملرتم، تمثني املؤهالت الس ياحية اب 
الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

 والاقتصاد الاجامتعي
02 - 10 - 9191  

1112 
الس يد أأمحد  للمستشار احملرتمة يف تطوير منظومة التعمري ابلعامل القروي، دور الواكالت احلرضي

 .تويزي

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  ا 

 وس ياسة املدينة
31 - 10 - 9191  

 قريق الأصاةل واملعارصة
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1823 
انقطاع عالجات الأمراض اللزيوزومية ابملستشفى اجلامعي للأطفال عبد الرحمي الهارويش ابدلار 

 .الس يد احلو املربوح احملرتمللمستشار البيضاء، 
9191 - 10 - 31 الصحة  

حداث ختصص يعىن ابحلساس ية بلكيات الطب 1825  .هللا الش يخ بيد الس يد محمد للمستشار احملرتم ا 
كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث 

 العلمي
31 - 10 - 9191  

 
 9102وأأكتوبر  9102يت أأبريل الفرتة الفاصةل بني دور

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

222 
الس يدة خدجية  للمستشارة احملرتمةهتميش الكفاءات املغربية املهاجرة ابلوالايت املتحدة الأمريكية، 

 .الزويم

الوزارة املنتدبة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج 

 وشؤون الهجرة
02 - 12 - 9102  

9102 - 12 - 02 الرتبية الوطنية .الس يد احلسن سليغوة للمستشار احملرتمتعيني مرشدين نفس يني واجامتعيني ابملؤسسات التعلميية،  1333  

1281 
عطاء الأولوية لفاس يف املشاريع الثقاقية الكربى،  الس يد احلسن  للمستشار احملرتماملطالبة اب 

 .سليغوة
9102 - 12 - 02 لالثقاقة واالتصا  

1122 
مستشار التعيني يف منصب املدير اجلهوي لال ساكن وس ياسة املدينة جبهة العيون الساقية امحلراء، 

 .الس يد موالي ابراهمي رشيف احملرتم

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  ا 

 وس ياسة املدينة
02 - 12 - 9102  

9102 - 01 - 13 العالقات مع الربملان واجملمتع املدين .الس يدة خدجية الزويم مةللمستشارة احملرت جائزة اجملمتع املدين،  283  

1523 
قلمي زاكورة،  جناز الثانوية التأأهيلية مجلاعة أأقرى قيادة متزموطت ا   للمستشارة احملرتمةالترسيع اب 

 .الس يدة قاطمة معريي
9102 - 01 - 13 الرتبية الوطنية  

  9102دورة أأكتوبر 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال لرمق السؤا

9191 - 10 - 02 واللوجستيك واملاءالتجهزي والنقل  .الس يد عبد السالم اللبار للمستشار احملرتمتوقف القطارات مبدينة بوزنيقة،  1822  

عادة تشغيل حمطة القطار ابب قتوح،  1231 9191 - 10 - 91 واللوجستيك واملاءلتجهزي والنقل ا . الس يد احلسن سليغوة للمستشار احملرتمبناء وا   

9191 - 10 - 31 الصحةحرمان املمرضني والأطر ش به الطبية العامةل مباكتب حفظ الصحة ابمجلاعات من التعويض عن  1821  

 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية للوحدة والتعادلية



 

 54 

 .الس يدة خدجية الزويم للمستشارة احملرتمة، (.Prime De Risque)الأخطار املهنية 

عادة بناء مسجد ال 1231 9191 - 10 - 31 الأوقاف والشؤون اال سالمية .الس يد احلسن سليغوة للمستشار احملرتمصحراء بفاس، ا   

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

جراءات منح البطاقة ا 152 9102 - 12 - 02 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل .الس يد نبيل الأندليس للمستشار احملرتملرمادية، تأأخر ا   

آمال ميرصة للمستشارة احملرتمةدقاتر حتمالت النقل الس يايح،  222 9102 - 12 - 02 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل .الس يدة أ  

شاكلية التلقيح اخلاص ابحلجاج واملعمترين،  1381 9102 - 12 - 02 الصحة .الس يد نبيل ش يخي تشار احملرتمللمس ا   

1123 
قةل املناصب املفتوحة للتباري والتوظيف خلرجيات املعاهد العليا للمهن المتريضية وتقنيات الصحة 

 .الس يد عيل العرسي للمستشار احملرتمشعبة القباةل، 
9102 - 12 - 02 الصحة  

1211 
يونيو  0بتارخي  3331الصادر ابجلريدة الرمسية عدد  9.03.923تأأخر تطبيق مقتضيات املرسوم رمق 

 .الس يد عيل العرسي للمستشار احملرتم، 9103
9102 - 12 - 02 الرتبية الوطنية  

9102 - 12 - 02 الرتبية الوطنية .الس يد عيل العرسي للمستشار احملرتمتوقري وسائل ومس تلزمات العمل لأطر التدريس،  1232  

1222 
شها الس يد نبيل  للمستشار احملرتمر أأمثنة العمليات العالجية واجلراحية ابملصحات اخلاصة، عدم ا 

 .الأندليس
9102 - 12 - 02 الصحة  

جراءات ضبط وحتيني ملكية الس يارات،  1335 9102 - 12 - 02 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل .الس يدة كرمية أأقيالل للمستشارة احملرتمةا   

1382 
الس يد  للمستشار احملرتمفقني من سوء خدمات مركز تسجيل الس يارات بسال، تذمر بعض املرت

 .عيل العرسي
9102 - 12 - 02 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل  

1323 
عدم ختصيص مناصب لتوظيف أأخصائيي الرتويض الطيب خرجيي املعاهد العليا للمهن المتريضية 

 .يالس يد عيل العرس  للمستشار احملرتموتقنيات الصحة، 
9102 - 12 - 02 الصحة  

قلمي الرش يدية،  1328 نشاء وجتهزي مراكز ثقاقية للقرب جبامعات ا  9102 - 12 - 02 ادلاخلية  .الس يد مبارك مجييل للمستشار احملرتما   

9102 - 12 - 02 العدلالس يد عيل  للمستشار احملرتمالسامح للطلبة الباحثني ابالطالع والاس تفادة من أأرش يف احملامك،  1128  

 قريق العداةل والتمنية
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 .العرسي

1122 
اال جراءات املتخذة من طرف املندوبية العامة للسجون لمتكني املعتقل حسن ابراب من حقه يف 

 .الس يد نبيل الأندليس للمستشار احملرتمالعالج، 
9102 - 12 - 02 العالقات مع الربملان واجملمتع املدين الناطق  

1121 
يقاف معاانة معتقيل  بسجن عني عيشة بتاوانت ومتكيهنم من " حراك الريف"اال جراءات املتخذة ال 

 .الس يد نبيل الأندليس للمستشار احملرتمحقهم يف التطبيب وحتسني رشوط الاعتقال، 
9102 - 12 - 02 العالقات مع الربملان واجملمتع املدين الناطق  

9102 - 12 - 02 العدل .حللوطيالس يد عبد اال هل ا للمستشار احملرتمجتميد احلوار القطاعي بوزارة العدل،  1122  

1381 
 للمستشار احملرتم، "مدينة بدون صفيح: س يدي حيىي الغرب"الاختالالت اليت يعرقها برانمج 

 .الس يد عبد العيل حايم ادلين

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  ا 

 وس ياسة املدينة
02 - 12 - 9102  

1382 
احل الادارات التابعة لدلوةل واملؤسسات العامة متكني قدماء العسكريني من مناصب يف مص

 .الس يد عيل العرسي للمستشار احملرتم، 30.20وامجلاعات العمومية تطبيقا ملقتضيات القانون 
صالح اال دارة وابلوظيفة العمومية 9102 - 12 - 02 ا   

1382 
آل القرار املشرتك املتعلق مبرشوع تعديل النظام احملدد لكيفية تأأسيس وتس يري  صندوق الضامن مأ

 .الس يد مبارك مجييل للمستشار احملرتمالتمكييل عند الوقاة، 
9102 - 12 - 02 الشغل واال دماج املهين  

1322 
قلمي  الوضعية السيئة للوحدة املدرس ية تزكة التابعة جملموعة مدارس أأوالد عيل جبامعة بوعروس ا 

 .الس يد عيل العرسي للمستشار احملرتماتوانت، 
9102 - 12 - 02 وطنيةالرتبية ال  

حداث درجة جديدة للفئات ادلنيا،  1222 صالح اال دارة وابلوظيفة العمومية .عبد الصمد مرميي الس يد للمستشار احملرتما  9102 - 12 - 90 ا   

1322 
قلمي الرش يدية،   للمستشار احملرتمالهنوض ابلبنيات التحتية الرمقية ابملنطقة الس ياحية مرزوكة اب 

 .مجييلالس يد مبارك 
9102 - 12 - 90 الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي  

1131 
قلمي الرش يدية، " أأغبالو انكردوس"الهنوض ابلبنيات التحتية الرمقية ابملناطق اجلبلية  للمستشار اب 

 .الس يد مبارك مجييل احملرتم
9102 - 12 - 90 الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي  

1321 
من مدونة  213اال جراءات املتخذة بشأأن عدم احرتام بعض الواكالت البنكية ملقتضيات املادة 

 .الس يد نبيل الأندليس للمستشار احملرتمالتجارة، 
9102 – 12 - 90 الاقتصاد واملالية  

232 
قلمي س يدي سلتامن ابللغة الفرنس ية،  رتم للمستشار احملتدريس املواد العلمية لتالميذ اال عدادي اب 

 .الس يد عبد العيل حايم ادلين
9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية  
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1311 
عدم تسلمي املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين مبكناس لشواهد التأأهيل الرتبوي للتعلمي الأويل 

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسيوالتعلمي الابتدايئ، 
9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية  

1311 
لالس تفادة من التعيني أأو الانتقال للعمل مبناطق ( ة)دالء مبعلومات غري يحيحة عن معل الزوج اال  

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسيمفضةل، 
9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية  

1322 
هناء وضعه م رهن وضعية أأساتذة تدريس اللغة العربية والثقاقة املغربية لأبناء اجلالية املغربية بعد ا 

شارة مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقميني ابخلارج،  للمستشار احملرتم الس يد عبد العيل حايم ا 

 .ادلين

9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية  

1152 
للمستشار احملرتم الس يد تقدم الأشغال مبحطة معاجلة املياه العادمة محلاية واد س بو من التلوث، 

 .نبيل ش يخي
9102 - 01 - 13 لكفة ابلتمنية املس تدامةكتابة ادلوةل امل  

1121 
للمستشار احملرتم الس يد نبيل الاجراءات املتخذة لتطوير وهيلكة قطاع الفن التشكييل ابملغرب، 

 .الأندليس
9102 – 01 - 13 الثقاقة واالتصال  

1333 
رتم الس يد للمستشار احملالزايدة يف الأجور والتعويضات لفائدة مس تخديم املؤسسات العمومية، 

 .عبد الصمد مرميي
9102 – 01 - 13 الاقتصاد واملالية  

9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية .للمستشار احملرتم الس يد نبيل ش يخيمراقبة املطامع املدرس ية ابلتعلمي اخلصويص،  1325  

1231 
الس يد للمستشار احملرتم دلمع المتدرس، " تيسري"تبس يط وتيسري اس تخالص تعويضات برانمج 

 .عيل العرسي
9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية  

9102 – 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة .للمستشار احملرتم الس يد نبيل ش يخياملعايري املعمتدة يف تصنيف الشواطئ املغربية،  1232  

1221 
آل طلبات الاس تفادة من دمع تيسري اليت حرم أأيحاهبا بسبب أأخطاء  دارية ال مسؤولية هلم مأ ا 

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسيعهنا، 
9102 - 01 - 13 الرتبية الوطنية  

حداث بنك وطين للبصامت اجلينية،  1225 9102 - 01 - 13 العدل .للمستشار احملرتم الس يد نبيل ش يخيا   

  9102دورة أأكتوبر 

 جابةاترخي اال   الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

9102 - 00 - 13وزير ادلوةل امللكف حبقوق الانسان للمستشار احملرتم التحقيق يف مزامع تعرض املعتقل أأيوب زغدود للتعذيب ابلسجن احمليل لتاوانت،  225  
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 والعالقات مع الربملان .الس يد نبيل الأندليس

223 
للمستشار احملرتم ،  لتاوانتالتحقيق يف مزامع تعرض املعتقل أأيوب زغدود للتعذيب ابلسجن احمليل

 .الس يد نبيل الأندليس

وزير ادلوةل امللكف حبقوق الانسان 

 والعالقات مع الربملان
13 - 00 - 9102  

1122 
للمستشار احملرتم الس يد عيل توقف وتعرث ملفات اقتناء السكن بواسطة الأبناك التشاركية، 

 .العرسي
صالح اال دارة 9102 - 00 - 13 الاقتصاد واملالية وا   

1122 
مام مسجد الفضل حبي بوشامر بقرية اب محمد من تعويضات القميني ادلينيني،  عدم اس تفادة ا 

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي
9102 - 00 - 13 الأوقاف والشؤون اال سالمية  

1321 
قلميية واملساكل الطرقية جبامعيت اوالد احسني وع صالح بعض الطرق اال  عادة تأأهيل وا  امر الشاملية ا 

 .للمستشار احملرتم الس يد عبد العيل حايم ادلين، -عامةل س يدي سلتامن -
9102 - 00 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

821 
للمستشار احملرتم ، امحلاية القانونية للصحاقيني أأثناء ممارس هتم ملهاهمم وقق منظومة حقوق اال نسان

 .الس يد نبيل الأندليس

ةل امللكف حبقوق الانسان وزير ادلو

 والعالقات مع الربملان
12 - 09 - 9102  

1851 
للمستشار احملرتم الس يد عيل ، معايري النجاح يف الامتحاانت املهنية ابلنس بة لأطر هيئة التدريس

 .العرسي
9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنية  

صالح اال دارة .رتم الس يد عيل العرسيللمستشار احمل، احلركة الانتقالية الأخرية للأطر امجلركية 1211 9102 - 09 - 12 الاقتصاد واملالية وا   

قلمي رساغنة 1312 آمال ميرصة، خطأأ يف الامتحان اجلهوي ملادة الفرنس ية اب  9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنية .للمستشارة احملرتمة الس يدة أ  

1811 
قلمي اتوانتالوضعية املزرية لفرعية اخلروبة مجموعة مدارس أأوالد ا ، حلاج محمد جامعة بوشابل ا 

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي
9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنية  

1812 
للمستشار احملرتم الس يد نبيل ، الوضعية الصحية لبعض معتقيل حراك الريف املرضبني عن الطعام

 .الأندليس

وزير ادلوةل امللكف حبقوق الانسان 

 انوالعالقات مع الربمل
12 - 09 - 9102  

9102 - 09 - 93 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء .للمستشار احملرتم الس يد مبارك مجييل، تقريب اال دارة من املرتفقني 221  

882 
قلمي احلس مية  لغاء قرار تنقيل تعسفي للس يدة أأسامء أأعامروش من مقر معلها بعامةل ا  طلب تدخل ال 

قلمي طاطا بسبب ا ىل عامةل ا  ثر الاحتجاجات اليت تعرقها احلس ميةا  للمستشار ، عتقال أأخهيا عىل ا 

 .احملرتم الس يد نبيل الأندليس

وزير ادلوةل امللكف حبقوق الانسان 

 والعالقات مع الربملان
02 - 10 - 9191  
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1315 
 للمستشار احملرتم الس يد عيل، ارتفاع سعر تذاكر رشكة اخلطوط امللكية املغربية بني أأوراب واملغرب

 .العرسي

الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

 والاقتصاد الاجامتعي
02 - 10 - 9191  

حداث اثنوية جديدة بس يدي حيىي الغرب 1352 9191 - 10 - 02 الرتبية الوطنية .للمستشار احملرتم الس يد عبد العيل حايم ادلين، ا   

1123 
ىل مطار الرشيف اال درييس اال جراءات املتخذة لتخفيض أأسعار تذاكر سفر الرحال ت ادلولية من وا 

 .للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندليس، ابحلس مية

الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

 والاقتصاد الاجامتعي
02 - 10 - 9191  

1133 
قلمي الرش يدية  مللمستشار احملرت ، الهنوض ابلبنيات التحتية الرمقية جبامعة عرب الصباح غريس اب 

 .الس يد مبارك مجييل
9191 - 10 - 02 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي  

1158 
جراءات التصدي العتداءات عىل مس تعميل الطرق الس يارة للمستشار احملرتم الس يد نبيل ، ا 

 .ش يخي
9191 - 10 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

1333 
ئدة مس تخديم املؤسسة احملمدية للأعامل الاجامتعية لفائدة قضاة الزايدة يف الأجور والتعويضات لفا

 .للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي، وموظفي العدل
9191 - 10 - 02 العدل  

قلمي اتوانت 1223 9191 - 10 - 02 الثقاقة والش باب والرايضة .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي، الترسيع بتجهزي وقتح دور ش باب جديدة اب   

1825 
، اكتفاء بعض مؤسسات التعلمي اخلاص بتدريس مواد الامتحان الوطين ققط لنيل شهادة الباكلوراي

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي
9191 - 10 - 02 الرتبية الوطنية  

1853 
قلميية  للمستشار ، -خريبكة–الأوضاع اليت تعيشها داخلية الثانوية اال عدادية اخلنساء ابملديرية اال 

 .احملرتم الس يد عبد العيل حايم ادلين
9191 - 10 - 02 الرتبية الوطنية  

823 
اال جراءات املتخذة بشأأن التجاوزات الأمنية والانهتااكت احلقوقية اليت ارتكبهتا القوات العمومية يوم 

 .للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندليس، عيد الفطر ابحلس مية

حبقوق الانسان  وزير ادلوةل امللكف

 والعالقات مع الربملان
91 - 10 - 9191  

9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية .للمستشار احملرتم الس يد نبيل ش يخي، تنفيذ الأحاكم القضائية املرتبطة ابلتعويض عن التكوين 1232  

1852 
قلمي الرش   للمستشار ، يديةحيثيات انقالب حاقةل للراكب بقنطرة عىل واد ادلرمشان جبامعة اخلنك ا 

  .احملرتم الس يد مبارك مجييل
9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية  

1855 
الرضيبية اجلديدة وتزنيل نظام الفاتورة اال لكرتونية واال جراءات املتخذة محلاية التجار واملهنيني من 

 .للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندليس، تداعيات تفعيل هذه املس تجدات
صالح اال دارةالاقتصاد وامل 9191 - 10 - 91 الية وا   
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283 
، الشعب املؤدى عهنا بلك من جامعة محمد اخلامس الرابط وجامعة القايض عياض مراكش

آمال ميرصة  .للمستشارة احملرتمة الس يدة أ

كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث 

 العلمي
31 - 10 - 9191  

1221 
قطاع / مل الاجامتعي ملس تخديم املكتب الوطين للامء والكهرابء الصندوق التعاضدي التمكييل والع

 .للمستشار احملرتم الس يد عبد الصمد مرميي، الكهرابء
9191 - 10 - 31 الشغل واال دماج املهين  

1223 
قطاع / الصندوق التعاضدي التمكييل والعمل الاجامتعي ملس تخديم املكتب الوطين للامء والكهرابء 

 .شار احملرتم الس يد عبد الصمد مرمييللمست ، الكهرابء
9191 - 10 - 31 الشغل واال دماج املهين  

1123 
تباين تعامل اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل يف قبول ورقض التسجيل بشهادة البااكلوراي 

 .للمستشار احملرتم الس يد عيل العرسي، مسلمة من امجلهورية الاسالمية املوريتانية

فة ابلتعلمي العايل والبحث كتابة ادلوةل امللك

 العلمي
31 - 10 - 9191  

1233 
، اال جراءات املتخذة لتسهيل ظروف اجتياز مبارايت ولوج سكل الهندسة ابملدارس العليا

 .للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندليس

كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث 

 العلمي
31 - 10 - 9191  

1812 
قلمي اتوانتتعويض الأطر  للمستشار ، احملاةل عىل املعاش ابملركز الصحي ودار الوالدة أأورتزاغ اب 

 .احملرتم الس يد عيل العرسي
9191 - 10 - 31 الصحة  

1852 
عادة بناء مسجد تزوراخت السفىل  قلمي احلس مية –جامعة النكور  –ا  للمستشار احملرتم الس يد ، ا 

 .نبيل الأندليس
9191 - 10 - 31 ةالأوقاف والشؤون اال سالمي  

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

9102 - 12 - 02 املغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرة .يلالس يد الطيب البقا للمستشار احملرتماخملتامت الصيفية لفائدة أأبناء اجلالية املغربية املقمية ابخلارج،  1288  

  9102دورة أأكتوبر 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

1132 
قلمي  ماكنية تأأهيل مركز القايض املقمي بمتسامن اب  جناز مركز القايض املقمي مبدينة ميضار وا  مأأل ا 

 .لس يد الطيب البقايلا للمستشار احملرتمادلريوش، 
9191 - 10 - 02 العدل  

 الفريق الااحريك
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1118 
نعاش التشغيل والكفاءات  الس يد الطيب  للمستشار احملرتم، (اانبيك)احداث الواكةل الوطنية ال 

 .البقايل
9191 - 10 - 02 الشغل واال دماج املهين  

 

 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

قلميالعامل  الصحية يفتردي اخلدمات  1328 9102 - 12 - 02 الصحة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمالعرائش،  القروي اب   

9102 - 12 - 02 الصحة . الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمتردي الوضع الصحي مبنطقة السهول،  1888  

1222 
قلمي زاكورة،  ىل جمرى الواد مبركز مدينة أأكدز اب  الس يد  للمستشار احملرتمترسب مياه الرصف الصحي ا 

 .حلسن أأدعي
9102 - 12 - 02 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  

1525 
قلمي أأزيالل الس يد محمد  رتمللمستشار احمل، ضعف اخلدمات الصحية ابملس توصف القروي اتلكفت اب 

 .البكوري
9102 - 12 - 02 الصحة  

1333 
عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  .الس يد محمد القندويس للمستشار احملرتموضعية املساحات اخلرضاء مبدينة احلاجب،  ا 

 وس ياسة املدينة
02 - 12 - 9102  

قلمي بين مالل،  1121 9102 - 12 - 02 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمغياب الربط بش بكة الكهرابء بدوار أأدوز اب   

1122 
قلمي ابن سلتامن،  حداث قنطرة بدوار أأوالد موىس جامعة الرشاط اب  الس يد عبد  للمستشار احملرتما 

 .القادر سالمة
9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

9102 - 12 - 02 الثقاقة واالتصال .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم الأثرية،تمثني قصبة أأاكدير أأوقال ترممي و  1121  

1111 
قلمي الناظور،  آل مرشوع تصممي الهتيئة العمرانية جبامعة بوعرك اب  الس يد عبد  للمستشار احملرتممأ

 .القادر سالمة

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  ا 

 ياسة املدينةوس  
02 - 12 - 9102  

1131 
قلمي اتزة،  الس يد عبد  للمستشار احملرتمغياب الربط بش بكة الكهرابء بدوار بولبيب جبامعة اتزارين اب 

 .القادر سالمة
9102 - 12 - 02 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  

نقطاع املتكرر للتيار الكهرابيئ مبدينة سوق الأربعاء،  1133 9102 - 12 - 02 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة .الس يد عبد القادر سالمة ستشار احملرتمللم اال   

 قريق التجمع الوطين للأحرار
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قلمي الصويرة،  1123 9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمندرة املاء الرشوب ابمجلاعات القروية اب   

1123 
قلمي احلوز،  حش املاء الرشوب الس يد عبد  للمستشار احملرتمبدوار ثالث مارغن جامعة أأغواطمي اب 

 .القادر سالمة
9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

1331 
قلمي احلوز،  نقطاع املتكرر للتيار الكهرابيئ بأأحياء بدلية أأمزمري اب  الس يد محمد  للمستشار احملرتماال 

 .البكوري
9102 - 12 - 02 عادن والتمنية املس تدامةالطاقة وامل  

9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمتوقري املاء الرشوب ابمجلاعات القروية ال قلمي أأسفي،  1312  

قلمي تنغري،  1312 9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد حلسن أأدعي للمستشار احملرتمترسب مياه الرشب بدوار اخلطارة جامعة أألنيف اب   

1323 
الس يد  للمستشار احملرتمتأأهيل املساكل الطرقية مبنطقة بومليح ابملقاطعة احلرضية الثالثة مبدينة وزان، 

 .محمد البكوري
9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك  

حداث مدرسة جامعاتية جبامعة أأغبا 1321 قلمي احلوز، ا  9102 - 12 - 02 الرتبية الوطنية .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمر اب   

1323 
قلمي اتزة،  نشاء قضاءات ومالعب رايضية جبامعة مغراوة اب  الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتما 

 .سالمة
9102 - 12 - 02 الش باب والرايضة  

9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمينة سال، ارتفاع قواتري املاء الرشوب مبد 1355  

9102 - 12 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمالوضعية املرتدية للطرق مبدينة قاس،  1211  

9102 - 12 - 90 الثقاقة واالتصال .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم وضعية قاعة السيامن مبدينة ادلار البيضاء، 1232  

9102 - 12 - 90 الثقاقة واالتصال .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمترممي قصبة موىح أأومحو الزايين مبدينة خنيفرة،  1312  

آثر التارخيية مبدينة القرص الكبري،  1123 9102 - 12 - 90 الثقاقة واالتصال .الس يد عبد القادر سالمة شار احملرتمللمست ترممي وتمثني املأ  

1138 
قلمي شيشاوة،  الس يد محمد  للمستشار احملرتمضعف صبيب ش بكة االتصاالت جبامعة أأس يف املال اب 

 .البكوري

الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد 

 الرمقي
90 - 12 - 9102  

نقطاع املتكرر للامء 1182 9102 - 12 - 90 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد محمد اب احنيين للمستشار احملرتمالرشوب مبدينة أأسا،  اال   

9102 - 12 - 90 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمتلوث مياه الرشب حبي قرية أأوالد موىس مبدينة سال،  1311  

صالح قنطرة وا 1313 قلمي احلوز، ا  9102 - 12 - 90 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمدي أأوريكة اب   

قلمي أأزيالل،  1312 9102 - 12 - 90 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمحش املاء الرشوب جبامعة أأرقاةل اب   
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عادة تأأهيل 1321 قلمي احلوز،  ا  صالح قنطرة وادي أأوريكة اب  9102 - 12 - 90 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتموا   

1323 
حداث مشاريع صناعية مبدينة طانطان،  الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد  .الس يد محمد اب احنيين للمستشار احملرتما 

 الرمقي
90 - 12 - 9102  

آسفي بسبب النفاايت الصناعية،  1351 9102 - 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة .عبد العزيز بوهدود الس يد للمستشار احملرتمتلوث ميناء أ  

1231 
آيةل للسقوط ابملدينة العتيقة وزان،  آثرية ال الس يد محمد  للمستشار احملرتمتفعيل خمطط تأأهيل املباين ال

 .البكوري
9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال  

1123 
الس يد حلسن  للمستشار احملرتمالأرضار النامجة عن حرق النفاايت ابملطرح العشوايئ مبدينة دمنات، 

 .أأدعي
9102 - 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  

9102 - 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة .س يد محمد القندويسال  للمستشار احملرتمتلوث مياه وادي هبت مبدينة س يدي سلتامن،  1131  

قلمي احلوز،  1132 9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمترممي وتمثني الأبراج املائية مبنطقة اتمصلوحت اب   

قلمي ب 1132 9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمين مالل، ترممي وتمثني منطقة قش تاةل الأثرية اب   

1135 
قلمي زاكورة،  الس يد حلسن  للمستشار احملرتموضعية البناايت الطينية القدمية بدواوير جامعة تزارين اب 

 .أأدعي
9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال  

آثرها التارخيي 1151 9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتمة جبهة سوس ماسة، حامية واحة تيديس ومأ  

9102 - 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمخملفات مطارح النفاايت العشوائية مبدينة أأاكدير،  1333  

1321 
حداث مراقق سوس   قلمي بين مالل، ا  الس يد محمد  للمستشار احملرتميوثقاقية جبامعة أأوالد اسعيد اب 

 .البكوري
9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال  

9102 - 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتممعاجلة التلوث البييئ بوادي مارتيل،  1328  

صالح منارة الراكدة التارخيية مبدينة تزينيت، ترم 1321 9102 - 01 - 13 الثقاقة واالتصال . الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتممي وا   

قلمي احلوز،  1211 صالح جدران مدرسة تليليت اب  9102 - 01 - 13 الرتبية الوطنية .الس يد حلسن أأدعي للمستشار احملرتمترممي وا   

1211 
الس يد محمد  للمستشار احملرتمة عن حرق النفاايت ابملطرح العشوايئ مبدينة العرائش، الأرضار النامج

 .البكوري
9102 - 01 - 13 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة  

قلمي اتزة،  1212 حداث مدرسة جامعاتية جبامعة لكدمان اب  9102 - 01 - 13 الرتبية الوطنية .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتما   
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  9102دورة أأكتوبر 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

9102 - 01 - 03 الطاقة واملعادن والبيئة .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم، تلوث مياه شواطئ عني الس بع مبدينة ادلار البيضاء 1121  

1328 
صالح املساكل الطرقية  قلمي أأزياللتعبيد وا  الس يد محمد  للمستشار احملرتم، بدوار اقود نبورك اب 

 .البكوري
9102 - 01 - 03 التجهزي والنقل واللوجستيك  

1352 
قلمي مراكش الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتم، حش املاء الصاحل للرشب بدواوير جامعة أأكفاي اب 

 .سالمة
9102 - 01 - 03 التجهزي والنقل واللوجستيك  

9102 - 01 - 03 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتم، الانقطاع املتكرر للامء الرشوب حبي بولفوس مدينة خنيفرة 1352  

قلمي سطات 1323 9102 - 01 - 03 تيكالتجهزي والنقل واللوجس  .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم، الانقطاع املتكرر للامء الرشوب جبامعات ا   

1321 
قلمي النوارص الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتم، الانقطاعات املتكررة للامء بدوار ادلغوغات اب 

 .سالمة
9102 - 01 - 03 التجهزي والنقل واللوجستيك  

1821 
نقطاع املتكرر للمساكل الطرقية بدوار أأقرسا جامعة بين صاحل مبدينة شفشاون  رتمللمستشار احمل، اال 

 .الس يد محمد البكوري
9102 - 00 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي زاكورة 1122 9102 - 00 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد حلسن أأدعي للمستشار احملرتم، أأزمة املاء الرشوب مبناطق حوض املعيدر اب   

قلمي الصويرة 1181 9102 - 00 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة تشار احملرتمللمس ، ندرة املاء الرشوب جبامعة أأكرض اب   

قلمي احلوز 1121 آيت أأورير اب  9102 - 00 - 13 الطاقة واملعادن والبيئة .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم، خملفات مطرح النفاايت جبامعة أ  

قلمي الرش يديةتأأهيل املساكل الطرقية جبامعة الطاو  1212 9102 - 00 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد حلسن أأدعي للمستشار احملرتم، س اب   

9102 – 00 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتم، حتسني جودة وسالمة املاء الرشوب مبدينة مريرت 1221  

153 
 للمستشار احملرتم، املبارايت املهنية للرتقية بناءا عىل الشهادة اجلامعية اللواحئ الهنائية للناحجني يف

 .الس يد حلسن أأدعي
9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنية  

252 
قلمي أأزيالل،  حلسن  -الس يدين محمد البكوري  للمستشارين احملرتمنيضعف أأداء املدرسة العمومية اب 

 .أأدعي
9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنية  

قلمي أأزيالل 1222 9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنيةعبد  الس يد للمستشار احملرتم، احلاةل املرتدية لفرعية مدرسة اتغية ابمجلاعة الرتابية لواوىل اب   
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 .العزيز بوهدود

1321 
الس يد محمد  للمستشار احملرتم، تردي وضعية املدرسة العمومية بفرعية ايم نوانو مبدينة أأزيالل

 .البكوري
بية الوطنيةالرت   12 - 09 - 9102  

1253 
قلمي زاكورة الس يد حلسن  للمستشار احملرتم، تقوية ش بكة اال تصال واال نرتنت بدواوير جامعة تزارين اب 

 .أأدعي

الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد 

 الرمقي
12 - 09 - 9102  

1258 
قلمي بنسلتام الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتم، نتوقف الأشغال ابملدرسة اال بتدائية أأوالد وهاب اب 

 .سالمة
9102 - 09 - 12 الرتبية الوطنية  

صالح وجتهزي املؤسسة التعلميية مدرسة اجملد  1882 9102 – 09 - 12 الرتبية الوطنية .الس يد حلسن أأدعي للمستشار احملرتممبدينة تنغري،  0ا   

9102 - 09 - 93 الطاقة واملعادن والبيئة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتم، نة خنيفرةالانقطاع املتكرر للتيار الكهرابيئ بأأحياء مدي  1322  

1822 
قلمي اتزة الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتم، تعزيز أأسطول النقل املزدوج بدواوير جامعة بين لنت اب 

 .سالمة
9102 – 09 - 93 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قرانغياب حاقالت ال  1222 قلمي ا  9191 - 10 - 02 الرتبية الوطنية .الس يد محمد عبو للمستشار احملرتم، نقل املدريس ابلعامل القروي اب   

1222 
الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي  .الس يد جامل ادلين العكرود للمستشار احملرتم، حتسني جودة اخلدمات مبطار مراكش املنارة ادلويل

عيوالاقتصاد الاجامت  
02 - 10 - 9191  

1122 
خراج مرشوع القاعة املغطاة مبدينة سوق السبت أأوالد المنة الس يد محمد  للمستشار احملرتم، ا 

 .البكوري
9191 - 10 - 02 الثقاقة والش باب والرايضة  

1133 
آش توكة أأيت ابها الس يد محمد  للمستشار احملرتم، خملفات مطرح النفاايت جبامعة أأيت معرية بعامةل أ

 .البكوري
9191 - 10 - 02 الطاقة واملعادن والبيئة  

قلمي خنيفرة 1152 صالح ملعب جامعة موالي بوعزة اب  9191 - 10 - 02 الثقاقة والش باب والرايضة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتم، تأأهيل وا   

قلمي امخليسات 1228 9191 - 10 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك .يد محمد القندويسالس   للمستشار احملرتم، حش املاء الرشوب جبامعة بوقشمري اب   

1222 
آسفي،  قلمي أ الس يد محمد  للمستشار احملرتمحش املاء الصاحل للرشب بدواوير جامعة س يدي التيجي اب 

 .البكوري
9191 - 10 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي ب 1222 9191 - 10 - 02 التجهزي والنقل واللوجستيك .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم رش يد،غياب املاء الصاحل للرشب بدوار احلداية اب   
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1812 
آش توكة أأيت ابها،  آيت ميكل بغقلمي أ  للمستشار احملرتمغياب حاقالت النقل املدريس بدواوير جامعة أ

 .الس يد محمد البكوري
9191 - 10 - 02 الرتبية الوطنية  

قلمي تنغري، الهنوض مبناخ الا 1823 9191 - 10 - 02 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي .الس يد حلسن أأدعي للمستشار احملرتمستامثر اب   

حداث مشاريع صناعية مبدينة الناظور 1235 9191 - 10 - 02 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم، ا   

قلمي الناظور 1232 حداث مناطق صناعية جديدة اب  9191 - 10 - 02 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتم، ا   

1223 
قلمي الناظور  للمستشار احملرتم، جتويد اخلدمات السلكية والالسلكية يف املناطق القروية واجلبلية اب 

 .در سالمةالس يد عبد القا
9191 - 10 - 02 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي  

1223 
قلمي الناظور،  الس يد  للمستشار احملرتمضعف ش بكة االتصال والأنرتنت يف املناطق اجلبلية والنائية اب 

 .عبد القادر سالمة
9191 - 10 - 02 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي  

1221 
حداث مل قلمي بين ماللا  عدادية ابملدرسة امجلاعاتية بتناكرف اب  الس يد محمد  للمستشار احملرتم، حق ا 

 .البكوري
9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية  

1252 
قلمي ميدلت الس يد حلسن  للمستشار احملرتم، توس يع ش بكة الريزو واال نرتنت بدواوير جامعة تونفيت اب 

 .أأدعي
خرض والرمقيالصناعة والتجارة والاقتصاد الأ   91 - 10 - 9191  

1252 
قلمي قلعة الرساغنة،   للمستشار احملرتمغياب حاقالت النقل املدريس بقرى جامعة أأوالد زراد اب 

 .الس يد عبد القادر سالمة
9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية  

1252 
قلمي أأزيالل،  حداث مدرسة جامعاتية بدوار تمينصورين اب  عبد القادر  الس يد للمستشار احملرتما 

 .سالمة
9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية  

1232 
آيت تيسليت مبدينة بين مالل حداث مدرسة جامعاتية مبنطقة أ الس يد محمد  للمستشار احملرتم، ا 

 .البكوري
9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية  

قلمي بين مالل 1232 الوطنية الرتبية اال جراءات املس تعجةل ملواهجة موجة الربد والصقيع اب   91 - 10 - 9191  

1213 
قلمي القنيطرة،  الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمتعزيز وسائل النقل املدريس جبامعة املكرن اب 

 .سالمة
9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنية  

قلمي اتزة،  1281 آيت سغروشن اب  9191 - 10 - 91 الرتبية الوطنيةالس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمتعزيز وسائل النقل املدريس جبامعة أ  
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 .سالمة

1228 
قلمي احلس مية الس يد محمد  للمستشار احملرتم، تأأهيل املركز الصحي بدواوير امجلاعة القروية لشقران اب 

 .البكوري
9191 - 10 - 91 الصحة  

قلمي سطات 1222 9191 - 10 - 91 الصحة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتم، تأأهيل املس توصفات الصحية القروية اب   

1225 
قلمي اجلديدة،  الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمجتويد خدمات املركز الصحي جبامعة أأوالد رمحون اب 

 .سالمة
9191 - 10 - 91 الصحة  

9191 - 10 - 91 الصحة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتم، تدهور الوضع الصحي ابملستشفى اال قلميي للسامرة 1222  

قلمي أأاكدير،  1222 حداث وحدات صناعية اب  9191 - 10 - 91 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي .الس يد عبد القادر سالمة للمستشار احملرتما   

1322 
الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمالمتيزي يف منح مترير القانون الأسايس ملؤسسة بريد املغرب، 

 .سالمة
9191 - 10 - 31 تجارة والاقتصاد الأخرض والرمقيالصناعة وال   

1222 
آسفي قلمي أ الس يد محمد  للمستشار احملرتم، تأأهيل املس توصف الصحي جبامعة س يدي التيجي اب 

 .البكوري
9191 - 10 - 31 الصحة  

1228 
قلمي خنيفرة حداث مس توصف متعدد التخصصات جبامعة كروشن اب  الس يد محمد  للمستشار احملرتم، ا 

 .كوريالب
9191 - 10 - 31 الصحة  

قلمي العرائش،  1835 9191 - 10 - 31 الصحة .الس يد محمد البكوري للمستشار احملرتمالهنوض بوضعية اخلدمات الصحية اب   

1812 
قلمي الفقيه بن صاحل الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتم، تأأهيل املركز الصحي بدار ودل زيدوح اب 

 .سالمة
9191 - 10 - 31 الصحة  

1821 
قلمي أأزيالل،  حداث مس توصف متعدد التخصصات بدوار اتغية اب  الس يد محمد  للمستشار احملرتما 

 .البكوري
9191 - 10 - 31 الصحة  

1885 
قلمي س يدي قامس الس يد  للمستشار احملرتم، حتسني خدمات املركز الصحي مبدينة مرشع بلقصريي اب 

 .محمد البكوري
9191 - 10 - 31 الصحة  

1828 
قلمي اتزة حداث مس توصف حميل متعدد التخصصات جبامعة بويبالن اب  الس يد  للمستشار احملرتم، ا 

 .عبد القادر سالمة
9191 - 10 - 31 الصحة  
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1211 
للمستشار ، انقطاع عالجات الأمراض اللزيوزومية ابملستشفى اجلامعي للأطفال مبدينة ادلار البيضاء

 .الس يد عبد القادر سالمة احملرتم
حةالص  31 - 10 - 9191  

1211 
آيت تيسليت مبدينة بين مالل،  الس يد محمد  للمستشار احملرتمتأأهيل املس توصف الصحي حبي أ

 .البكوري
9191 - 10 - 31 الصحة  

1222 
قلمي اتزة حداث مس توصف متعدد التخصصات جبامعة اكف الغار اب  الس يد عبد  للمستشار احملرتم، ا 

 .القادر سالمة
9191 - 10 - 31 الصحة  

1223 
الس يد  للمستشار احملرتم، وضعية مس تعجالت املستشفى اال قلميي محمد اخلامس مبدينة صفرو

 .محمدعبو
9191 - 10 - 31 الصحة  

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

9102 – 01 - 13 الرتبية الوطنية .الس يد محمد علمي للمستشار احملرتم، أأساتذة الثانوي التأأهييل املش تغلني خارج سلكهم الأصيل 528  

 العام ملقاوالت املغربقريق الاحتاد 

 9102دورة أأكتوبر 

1132 
عاقة اذلي تتوصل به مجعية الطفوةل ا ، ملعاقةتوقف منحة دمع متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 .الس يد يوسف حميي للمستشار احملرتم
9191 - 10 - 31 التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة  

1322 
للمستشار ، حرمان طلبة جامعة محمد السادس لعلوم الصحة من اجتياز مباراة اال قامة وادلاخيل

 .الس يد عبد الاهل حفظي احملرتم

والتعلمي العايل الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

 والبحث العلمي
31 - 10 - 9191  

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

 شغلقريق الاحتاد املغريب لل 

 الفريق الاشرتايك
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9102 – 01 - 13 مع الربملان واجملمتع املدين العالقات .الس يد رش يد املنياري للمستشار احملرتم، اخملطط الترشيعي للحكومة 112  

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

 .ء اجملموعةللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاجتاوزات مؤسسة العمران مبدينة القنيطرة،  1152
عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  ا 

 وس ياسة املدينة

02 - 12 - 9102  

  9102دورة أأكتوبر 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

للمستشارين احملرتمني السادة رقع الرضر املادي عن أأرابب نقل املس تخدمني مبدينة العرائش،  1821

 .وعةأأعضاء اجملم
 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

91 - 10 - 9191  

بتدايئ  1212 براهمي أأغراي أأس تاذ التعلمي الاا  رمق التأأجري )عدم التفاعل مع التظلامت اليت تقدم هبا الس يد ا 

 .الس يد عبد احلق حيسان للمستشار احملرتم، (093 010
 الرتبية الوطنية

91 - 10 - 9191  

9191 - 10 - 31 الشغل واال دماج املهين .الس يدة رجاء كساب للمستشارة احملرتمة،  .لنقابية برشكة ساقران انس يل املغرباملس ابحلرايت ا 1281  

 
 9102وأأكتوبر  9102الفرتة الفاصةل بني دوريت أأبريل 

 اترخي اال جابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

883 
قراغ  للمستشارين احملرتمنياملدارس العمومية من الأطر وتسخريها لفائدة املدارس اخلصوصية،  ا 

 .عدي الشجريي -الس يدين عبد اللطيف امعو 

الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل 

 والبحث العلمي
02 - 12 - 9102  

 

 

 

 

 

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي

 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
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