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تقديـــــــــم

تقديــــــــم
تعتبر األسئلة الشفهية اآللية الرقابية األكثر انتظاما باملقارنة مع باقي اآلليات الرقابية األخرى،
لطابعها الدوري ،وباعتبارها محطة أسبوعية لطرح القضايا اآلنية ذات العالقة بالحياة اليومية
للمواطنين ،لذلك فمن الطبيعي أن تحتل األسئلة مكانة الصدارة في حصيلة املجلس على مستوى
مراقبة العمل الحكومي.
وفي هذا الصدد ،فقد عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  2019-2018ثالثة
وعشرون ( )23جلسة لألسئلة الشفهية ،عشر ( )10جلسات منها في دورة أكتوبر  2018وثالثة عشر
( )13في دورة أبريل  ،2019عالج خاللها السيدات والسادة واملستشارات واملستشارون في الدورة األولى
عددا من القضايا اآلنية املهمة في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والخارجية ،متفاعلين مع
النقاشات املجتمعية واإلعالمية الهامة التي واكبتها .وفي مقدمتها :االستقالة الجماعية ألطباء القطاع
العام من بعض مستشفيات اململكة ،االرتباك الحكومي في تغيير الساعة القانونية ،استعدادات
انطالق املوسم الفالحي في ظل عدم انتظام التساقطات املطرية ،وضعية مستخدمي اإلنعاش الوطني
وسبل تحسينها ،تفاعل الحكومة مع توصيات املنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش ،استراتيجية
محاربة الرشوة ،تفاعل الحكومة مع خطرانتشاروباء انفلونزا الخنازير....
كما واصل املجلس خالل دورته الثانية عبرالجلسات الثالثة عشر ( )13لألسئلة الشفهية طرح
عدد من القضايا املهمة ،ومن أبرزها :مستجدات الحواراالجتماعي ،إصالح النظام الجبائي ،الحكامة
في تدبيرالجامعات الرياضية ،اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ،حصيلة املوسم الفالحي ،دعم
مستعجالت القرب ،الزيادة في أسعاراألدوية ،تقوية العرض التربوي للمخيمات ،اإلجراءات الحكومية
الستقبال أمثل ألفراد الجالية املغربية ،تداعيات إخفاق املنتخب املغربي لكرة القدم في منافسات
كأس إفريقيا لألمم ...... 2019
وباإلضافة إلى الجلسات األسبوعية لألسئلة ،عقد املجلس خمس جلسات شهرية خاصة بـتقديم
األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل
 100من الدستور ،ثالثة ( )03منها خالل دورة أكتوبر ّ ،2018
همت املواضيع التالية:
• الجلسة األولى ،تناولت محورين هما :السلم االجتماعي ومتطلبات اإلقالع االقتصادي ،تحديات
تأهيل الرأسمال البشري.
• الجلسة الثانية ،تناولت محوري :السياسات العمومية ملواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في
العالم القروي ،الجهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفالحي.
9

• الجلسة الثالثة ،تناولت باملناقشة :التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة،
وبرنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية.
أما الجلستان الشهريتان ( )02اللتان عقدهما املجلس خالل دورة أبريل  ،2019فتناولتا املحاور
التالية:
• الجلسة األولى :سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي
ببالدنا ،وسياسة الحكومة في تدبيرالتوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث اإلدارة العمومية.
• الجلسة الثانية :سياسة الحكومة في تدبيراالستثمارالعمومي في أفق تحسين نجاعته ،ووضعية
املتقاعد ومكانته في السياسات العمومية.
وبالنسبة لحضور السيدات والسادة أعضاد الحكومة لجلسات األسئلة الشفهية خالل الدورة
األولى ،فقد ّ
عبر السيد وزير العالقات مع البرملان استعداده لحضور جميع أشغال جلسات األسئلة
العشر التي عقدها املجلس خالل هذه الدورة ،متبوعا بقطاعات األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الشباب والرياضة واألسرة والتضامن واملساواة ب  09مرات ،فوزارات حقوق اإلنسان ،التربية
الوطنية ،الثقافة واالتصال ،كتابة الدولة املكلفة بالنقل وكتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية
ب  08مناسبات .علما بأن املعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خالل الجلسات العشرة
املخصصة لألسئلة الشفهية بلغ حوالي .54%
وباملقابل ،فقد ّ
عبرالسيدين وزيري التربية الوطنية والعالقات مع البرملان استعدادهما لحضور
جميع أشغال جلسات األسئلة الثالثة عشر التي عقدها املجلس خالل دورة أبريل  ،2019متبوعين
بوزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان ب  12مرة ،فالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية ،وكتابة الدولة املكلفة بالنقل ب  11مناسبة ،مع االشارة إلى أن املعدل
العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خالل الجلسات  13املخصصة لألسئلة الشفهية بلغ حوالي
.53%
وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية ،فقد تم حصر
 27التزاما خالل دورة أكتوبر ّ 2018
همت في مجملها تفاعل الحكومة مع عدد من املطالب االجتماعية
لفئات عريضة من املجتمع عبر تحسين ظروف عملها وعيشها وتيهئ الظروف املناسبة الشتغالها
(كاألطباء ،عمال اإلنعاش ،أرباب املقاهي واملطاعم ،سائقي الشاحنات ،سكان القرى املعزولة) ،أو
من خالل تحسين الخدمات باملرافق اإلدارية والصحية خصوصا أقسام املستعجالت والقضاء على
مشكل املطارح العشوائية ،فضال عن تنمية العرض املائي وااللتزام بتقنين وضبط أسعار مؤسسات
التعليم الخصو�صي من خالل مراجعة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي الخصو�صي.
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أما بالنسبة لدورة أبريل  ،2019فقد تم رصد  29التزاما تتعلق بالتعاطي مع بعض املطالب
املستعجلة ،من قيبل :العمل على إجراء تمييز إيجابي لفائدة األوساط في العالم القروي والشبه
الحضرية واملناطق النائية ودعم تمدرس الفتيات إلى جانب األطفال في وضعيات هشة وفي وضعية
إعاقة خالل املوسم الدرا�سي املقبل وعلى تعميم التعليم األولي ،تيسيرولوج األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة إلى التعليم العمومي والخاص ،فتح إجازات متخصصة وماستر لتكوين مستشارين نفسيين
واجتماعيين ،توفير تكوين للمتخصصين في داء التوحد أو في اإلعاقة الذهنية ،تجهيز  5مستعجالت
للقرب مع تعزيزعدد وقدرات األطرالطبية والشبه الطبية العاملة بهذه الوحدات ما بين ،2021-2019
وبتأهيل  120مركز لالستفادة من تقنية الطب عن بعد في أفق  ،2023إعداد قانون إطار لإلصالح
الضريبي يكون ملزما للجميع وملزما للقوانين املالية املقبلة ،إعداد مشروع قانون ينظم ويؤطرعملية
التخييم للقضاء على الخصاص في البنية التحتية للتخييم في أفق ...2020
وقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املتوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر
 2018ما مجموعه  764سؤاال ،أجابت الحكومة على  193منها خالل  10جلسات عامة ،من ضمنها
 42سؤاال آنيا و 151سؤاال عاديا .في حين بلغ خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل  2019ما
مجموعه  707سؤاال ،أجابت الحكومة على  245منها خالل  13جلسة عامة ،من ضمنها  45سؤاال آنيا
و 200سؤاال عاديا.
وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي ،فقد ركزت أسئلة السادة املستشارين خالل الدورة األولى من
السنة التشريعية على القطاع االجتماعي بنسبة تعادل حوالي ( )35%من مجموع األسئلة املطروحة،
فالقطاع االقتصادي بنسبة ( ،)27%ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة (،)21%
فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة ( ،)13%وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (.)04%
بينما سجل التوزيع املوضوعاتي لألسئلة في الدورة الثانية من نفس السنة بقاء املجال االجتماعي
في صدارة اهتمام أعضاء املجلس بنسبة تعادل حوالي ( )43%من مجموع األسئلة املطروحة ،ويليه
القطاع االقتصادي بنسبة ( ،)28%ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة (،)16%
فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة ( ،)10%وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (.)03%
وقد بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر
 2018ما مجموعه  730سؤاال ،أجابت الحكومة على  259سؤاال منها بمعدل ( ،)36%بينما بلغ عدد
األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل  2019ما مجموعه 382
سؤاال ،أجابت الحكومة على 292سؤاال منها بمعدل (.)76%
كما تميزت السنة التشريعية  2019-2018بمناقشة الحصيلة املرحلية لعمل حكومة السيد
سعد الدين العثماني ،طبقا ألحكام الفصل  101من الدستور ،حيث تناول السيد رئيس الحكومة
هذه الحصيلة من خالل خمس محاور أساسية تتعلق ب :دعم الخيار الديمقراطي ودولة القانون
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وترسيخ الجهوية ،تعزيز قيم النزاهة والعمل على اصالح االدارة وترسيخ الحكامة الجيدة ،تطوير
النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة ،تعزيز التنمية البشرية والتماسك
املجالي واالجتماعي ،تعزيز االشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم ،ومحاور أخرى
فرعية ،حظيت جميعها بمناقشة مستفيضة من لدن جميع مكونات مجلس املستشارين.
وباإلضافة إلى ذلك ،ناقش املجلس مع عدد من القطاعات الحكومية عرض السيد الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية خالل سنتي  ،2017-2016طبقا ألحكام الفصل
 148من الدستور ،بحيث انصبت املناقشة على املجاالت التالية :الشؤون الداخلية ،حصيلة تنفيذ
قوانين املالية سنتي  2016و ،2017نظام الوظيفة العمومية ووضعية الصندوق املغربي للتقاعد،
الفالحة ،السكن االجتماعي ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،قضايا
الصحة ،الطاقة واملعادن ،والعرض الثقافي املوجه للمغاربة املقيمين بالخارج.
كما تقدمت اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية  2019-2018بعدة طلبات قصد االستماع
إلى أعضاء الحكومة في مواضيع شتى انسجاما مع النقاشات املجتمعية التي أثيرت بخصوصها ،من
قبيل :التوقيت الصيفي ،أحداث مدينة الحسيمة ،إصالح النظام الجبائي ،حوادث القطارات،
تطورات القضية الوطنية ،الدخول املدر�سي والجامعي ،وغيرها من املواضيع.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ،وعمال بأحكام الفصل  101من الدستور عقد
مجلس املستشارين خالل دورة أكتوبر  2018الجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية
املرتبطة باملرفق العمومي،ذات الصلة باملراكز الجهوية لالستثمار ،والخدمات الصحية ،ومنظومة
التربية والتعليم.
وفي إطار التحضير للجلسة السنوية للسنة التشريعية املقبلة ،فقد شكل املجلس لجنة
موضوعاتية مؤقتة لتقييم االسترايجية الوطنية للماء ،اعتبارا لطبيعة مناخ بالدنا املتنوع ،وعدم
انتظام التساقطات املطرية ،في سياق التجاوب مع العناية السامية التي يوليها صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا وأيده ملوضوع الثروة املائية ،سيرا على نهج امللك الراحل الحسن الثاني
ّ
قدس هللا روحه.
ويضم هذا الكتاب معطيات تفصيلية حول حصيلة العمل الرقابي ملجلس املستشارين في
مختلف واجهات العمل ،من أسئلة شفهية وكتابية ،وجلسات سنوية ملناقشة تقارير مؤسسات
دستورية ،ومبادرات للجان الدائمة املختلفة.
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الق�سم الأول :مراقبة العمل احلكومي

�أوال :الأ�سئلة ال�شفهية والكتابية

�أوال :احل�صيلة العامة للأ�سئلة ال�شفهية والكتابية خالل ال�سنة
الت�شريعية 2019-2018
 - 1األسئلة الشفهية الشهرية:
الدورة

عدد الجلسات املنعقدة

عدد املحاور

األسئلة املطروحة

عدد األسئلة املجابة

الدورة األولى

 3جلسات

ستة محاور

40

40

الدورة الثانية

 2جلسات

أربعة محاور

28

28

مجموع السنة التشريعية

 5جلسات

 10محاور

68

68

الدورة

عدد الجلسات املنعقدة

عدد املحاور

األسئلة املطروحة

عدد األسئلة املجابة

الجلسة األولى:
 18دجنبر 2018

املحور األول
املحور الثاني
املحور األول

08
07
07
06
04
08
10
03
08
07

08
07
07
06
04
08
10
03
08
07

أكتوبر 2018

الجلسة الثانية:
 15يناير 2019
الجلسة الثالثة:
 12فبراير 2019

أبريل 2019

الجلسة األولى:
 21ماي 2019
الجلسة الثانية:
 09يوليوز 2019

املحور الثاني
املحور األول
املحور الثاني
املحور األول
املحور الثاني
املحور األول
املحور الثاني
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 - 2األسئلة الشفهية األسبوعية:
األسئلة املجابة
األسئلة املتبقاة
من الدورات
املنصرمة

األسئلة
الجديدة
املطروحة

الدورة

األسئلة اآلنية املبرمجة

األسئلة العادية املبرمجة

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

الفترة الفاصلة بين الدورتين
دورة أكتوبر 2018
الفترة الفاصلة بين الدورتين

2167
2732

دورة أبريل 2019

مجموع السنة التشريعية 2019-2018

131
633
96
611

-42
-45

-% 22
-% 18.36

-151
-200

-78 %
-81.63 %

1471

87

% 20.18

351

79.81 %

 - 3األسئلة الكتابية:
األسئلة املتبقاة
من الدورات
املنصرمة

544
1015

الدورة

الفترة الفاصلة بين الدورتين
دورة أكتوبر 2018
الفترة الفاصلة بين الدورتين
دورة أبريل 2019

مجموع السنة التشريعية 2019-2018

18

األسئلة الجديدة
املطروحة

عدد األسئلة
املجابة

178
552
19
363

81
178
95
197

1112

551

النسبة من مجموع
األسئلة املجابة

% 36
% 76
% 56

املجموع

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي
مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل
عبد اللطيف أعمو-عدي
شجيري

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة
و التعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

املحور األول

املحور الثاني

املحور األول

املحور الثاني

الجلسة الثالثة 12 :فبراير 2019

املجموع
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01

01

01

--

01

01

01

08

--

01

--

01

01

01

--

01

01

01

01

01

07

01

--

01

--

01

--

01

01

--

01
01

07

01

--

01

--

01

--

01

01

--

01
01

07

01

01

--

01

--

01

--

01

01

-01

07

01

01

--

01

--

01

--

01

01

-01

06

--

--

01

--

01

--

01

01

--

01
01

06

--

--

01

--

01

--

01

01

--

01
01

04

--

--

--

--

01

--

01

--

01

01
--

04

--

--

--

--

01

--

01

--

01

01
--

08

01

01

01

01

--

01

--

01

--

01
01

08

01

01

01

01

--

01

--

01

--

01
01

40

03

03

03

03

04

03

03

05

03

40

03

03

03

03

04

03

03

05

03

05
05

05
05

األسئلة األسئلة
األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة األسئلة املطروحة املجابة
املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة املطروحة املجابة

املحور األول

املحور الثاني

الجلسة األولى 18 :دجنبر 2018

الجلسة الثانية 15 :يناير 2019

 - 1توزيع األسئلة الشفهية الشهرية املطروحة حسب الفرق واملجموعة:
أ -خالل دورة أكتوبر :2018

ثانيا :الأ�سئلة املتعلقة بال�سيا�سة العامة:

19

املجموع

املستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

ب -خالل دورة أبريل :2019

10

01

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

األسئلة
املطروحة

10

01

--

01

01

01

01

01

01

01

01

01

األسئلة
املجابة

املحور األول

03

--

01

--

--

--

--

--

01

--

01

--

األسئلة
املطروحة

03

--

01

--

--

--

--

--

01

--

01

--

األسئلة
املجابة

املحور الثاني

الجلسة األولى 21 :ماي 2019

08

01

--

01

--

01

--

01

01

01

01

01

األسئلة
املطروحة

08

01

--

01

--

01

--

01

01

01

01

01

األسئلة
املجابة

املحور األول

07

--

01

--

01

--

01

--

01

01

01

01

األسئلة
املطروحة

07

--

01

--

01

--

01

--

01

01

01

01

األسئلة
املجابة

املحور الثاني

الجلسة الثانية 09 :يوليوز 2019

28

02

02

02

02

02

02

02

04

03

04

03

األسئلة
املطروحة

28

02

02

02

02

02

02

02

04

03

04

03

األسئلة
املجابة

املجموع

20

الجلسة األولى:
 18دجنبر 2018

تاريخ الجلسة الشهرية

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

رئاسة وأمانة الجلسة

املحور الثاني :تحديات تأهيل
الرأسمال البشري

املحور األول :السلم االجتماعي
ومتطلبات اإلقالع االقتصادي

موضوع السؤال

 -2املحاور التي أجاب عنها رئيس الحكومة في جلسات األسئلة الشهرية:
أ -خالل دورة أكتوبر :2018

الدستوري الديمقراطي االجتماعي
عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

االشتراكي

الحركي

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية

الفريق أو االنتماء
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الجلسة الثانية:
 15يناير 2019

تاريخ الجلسة الشهرية

رئيس الجلسة :عبد الحكيم بن
شماش
أمين الجلسة :محمد عدال

رئاسة وأمانة الجلسة

املحور الثاني :الجهوية املتقدمة
وإشكاالت إدماج الشباب وتثمين
قدرات القطاع الفالحي

املحور األول :السياسات العمومية
ملواجهة الفقروالهشاشة خصوصا في
العالم القروي

موضوع السؤال

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االتحاد املغربي للشغل

االشتراكي

الحركي

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الفريق أو االنتماء
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الجلسة الثالثة:
 12فبراير 2019

تاريخ الجلسة الشهرية

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

رئاسة وأمانة الجلسة

املحور الثاني :برنامج الحد من
الفوارق املجالية واالجتماعية

املحور األول :التدابيرالجمركية
والضريبية وأثرها على قطاع التجارة

موضوع السؤال

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االشتراكي

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

23

الجلسة األولى :
 21ماي 2019

تاريخ الجلسة الشهرية

ب  -خالل دورة أبريل :2019

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

رئاسة وأمانة الجلسة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

املستشاران عبد اللطيف أعمو
وعدي شجيري

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية

املحور الثاني :سياسة الحكومة في
الحركي
تدبيرالتوظيف في القطاع العام
ورهانات تحديث اإلدارة العمومية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املحور األول :سياسة الحكومة
ملعالجة تحديات التعليم والتكوين
املنهي والبحث العلمي ببالدنا

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء
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الجلسة الثانية :
 09يوليوز 2019

تاريخ الجلسة الشهرية

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

رئاسة وأمانة الجلسة

األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية
املحور األول :سياسة الحكومة في
الحركي
تدبيراالستثمارالعمومي في أفق
التجمع الوطني لألحرار
تحسين نجاعته
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
الدستوري الديمقراطي االجتماعي
املستشاران عبد اللطيف أعمو
وعدي شجيري
األصالة واملعاصرة
االستقاللي للوحدة والتعادلية
العدالة والتنمية
املحور الثاني :وضعية املتقاعد
الحركي
ومكانته في السياسات العمومية
االشتراكي
االتحاد املغربي للشغل
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

25

أبريل 2019

أكتوبر 2018

الدورة

الجلسة الثانية

الجلسة األولى

الجلسة الثالثة

 سياسة الحكومة في تدبيراالستثمارالعمومي في أفق تحسين نجاعته -وضعية املتقاعد ومكانته في السياسات العمومية

 سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي والبحثالعلمي ببالدنا
 سياسة الحكومة في تدبيرالتوظيف في القطاع العام ورهاناتتحديث اإلدارة العمومية

 السياسات العمومية ملواجهة الفقروالهشاشة خصوصا في العالمالقروي
 الجهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاعالفالحي
 التدابيرالجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة -برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية

الجلسة الثانية

الجلسة األولى

 السلم االجتماعي ومتطلبات اإلقالع االقتصادي -تحديات تأهيل الرأسمال البشري

الجلسة

املحاور

 - 3توزيع الحصص الزمنية في جلسات األسئلة الشفهية الشهرية:

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

 89دقيقة

مجلس
املستشارين

رئيس الحكومة

26

ثالثا :الأ�سئلة ال�شفهية الأ�سبوعية:
 - 1توزيع حصص األسئلة بين الفرق واملجموعة البرملانية خالل الجلسات
األسبوعية:
الفريق أو املجموعة

عدد االسئلة

فريق األصالة واملعاصرة

04

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

04

فريق العدالة والتنمية

03

الفريق الحركي

02

فريق التجمع الوطني لألحرار

02

الفريق االشتراكي

01

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

01

فريق االتحاد املغربي للشغل

01

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

01

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

01

املستشا ان عبد اللطيف أوعمو ّ
وعدي شجري
ر

سؤال واحد كل
ثالث جلسات

27

املجموع

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

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

2167

20

85

48

70

78

88

189

178

494

452

465

131

--

15

--

08

22

04

58

19

02

--

03

633

08

19

05

21

02

13

92

56

79

126

212

األسئلة
األسئلة
املطروحة خالل املطروحة خالل
األسئلة املتبقاة
الفترة الفاصلة دورة أكتوبر
2018
بين الدورتين

عدد األسئلة املطروحة

2931

28

119

53

99

102

105

339

253

575

578

680

املجموع

 - 2توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعة:
أ -خالل دورة أكتوبر :2018

42

--

03

03

04

--

02

07

07

03

08

05

اآلنية

151

03

07

05

06

06

08

12

12

27

31

34

العادية

193

03

10

08

10

06

10

19

19

30

39

39

املجموع

06

--

--

--

--

06

--

--

--

--

--

--

األسئلة
املسحوبة

عدد األسئلة املجابة

28

املجموع

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

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

ب  -دورة أبريل :2019

2732

25

109

45

89

90

95

320

234

545

539

641

96

04

08

--

13

01

--

--

06

07

55

02

611

04

18

01

35

15

53

56

60

132

112

125

األسئلة
األسئلة
األسئلة املتبقاة املطروحة خالل املطروحة خالل
الفترة الفاصلة دورة أبريل
2019
بين الدورتين

عدد األسئلة املطروحة

3439

33

135

46

137

106

148

376

300

684

706

768

املجموع

45

--

01

--

01

02

03

11

04

04

10

09

اآلنية

200

04

12

11

12

07

10

14

21

33

39

37

العادية

245

04

13

11

13

09

13

25

73

--

--

--

11

12

--

--

--

01

49

--

25

37

49

46

املجموع

األسئلة
املسحوبة

عدد األسئلة املجابة

29

2167

64

523

292

601

687

األسئلة املتبقاة

131

11

33

11

40

36

633

25

131

83

226

168

2931

100

687

386

867

891

193

10

51

30

71

31

املجموع

األسئلة املسحوبة

 - 1املجال االقتصادي( :االقتصاد واملالية ،الفالحة ،الصناعة واالستثمار ،الطاقة واملعادن ،السياحة ،الشؤون العامة والحكامة ،الصيد البحري ،الصناعة التقليدية ،التنمية القروية واملياه والغابات ،التجارة
الخارجية ،كتابة الدولة املكلفة بالسياحة ،كتابة الدولة املكلفة باالستثمار ،كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة)
 املجال االجتماعي (:التربية الوطنية ،الصحة ،الشباب والرياضة ،األسرة والتضامن ،الشغل واإلدماج املنهي ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي ،كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي) املجال الحقوقي واإلداري والديني( :حقوق اإلنسان ،العدل ،األوقاف والشؤون اإلسالمية ،األمانة العامة للحكومة ،الثقافة واالتصال ،العالقات مع البرملان ،الوظيفة العمومية) مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية( :الداخلية (الوزارة املنتدبة في الداخلية) ،إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان (كتابة الدولة املكلفة باإلسكان) ،التجهيز والنقل ،الدفاع الوطني ،الوزارة املكلفةبالنقل)
 -مجال الشؤون الخارجية( :لخارجية (كتابة الدولة لدى وزيرالخارجية) ،املغاربة املقيمين بالخارج)

املجموع

مجال الشؤون الخارجية

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

املجال الحقوقي واإلداري والديني

املجال االجتماعي

املجال االقتصادي

املجال القطاعي 1

األسئلة املطروحة خالل
األسئلة املطروحة خالل
الفترة الفاصلة بين
دورة أكتوبر 2018
الدورتين

عدد األسئلة املطروحة

 - 3توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية:
أ -خالل دورة أكتوبر :2018

30

املجموع

مجال الشؤون الخارجية

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

املجال الحقوقي واإلداري والديني

املجال االجتماعي

املجال االقتصادي

املجال القطاعي

أ -خالل دورة أبريل :2019

2732

90

636

356

792

858

األسئلة املتبقاة

96

03

14

17

30

32

611

24

117

62

222

186

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

عدد األسئلة املطروحة

3439

117

767

435

1044

1076

245

10

36

26

107

66

املجموع

األسئلة املسحوبة

31

عبد الحميد الصويري

أحمد تويزي

10

الجلسة العاشرة 2019/02/05

09

الجلسة التاسعة 2019/01/29

عبد القادرسالمة

أحمد لخريف

08

الجلسة الثامنة 2019/01/22

حميد كوسكوس

محمد عدال

07

أحمد لخريف

أحمد تويزي

الجلسة السابعة 2019/01/08

عبد اإلله الحلوطي

عبد الصمد قيوح

عبد الحميد الصويري

محمد عدال

06

الجلسة الخامسة 2018/12/11

الجلسة الرابعة 2018/12/04

أحمد تويزي

محمد عدال

عبد القادرسالمة

حميد كوسكوس

عبد الصمد قيوح

عبد اإلله الحلوطي

محمد عدال

أحمد لخريف

الجلسة السادسة 2018/12/25

05

04

03

الجلسة الثانية 2018/11/13

الجلسة األولى 2018/10/30
الجلسة الثالثة 2018/11/27

02

01

ر.ت

الجلسات

رئيس الجلسة

أمين الجلسة

 - 4توزيع الرئاسة واألمانة حسب الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية:
أ -خالل دورة أكتوبر :2018

32

الجلسة الخامسة 2019/05/14

الجلسة الرابعة 2019/05/07

عبد الحميد الصويري

عبد القادرسالمة

عبد اإلله الحلوطي

عبد الصمد قيوح

أحمد لخريف

أحمد تويزي

أحمد لخريف

أحمد تويزي

الجلسة التاسعة 2019/06/18

الجلسة الثامنة 2019/06/11

عبد القادرسالمة

عبد الصمد قيوح

حميد كوسكوس

عبد القادرسالمة

عبد الحميد الصويري

حميد كوسكوس

إدريس الرا�ضي

أحمد تويزي

إدريس الرا�ضي

أحمد تويزي

إدريس الرا�ضي

أحمد تويزي

أحمد تويزي

13

12

11

10

الجلسة الثالثة عشر 2019/07/23

الجلسة الثانية عشر 2019/07/16

الجلسة الحادية عشر 2019/07/02

الجلسة السابعة 2019/06/04

عبد اإلله الحلوطي

عبد الصمد قيوح

أحمد تويزي

الجلسة العاشرة 2019/06/25

09

08

07

06

05

الجلسة السادسة 2019/05/28

الجلسة الثالثة 2019/04/30

04

03

02

الجلسة الثانية 2019/04/23

01

الجلسة األولى 2019/04/16

حميد كوسكوس

أحمد لخريف

ر.ت

الجلسات

رئيس الجلسة

أمين الجلسة

ب -خالل دورة أبريل :2019

33

(كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)
(كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي)

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان

وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة االقتصاد واملالية

األمانة العامة للحكومة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة العدل

وزارة الخارجية (كتابة الدولة لدى وزيرالخارجية)

وزارة الداخلية (الوزارة املنتدبة لدى وزيرالداخلية)

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

القطاعات الحكومية

08

07

01

--

09

06

05

02

08

--

06

05

03

02

03

09

05

04

01

24

05

08

10

--

05

03

02

02

18

--

--

01

04

05

08

02

01

01

عدد الجلسات التي
السادة عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي
أسئلة عدد األسئلة الشفهية
أبدى خاللها
استعدادهم اعتذرخاللها السادة برمجت خاللها
املجاب عنها
الوزراء
الوزراء عن الحضور للقطاع الحكومي
الحضور

 5حضور القطاعات الحكومية خالل جلسات األسئلة الشفهية:أ -خالل دورة أكتوبر :2018

34

الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان

الوزارة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

الوزارة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني

وزارة الشغل واإلدماج املنهي

وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الشباب والرياضة

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

وزارة الصحة

وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

القطاعات الحكومية

10

05

--

06

09

08

09

04

07

07

04

02

--

05

--

04

01

02

01

02

03

--

04

04

02

02

03

--

13

04

02

02

05

29

01

01

04

07

04

19

01

06

03

03

06

08

02

09

عدد الجلسات التي
السادة عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي
أسئلة عدد األسئلة الشفهية
أبدى خاللها
استعدادهم اعتذرخاللها السادة برمجت خاللها
املجاب عنها
الوزراء
الوزراء عن الحضور للقطاع الحكومي
الحضور

35

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

كتابة الدولة املكلفة باالستثمار

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الوزارة املنتدبة املكلفة بالتعاون اإلفريقي

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

القطاعات الحكومية

06

04

02

08

06

01

02

01

08

03

01

05

04

06

08

02

04

09

08

02

--

--

01

02

--

02

--

--

01

02

--

--

07

--

01

--

05

--

01

07

02

09

02

07

09

05

05

15

عدد الجلسات التي
السادة عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي
أسئلة عدد األسئلة الشفهية
أبدى خاللها
استعدادهم اعتذرخاللها السادة برمجت خاللها
املجاب عنها
الوزراء
الوزراء عن الحضور للقطاع الحكومي
الحضور

36

(كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)
(كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي)

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان

وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة االقتصاد واملالية

األمانة العامة للحكومة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة العدل

وزارة الخارجية (كتابة الدولة لدى وزيرالخارجية)

وزارة الداخلية (الوزارة املنتدبة لدى وزيرالداخلية)

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

القطاعات الحكومية

ب -خالل دورة أبريل :2019

13

09

02

01

--

06

07

02

--

12

--

04

11

12

--

07

10

08

01

01

--

33

16

12

06

--

06

02

02

04

01

--

--

02

06

11

13

01

03

04

عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي
أبدى خاللها السادة اعتذرخاللها السادة برمجت خاللها أسئلة عدد األسئلة الشفهية
املجاب عنها
الوزراء استعدادهم الوزراء عن الحضور للقطاع الحكومي
الحضور

37

الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان

الوزارة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

الوزارة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني

وزارة الشغل واإلدماج املنهي

وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الشباب والرياضة

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

وزارة الصحة

وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

القطاعات الحكومية

13

08

--

06

10

06

07

02

10

09

03

02

--

05

--

07

03

07

06

03

03

--

06

05

04

03

10

--

22

08

04

03

05

30

05

02

03

07

03

14

16

11

03

04

10

11

02

07

عدد الجلسات التي
السادة عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي
أسئلة عدد األسئلة الشفهية
أبدى خاللها
استعدادهم اعتذرخاللها السادة برمجت خاللها
املجاب عنها
الوزراء
الوزراء عن الحضور للقطاع الحكومي
الحضور

38

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

كتابة الدولة املكلفة باالستثمار

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الوزارة املنتدبة املكلفة بالتعاون اإلفريقي

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

القطاعات الحكومية

08

05

01

09

07

07

04

02

11

01

01

11

05

08

12

04

06

06

09

05

01

01

02

02

02

06

01

04

01

02

02

--

04

--

03

--

04

--

01

08

09

11

02

12

12

02

05

07

عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي عدد الجلسات التي
أبدى خاللها السادة اعتذرخاللها السادة برمجت خاللها أسئلة عدد األسئلة الشفهية
املجاب عنها
الوزراء استعدادهم الوزراء عن الحضور للقطاع الحكومي
الحضور

39

املجموع

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

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

15
544

16

02

07

01

12

140

07

230

49
65

05
178

02

--

01

--

01

163

--

--

01
05

الفترة الفاصلة
األسئلة املتبقاة
بين الدورتين

06
552

09

01

07

--

02

356

06

119

35
11

دورة أكتوبر
2018

عدد األسئلة املطروحة

 - 1توزيع األسئلة الكتابية حسب الفرق واملجموعة:
أ -خالل دورة أكتوبر :2018

رابعا :الأ�سئلة الكتابية

26
1274

27

03

15

01

15

659

13

349

85
81

املجموع

01
81

01

--

--

--

02

26

--

30

13
08

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

05
178

01

--

04

--

01

110

03

38

06
10

دورة أكتوبر
2018

06
259

02

--

04

--

03

136

03

68

19
18

املجموع

عدد األسئلة املجابة

40

املجموع

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

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي للشغل

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق األصالة واملعاصرة

الفرق
واملجموعة

ب -خالل دورة أبريل :2019

1015

20

25

03

11

01

12

523

10

281

63

66

األسئلة املتبقاة

19

--

02

--

02

--

02

--

--

13

--

--

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

363

04

05

--

01

04

02

178

07

124

16

22

دورة أبريل 2019

عدد األسئلة املطروحة

1397

24

32

03

14

05

16

701

17

418

79

88

املجموع

95

00

01

--

03

--

02

53

--

19

03

14

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

197

04

06

01

--

01

03

87

04

71

10

10

دورة أبريل 2019

292

04

07

01

03

01

05

140

04

90

13

24

املجموع

عدد األسئلة املجابة

41

544

09

226

38

183

88

178

--

117

04

38

19

552

01

269

35

136

111

1274

10

612

77

357

218

املجموع

81

--

22

06

32

21

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

178

03

69

19

45

42

دورة أكتوبر
2018

259

03

91

25

77

63

املجموع

عدد األسئلة املجابة

2
 املجال االقتصادي( :االقتصاد واملالية ،الفالحة ،الصناعة واالستثمار ،الطاقة واملعادن ،السياحة ،الشؤون العامة والحكامة ،الصيد البحري ،الصناعة التقليدية ،التنمية القروية واملياه والغابات ،التجارةالخارجية ،كتابة الدولة املكلفة بالسياحة ،كتابة الدولة املكلفة باالستثمار ،كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة)
 املجال االجتماعي (:التربية الوطنية ،الصحة ،الشباب والرياضة ،األسرة والتضامن ،الشغل واإلدماج املنهي ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي ،كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي) املجال الحقوقي واإلداري والديني( :حقوق اإلنسان ،العدل ،األوقاف والشؤون اإلسالمية ،األمانة العامة للحكومة ،الثقافة واالتصال ،العالقات مع البرملان ،الوظيفة العمومية)مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية( :الداخلية (الوزارة املنتدبة في الداخلية) ،اإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان (كتابة الدولة املكلفة باإلسكان) ،التجهيز والنقل ،الدفاع الوطني ،الوزارة املكلفة
بالنقل)
 -مجال الشؤون الخارجية( :لخارجية (كتابة الدولة لدى وزيرالخارجية) ،املغاربة املقيمين بالخارج)

املجموع

مجال الشؤون الخارجية

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

املجال الحقوقي واإلداري والديني

املجال االجتماعي

املجال االقتصادي

املجال القطاعي 2

الفترة الفاصلة
األسئلة املتبقاة
بين الدورتين

دورة أكتوبر
2018
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ثانيا :التزامات وتعهدات
ال�سيد رئي�س احلكومة
خالل اجلل�سات ال�شهرية املتعلقة
بال�سيا�سة العامة

1

الرقم

أكتوبر 2018

الدورة

الجلسة األولى
 18دجنبر 2018

الجلسة

أ -خالل دورة أكتوبر :2018

املحور األول:
«السلم االجتماعي
ومتطلبات اإلقالع
االقتصادي»

محور الجلسة

تبني مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات
االقتصادية واملالية وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وتحسين
مناخ االستثمار واألعمال ،من جهة ،وبين تبني سياسة اجتماعية
تحفظ مقومات السلم االجتماعي واستقرار األوضاع االجتماعية،
عبر تقليص التفاوتات االجتماعية واملجالية وتعزيز التضامن،
والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة ،والتوزيع العادل
للثروات املترتبة عن النمو على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب
الوطني ،من جهة أخرى.
اعتماد عدة عوامل للمساهمة في السلم االجتماعي:
 /1تعزيز الحقوق والحريات وتعزيز الثقة في املؤسسات وفي
الفاعلين
إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوقاإلنسان
 -إعداد دليل التعامل األمني مع االحتجاجات

التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
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-

الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

 /3تحسين املناخ االجتماعي
 التتبع اليومي للمناخ االجتماعي داخل الوحدات اإلنتاجية،وضمان التدبيرالجيد للنزاعات الناشئة بين طرفي اإلنتاج.
 تعزيزحكامة تدبيرالعالقات املهنية وتحسين املناخ االجتماعيوضمان استقراره.
 مواصلة الحوار االجتماعي :العزم والحرص على االستمرار فيفي القريب العاجل
التواصل وإنجاح الحوار للتوصل إلى اتفاق متوافق حوله من
طرف مختلف الفرقاء االجتماعيين.
 بلورة ميثاق اجتماعي جديد يحقق السلم والتماسكاالجتماعي ،وير�سي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية
متوازنة ،باالستفادة من رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي وبالتشاور مع كافة الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين.

 /2تعزيزالسياسات االجتماعية
 مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها االجتماعية املتمثلة في البرامجاالجتماعية الهادفة إلى تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية:
برنامج تيسير  -توسيع الئحة املستفيدين من خدمات صندوق
التكافل العائلي عبر إدراج فئات جديدة  -برنامج التعويض عن
ي
فقدان الشغل  -برنامج دعم األشخاص ذو االحتياجات الخاصة اإلحالة على البرملان
 دعم املرحلة الثالثة لبرنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ...قريبا
 وضع خارطة طريق إلصالح منظومة الحماية االجتماعية وتطويرحكامتها من خالل مشروع إرساء نظام فعال لرصد الفئات الفقيرة
والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدال وفعالية ،يقوم
على إحداث سجل اجتماعي موحد.
 إعداد مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين منبرامج الحماية االجتماعية.

التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
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02

الرقم

أكتوبر
2018

الدورة

الجلسة األولى
 18دجنبر 2018

الجلسة

اعتبار االستثمار في الرأسمال البشري تحدي أسا�سي في سياق
مواكبة الدينامية التنموية التي يشهدها املغرب ،وإرساء ملشروع
تجديد النموذج التنموي الوطني الذي دعا إليه جاللة امللك.
تأهيل الرأسمال البشري يطرح عدة تحديات أهمها:
* تدارك الخصاص في مستوى الرأسمال البشري من خالل
التسريع في تنزيل برامج محاربة األمية
* مواكبة الدينامية التي يعرفها النسيج االقتصادي بمالئمة
املحور الثاني:
التكوينات مع حاجيات الشغل من خالل تمكين املواطنين من
تحديات تأهيل التمدرس والتكوين.
الرأسمال البشري  /1في إطار تنزيل الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي  « 2015-2030الذي يعد مدخال أساسيا
لتأهيل الرأسمال البشري يتم العمل على:
 تخفيض نسبة الهدر املدر�سي بالنسبة للمستوى االبتدائي فياملجال القروي إلى:
 2,5%1% -

محور الجلسة
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الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

 تعميم التعليم األولي تنفيذ البرامج االجتماعية الرامية إلى تجاوز املعيقات التي تحولدون تمدرس أبناء الفئات املعوزة.
 االرتقاء بجودة التعليم العالي من خالل: مالءمة العرض البيداغوجي مع حاجيات املحيط وتعزيز مهننةمسالك التكوين املعتمدة عن طريق * :الرفع من عدد الطلبة
املسجلين باملؤسسات ذات االستقطاب املحدود
* الرفع التدريجي من عدد الطلبة املسجلين باملسالك املمهننة
باملؤسسات ذات االستقطاب املفتوح
 إرساء هندسة بيداغوجية جديدة ،السيما بسلك اإلجازة منخالل اعتماد مسالك جديدة للتكوين في املجاالت الواعدة:
كإطالق اإلجازة املهنية في التربية للزيادة في مردودية التعليم في أفق
تكوين  200000أستاذ.
 االهتمام والعناية بالتكوين املنهي من خالل العمل على: الرفع من الطاقة االستيعابية تحسين جودة التكوين املنهي مالءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل - :دعم تدريساللغات  -دعم التكوين الرقمي  -تطوير الحس املقاوالتي  -برمجة
وحدات حول السلوكيات املهنية  -وضع نظام للتصديق على
مكتسبات التجربة املهنية...
 /2االهتمام بالجانب الصحي والعناية بجودة الحياة ،ألن تثمين
الرأسمال البشري يقت�ضي أن يتمتع األشخاص بصحة جيدة
تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأشخاص منتجين في
املجتمع ،من خالل التدابيرالتالية:
 توسيع وتعميم نطاق التغطية الصحية.تجويد العرض الصحي والخدمات الصحية.
 معالجة االختالالت والنقائص التي يعاني منها قطاع الصحة. -العمل على معالجة معضلة النقص في املوارد البشرية.
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03

الرقم

أكتوبر
2018

الدورة

الجلسة الثانية
 15يناير 2019

الجلسة

اتخاد مجموعة من التدابيرواإلجراءات تهدف كليا أوجزئيا ملحاربة
الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي واالستجابة للحاجيات
األساسية للمواطنين:
 /1تطويروتجويد وتوسيع وتعميم خدمات التعليم والصحة:
 االستمرار في رفع امليزانية املخصصة للتعليم باستمرار سنة بعدسنة ل - :تعزيزالعرض التربوي  -تحسين الدعم االجتماعي -توسيع
قاعدة املستفيدين من الداخليات واملطاعم املدرسية  -التعمبم
التدريجي للتعليم األولي ......
املحور األول:
 االستمرار في الزيادة في ميزانية وزارة الصحة تدريجيا سنة بعدالسياسات العمومية سنة للعمل على:
ملواجهة الفقر  -تجويد وتوسيع التغطية الصحية األساسية ،والعمل على إصالح
والهشاشة ،خصوصا منظومة املساعدة الطبية «راميد».
 تسهيل وتيسيرشروط استفادة الطلبة من التأمين اإلجباري علىفي العالم القروي
املرض.
 تنزيل مقتضيات القانون  98.15الخاص بنظام التامين اإلجبارياألسا�سي عن املرض ،والعمل على توسيعه تدريجيا ليشمل كل
املهنيين غيراألجراء والعمال املستقلين وأصحاب املهن الحرة.
 /دعم التشغيل
 تدقيق االستراتيجية الوطنية للتشغيل. توقيع اتفاقيات مع جميع الجهات ودعم البعد الجهوي للتشغيل. مواصلة دعم ومتابعة برنامج املقاول الذاتي ليتجاوز عدداملستفيدين  150000مستفيد.

محور الجلسة
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الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

2019-2023

2025-2015

األشهراملقبلة

 /3دعم البرامج االجتماعية وتحسين حكامتها من خالل اعتماد
املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها
صاحب الجاللة امللك محمد السادس (بغالف مالي قدره 18
ملياردرهم) ،والتي تهم محاربة الفقروالهشاشة وتحسين دخل
املواطنين خاصة بالعالم القروي ل:
 تفعيل وتطويربرنامج الدعم املباشرلألرامل في وضعية هشةالحاضنات ألطفالهن.
 مواصلة تقديم خدمات صندوق التكافل العائلي. تنفيذ وتطويربرنامج التعويض عن فقدان الشغل. تطويروتحسين حكامة برامج الحماية االجتماعية:• إحالة مشروع قانون خاص بإحداث سجل اجتماعي موحد،
يعد بمثابة قاعدة تضم املعطيات االجتماعية واالقتصادية
للمسجلين على البرملان.
 /4النهوض بحقوق الفئات االجتماعية األكثر هشاشة من
خالل تبني سياسات عمومية مندمجة ووقائية:
 تنزيل برامج الخطة الحكومية للمساواة (إكرام .)2 تنفيذ السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة. السياسة العمومية املندمجة للنهوض باألشخاص في وضعيةإعاقة.

التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
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الرقم

أكتوبر
2018

الدورة

الجلسة الثانية
 15يناير 2019

الجلسة

 تعزيزأدوارمؤسسات الرعاية االجتماعية:• إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين االجتماعيين ،الذي
يشكل خطوة إضافية في مأسسة العمل وتعزيز دور العامل
االجتماعي في التنمية.
• إعداد «منهجية مشروع املؤسسة» ومواكبة مؤسسات
الرعاية االجتماعية العتمادها.
 إيالء الفالحة التضامنية االهتمام الكبير في مخطط املغرباألخضر بهدف مساعدة الفالحين الصغار واملتوسطين للرفع
من مردودية إنتاجهم ،والرقي بمستواهم االجتماعي واملعي�شي
واندماجهم في اقتصاد السوق.
 /5مواصلة تنفيذ البرامج املوجهة للعالم القروي:
 تسريع تنزيل برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجاليةالخاص بالعالم القروي.
 -برنامج تنمية املراكزالقروية الصاعدة .

التأكيد على مواصلة تفعيل الجهوية املتقدمة ،باعتبارها
املحور الثاني:
رافعة أساسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
الجهوية املتقدمة
واملجالية ،وفق مقاربة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين
وإشكاالت إدماج
مختلف املكونات املجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل
الشباب وتثمين
بينها ،وذلك على مختلف املستويات ،ومن جملتها االهتمام
قدرات القطاع
بقضايا إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفالحي ،باتخاذ
الفالحي
العديد من اإلجراءات:

محور الجلسة
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الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

استكمال الترسانة القانونية املنظمة للجهوية املتقدمة.
 تقديم الدعم املالي الالزم للجهات وتعزيزمواردها املالية. تعزيزالقدرات التدبيرية للجهات:* العمل على إعداد إطارمرجعي لتفعيل إصالح النظام الجديد
املتعلق بمحاسبة الجماعات الترابية.
فيما يتعلق بإدماج الشباب ،فقد حظي باهتمام كبير في
املخطط االستراتيجي للتشغيل ،من خالل اتخاذ مجموعة من
التدابير:
 /1وضع خطة متعددة السنوات إلنعاش التشغيل على صعيد
كل جهة ،على أساس تشخيص ترابي مشترك،
 /2وضع تدابيرترابية للتشغيل مكملة للتدابيرالوطنية،
 /3وضع آليات ترابية مناسبة لضمان تمويل اإلجراءات
املقررة،
 /4وضع إطار حكامة ترابية وتحديد الوسائل واإلمكانات
الالزمة لضمان وضع تدابيرفعالة.
في هذا اإلطارسيتم العمل على توقيع عقود برنامج بين الحكومة
وكل جهة على حدة ،وإنشاء املراكز الجهوية للتشغيل وبلورة
تدابير جهوية لتنمية الكفاءات والتكوين حسب حاجيات كل
جهة.
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05

الرقم

أكتوبر
2018

الدورة

الجلسة الثالثة
 12فبراير 2019

الجلسة

وفيما يتعلق بتثمين قدرات القطاع الفالحي في ظل الجهوية
املتقدمة ،فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابيرتتمثل في:
* تعزيزالالتمركزفي تدبيرالقطاع الفالحي.
*اعتماد املخططات الفالحية الجهوية التي تم التوقيع عليها
رسميا أمام أنظارصاحب الجاللة.
ولتنزيل هذه االستراتيجية تم اعتماد عدد من اآلليات
املصاحبة بهدف إبراز املؤهالت التي تزخر بها كل جهة ،منها:
تنمية سالسل اإلنتاج – إرساء آليات التجميع – النهوض
بالفالحة التضامنية...
*تثمين العنصرالبشري في املجال الفالحي.
* الشروع في إعداد مخطط وطني إلنشاء حاضنات املشاريع
املبتكرة.
* تعميم مسطرة تمليك األرا�ضي الساللية لفائدة ذوي
الحقوق.
الحرص على:
 مواصلة تنزيل اإلصالحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخاملحور األول:
االستثمار واألعمال والتي تمس في الوقت ذاته تحسين مناخ
التدابيرالجمركية
التجارة واملهنيين في جميع املجاالت.
والضريبية وأثرها على
 التأكيد على أن التدابير املتخذة برسم قانون املالية 2019قطاع التجارة
تهدف إلى دعم املقاوالت املغربية وبالتالي إنعاش التجارة

محور الجلسة
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الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

أبريل 2019

ماي 2019

كتقليص آجال األداء ،وتحسين الولوج للتمويل من خالل
تبسيط آليات الضمان عن طريق صندوق الضمان املركزي
ورفع سقف التمويل عبرالقروض الصغرى ،ومراجعة الجدول
الحالي للضريبة على الشركات بهدف مالئمته مع خصوصيات
املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
* العزم على تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة إلشراك
مختلف هيئات التجار والفاعلين لوضع رؤية جديدة لقطاع
التجارة
* العزم على تنظيم مناظرة وطنية حول اإلصالح الجبائي
لوضع خريطة طريق متكاملة وشاملة.
بخصوص التدابير الضريبية التي جاء بها قانون املالية لسنة
 2018ودخلت حيزالتنفيذ ابتداء من فاتح يناير  ،2019والتي
أثارت جدال واسعا ،تم التأكيد على:
 ان تدبير التعريف املوحد للمقاولة يهم فقط الشركات التيتعتمد نظاما محاسباتيا.
 ان تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة لن يدخلحيز التطبيق إال بعد إصدار نص تنظيمي خاص بتشارك مع
املهنيين ،وأن الفوترة اإللكترونية ال تهم سوى األشخاص
امللزمين بمسك املحاسبة والذين يؤدون الضريبة على
الحصيلة الخاضعة للضريبة املحددة بناء على هذه املحاسبة،
وأن صغار التجار والحرفيين واملهنيين الخاضعين للضريبة
وفق النظام الجزافي غيرمعنيين نهائيا بهذا التدبير.
 االلتزام بإعادة جدولة التدابيرالجمركية املتخذة التي تزامنتمع املقتضيات الجبائية الخاصة بالفاتورة اإللكترونية.
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الرقم

أكتوبر
2018

الدورة

الجلسة الثالثة
 12فبراير 2019

الجلسة

املحور الثاني:
برنامج الحد من
الفوارق املجالية
واالجتماعية

محور الجلسة

تنزيل ورش الجهوية املتقدمة باعتباره مدخال أساسيا لتحقيق
التنمية ومحاربة الفوارق املجالية واالجتماعية
* تنزيل وتطبيق ميثاق الالتمركزاإلداري
 مواصلة تعميم وتحسين الخدمات األساسية في مجالالصحة والتعليم
 مواصلة دعم البرامج االجتماعية وتحسين حكامتها.* بدأ العمل بالسجل االجتماعي املوحد آخر
 مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الخاصة بالعالم القروي* برمجة أزيد من  7800دوار و 659مركز للتزود باملاء الصالح
للشرب
* برمجة  1207مركزللتجهيزبشبكة التطهيرالسائل مع إعادة
استعمال  573مليون مترمكعب من املياه العادمة سنويا

التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
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في أفق 2026

2019 - 2020
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الرقم

أبريل
2019

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

2015 - 2030

سنة 2021

تنزيل الرؤية االستراتيجية ملنظومة التربية والتكوين التي
تستحضر تطلعات مدرسة املستقبل التي تقوم على مقاربة
شمولية ومتكاملة تشمل مختلف مكونات هذه املنظومة من
خالل السعي إلى:

التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة

آجال التنفيذ

املحور األول:
املحور األول:
سياسة الحكومة
سياسة الحكومة
ملعالجة تحديات
ملعالجة تحديات
 تعميم التعليم األولي :االلتزام بتحقيق نسبة 67%التعليم والتكوين
التعليم والتكوين املنهي
املنهي والبحث العلمي
والبحث العلمي ببالدنا
 وتحسين جودة التعليم االبتدائي والثانوي ،وتعزيز التكوينببالدنا
املنهي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغيل ،وإرساء
منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي ،وتعزيزوتأهيل
املوارد البشرية التربوية بهدف سد الخصاص والرفع من جودة
العملية التعليمية وتوسيع البنية التحتية املدرسية:

أ -خالل دورة أبريل :2019

قاعدة املعطيات اخلا�صة بالتزامات وتعهدات ال�سيد رئي�س احلكومة خالل اجلل�سات
ال�شهرية املتعلقة بال�سيا�سة العامة

58

الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

زيادة عدد املدارس الجماعاتية سنة بعد سنة لتعميمها في كلأنحاء املغرب.
 تعزيز وتحسين خدمات الدعم االجتماعيعبر تطوير وتحسينآليات استهدافها ،مع الحرص دائما على التمييز االجتماعي
للفئات القروية والشبه الحضرية.
 توسيع املدى الزمني إللزامية التعليم من خالل رفع السناألق�صى لهذه اإللزامية إلى  16سنة وإلزامية تمدرس األطفال
في سنة  4إلى  5سنوات في التعليم األولي ،على أن يتم إدماج
الفئة العمرية ل  3سنوات في مرحلة الحقة.
 التمييز اإليجابي لفائدة األوساط القروية واألوساط الشبهالحضرية واملناطق ذات الخصاص.
إيالء عناية خاصة لألطفال في وضعية إعاقة أو في وضعياتخاصة لتمكينهم من حق التعلم.
 التطوير والتحسين املستمر للنموذج البيداغوجي وتطويراملناهج والبرامج واملقاربات البيداغوجية.
إرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على ترسيخ استعمال
اللغتين الوطنيتين الرسميتين بما ينسجم ومكانتهما الدستورية
واالجتماعية إلى جانب إرساء تعددية لغوية بطريقة تدرجية
ومتوازنة.
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الرقم

أبريل
2019

الدورة

الجلسة األولى
 21مايو 2019

الجلسة

املحور الثاني:
سياسة الحكومة
في تدبيرالتوظيف
في القطاع العام
ورهانات تحديث
اإلدارة العمومية

محور الجلسة

 /2تكريس مبدأ االستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية
 /3إصالح نظام ولوج املناصب العليا:
االنكباب على إعداد مشروع مرسوم جديد خاص
باملناصب العليا في اتجاه تكريس معايير االستحقاق
والكفاءة املهنية واعتماد التدبير التعاقدي املبني على
األهداف والنتائج والتقييم وربط املسؤولية باملحاسبة.
املستوى الثاني ،تحديث اإلدارة العمومية بهدف تحقيق
املساواة بين املواطنين في الولوج الى مرافق االدارة العمومية
وخدماتها ،عبر تغطية التراب الوطني واالستمرارية في
تقديم الخدمات واحترام القانون والحياد والشفافية:
االلتزام بتطبيق ميثاقالالتمكز اإلداري وتفعيله بالسرعةاملمكنة وفق خارطة طريق مفصلة في إطار اآلجال القانونية
املرتبطة بوضع تصاميم املديرية لالتمركز اإلداري؛

 /1مراجعة شاملة للنظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية في القريب العاجل

ينبني برنامج إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية على مستويين:
املستوى األول ،إصالح نظام الوظيفة العمومية
تنزيل الرؤية االستراتيجية ملراجعة منظومة الوظيفة العمومية
التي تقوم على إرساء وظيفة عمومية مهنية ومحفزة وناجعة
وقادرةعلىاالستجابةللمتطلباتالراهنةعبراالنتقالمنالتدبير
اإلداري للمسارات إلى تدبيرمنهي مبني على الكفاءات ،من خالل:
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الرقم

أبريل
2019

الدورة

الجلسة الثانية
 09يوليوز 2019

الجلسة

 اعداد مشروع قانون يتعلق باإلدارة الرقمية يروم اعطاءالحجية القانونية للخدمات الرقمية ويحدد ضوابط الولوج دون تحديد
لبنوك املعلومات االدارية؛
اعداد مشروع ميثاق املرافق العمومية ،يضبط التزامات عرضه علىاملرافق العمومية تجاه املواطنين سواء على مستوى التنظيم مسطرة املصادقة
قريبا
والتسيير.
 االلتزام بموجب البرنامج الحكومي بوضع نظام مندمجلتدبير االستثمارات العمومية وتقييمها ،والرفع من
جودة اختيار املشاريع االستثمارية وسبل تنفيذها،
بما يعود بالنفع على حياة املواطنات واملواطنين
ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
املحور األول:
لتحسين
جديدة
مقاربة
وتنزيل
إرساءسياسة الحكومة
مردودية ونجاعة تدبير االستثمارات العمومية:
في تدبيراالستثمار
تجويد التدبير امليزانياتي لنفقات االستثمار منالعمومي في أفق
خالل تفعيل القانون التنظيمي لقانون املالية
تحسين نجاعته
العمومية.
االستثمارات
تتبع
تعزيز آلياتإعداد وإرساء إطار موحد لتدبير االستثمارات العموميةيهممختلف الجوانب القانونية واملؤسساتية وامليزاناتية
واملعلوماتية والتواصلية من خالل توفير األدوات الالزمة
للتتبع والتدبير األمثل للمشاريع املقترحة للتمويل العمومي.

محور الجلسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة

آجال التنفيذ

61

الرقم

الدورة

الجلسة

محور الجلسة

تحسين آلية تنفيذ االستثمارات العمومية في مجال التجهيزاتالعامة عن طريق إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
(موضوع القانون رقم  ،)48.17التي ستكون مدخال هاما
لتحسين حكامة االستثمارات العمومية.
تعزيزالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:* إعداد مشروع القانون رقم  46.18القا�ضي بتعديل القانون االحالة على
رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام البرملان خالل
والخاص ،للتمكن من معالجة بعض اإلشكاالت املتعلقة االسابيع املقبلة
ببطء تفعيل الشراكة بين القطاعين.
 تعزيز التقائية السياسات العمومية ،ومن أجل ذلك سيتمالعمل على:
* وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع تقييم السياسات
العمومية.
* إرساء آليات عملية لتنزيل البرنامج الحكومي من خالل
وحدات تتبع متخصصة.
* إحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية.
2022-2020
التدبيرالترابي لالستثمارات العمومية:*التنزيل التدريجي مليثاق الالتمركزاإلداري
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الرقم

أبريل
2019

الدورة

الجلسة الثانية
 09يوليوز 2019

الجلسة

االهتمام بوضعية فئة املتقاعدينودعم قدرتها الشرائية:
 العزم على الشروع في التشاور حول اإلصالح الشموليملنظومة التقاعد.
املحور الثاني - :إقرارمبدأ إعادة تقييم املعاشات ومراجعتها.
وضعية املتقاعد  -إنجاز دراسة وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة
ومكانته في السياسات طريق لإلصالح الشمولي ملنظومة التقاعد املبني على اعتماد
نظام القطبين (قطب عام وقطب خاص).
العمومية
في القريب العاجل
 تطويرالتكوين في مجال التخصصات تعميم تنزيل اإلجراءات املتعلقة بالتدبير اإللكتروني مللفاتفي أفق سنة 2020
معاشات التقاعد بجميع اإلدارات.

محور الجلسة
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1

الرقم

الجلسة األولى
 30أكتوبر 2018

الجلسة

الصحة

القطاع
الحكومي

أ -خالل دورة أكتوبر :2018

 ضبط الحضور إلى العمل والرفع من املردودية عبرتوفيرالوسائلوالظروف للوصول إلى إنتاجية أمثل وخدمة أفضل بالنسبة
للمواطن ،وكذا تفعيل املساطراإلدارية املرتبطة بذلك.
في طور االنجاز
إنجاز  49مشروع مؤسسة استشفائية ،بما فيها  3مراكزاستشفائية جامعية ،بكل من طنجة وأكادير والعيون ،مما سيرفع
عدد األسرة ب  8196سريرباستثماريفوق  16مليارديال الدرهم.
 توسعة وتأهيل  16مؤسسة استشفائية بسعة  406سريرباستثماريقدرب  1.1ملياردرهم.
تخصيص  850مليون درهم القتناء التجهيزات من أجل تعزيز كل سنة ملدةحظيرة التجهيزات باملستشفيات العمومية ،وباألساس التجهيزات خمس سنوات
االستقالة الجماعية الحيوية والثقيلة كأجهزة التصويراملغناطي�سي واإلشعاعي وأجهزة
السكانير وأجهزة التحاليل املخبرية وأجهزة غرف العمليات
لألطباء بالقطاع العام واإلنعاش وأجهزة تصفية الكلي.
 تحسين أوضاع األطرالصحية العاملة باملستشفيات العمومية: إنجاز النقط املتبقية املتضمنة في محضر االتفاق املوقع بتاريخ دون تحديد 5يوليوز  ،2011باعتبارها نقط مشتركة بين وزارة الصحة
وقطاعات أخرى السيما وزارة االقتصاد واملالية ووزارة الوظيفة
العمومية وإصالح اإلدارة.
 تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املستمر ،وإحداث مكافأة في أفق 2025عن املردودية واألداء والعمل ،والرفع من التعويض على األخطار
املهنية ومنح تحفيزات للموظفين العاملين في املناطق النائية.
 تخصيص  4000منصب مالي في أفق الرفع من هذا العدد2019
مستقبال.

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا

آجال التنفيذ

قاعدة املعطيات اخلا�صة بربامج ،التزامات وتعهدات ال�سادة الوزراء خالل جل�سات الأ�سئلة ال�شفهية

67

07

06

05

04

03

02

الرقم

الجلسة الثانية
 13نونبر 2018

الجلسة

الفالحة والصيد
البحري

الوظيفة العمومية

 الرفع من املساحات املجهزة بتقنيات الري املوضعي إلى 610000هكتار.
االستعداد للموسم  -مواصلة برامج التأمين عبرتوسيع املساحة املؤمنة لتصل إلى
الفالحي الحالي مليون و 500ألف هكتار (مليون هكتارخاصة بالحبوب و500
ألف هكتارخاصة باألشجاراملثمرة)

تدني الخدمات
اإلدارية

إخراج ميثاق وطني للمرافق العمومية يحدد مبادئ وقواعد
وأخالقيات املرفق العام.

نهاية 2019

القريب العاجل

مضامين املقررات مراجعة وتحيين املنهاج الدرا�سي للتعليم االبتدائي:
2019-2020
• الكتاب املدر�سي - :للسنة الثالثة والرابعة
التربية الوطنية
سية
املد
ر
2020-2021
• الكتاب املدر�سي - :للسنة الخامسة والسادسة
بلورة برنامج وطني للتنمية املندمجة للمراكزالقروية يهدف إلى:
كتابة الدولة املكلفة تنمية املراكزالقروية  1-املساهمة في الحد من التفاوتات املجالية وتقليص الفوارق سيعرض على أنظار
مجلس املستشارين
االجتماعية؛
الصاعدة
باإلسكان
قريبا
 2تنظيم التنمية الحضرية من خالل التركيز على بعض املراكزوتطويرها.
كتابة الدولة املكلفة
مشكل املطارح السعي إلى إحداث  50مركز لفرز وإعادة تدوير النفايات املنزلية في
2021
بالتنمية املستدامة العمومية العشوائية أفق سنة .2021
ستمرار عملية تقييم ودراسة اعتماد التوقيت الصيفي طيلة
أسباب ودواعي تغيير الفترة الشتوية من أجل تحديد مدى مالءمته لخصوصية املجتمع
املغربي.
مارس 2019
الوظيفة العمومية الساعة القانونية إصدار تقرير مرحلي حول النتائج التي أسفر عنها اعتماد التوقيت
للمملكة
الصيفي قبل اتخاذ الخيار النهائي بالنسبة للتوقيت الرسمي
للمملكة.

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا
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الرقم

الجلسة الثالثة
 27نونبر 2018

الجلسة

الداخلية

الداخلية

مآل األسرالقاطنة
فوق أرا�ضي
الجماعات الساللية

 /1طلب إمكانية النزول من عرفة بحامالت في رد واحد مع
كلفته املالية ( 450حافلة).
 /2طلب مضاعفة عدد املؤطرين املرافقين.
 /3اشتراط أن ال يزيد سن املرافق عن  50عاما.
 /4اعتماد الجانب اللوجستيكي في توعية الحجاج.
 /5التأكد من تتبع الحجاج لدروس اإلرشاد قبل السفر.
توفير  122مركزاستعجالي للقرب.
تأهيل  60مصلحة استعجالية باملوارد البشرية.
تعديل الظهير الشريف الصادر في  26رجب  27( 1337أبريل
 )1919بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وتنظيم
تسيير وتفويت األمالك الجماعية كما تم تتميمه أو تغييره،
إليجاد الحلول ملختلف املشاكل والصعوبات.

األوضاع املهنية
االنكباب على بلورة صيغة مثلى إلدماج عمال اإلنعاش الوطني
واالجتماعية لعمال
بنظام التقاعد.
اإلنعاش
إعداد مشروع إصالح قانون الجبايات املحلية وفق مقاربة
تشاركية لتمكين الجماعات الترابية من منظومة مالية
االحتجاجات
املتواصلة ألرباب وجبائية أكثرنجاعة ،تستجيب لحاجيات التنمية ،وتأخذ بعين
املقاهي واملطاعم االعتبارالعبء الضريبي وتشجيع االستثمارفي ظل املقتضيات
الدستورية الجديدة والقوانين التنظيمية للجهات والعماالت
ببالدنا
واألقاليم.

الداخلية

الصحة

حقيقة ما تم تداوله
من معاناة الحجاج
املغاربة من سوء
الخدمات خالل
موسم حج هذه
السنة

أقسام املستعجالت

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا

بدون تحديد

مستقبال

يعرض على
البرملان قريبا

2021

مستقبال

آجال التنفيذ

69

18

17

16

15

14

13

الرقم

الجلسة السادسة
 25دجنبر 2018

الجلسة الرابعة
 04دجنبر 2018

الجلسة

التربية الوطنية

برنامج يعنى بالثقافة
الحسانية بعدد
من بلدان استقبال
مغاربة العالم

التكوين بالتناوب مراجعة القانون رقم  36.96املنظم للتكوين بالتناوب

املغاربة املقيمين
بالخارج وشؤون
الهجرة

التربية الوطنية

معاناة سكان القرى
في فصل الشتاء
واقع التعليم
الخصو�صي باملغرب

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

تنمية العرض املائي

إضراب الشاحنات معالجة إشكالية حموالت املركبات املخصصة لنقل البضائع .القريب العاجل

العمل على استفادة جميع الجهات من بناء سدود تلية وسدود
صغرى وسدود كبرى.
تعزيز الوسائل املادية للوزارة بإضافة  34وحدة منها  7آليات
خاصة بإزاحة الثلوج.
دعم وتأطير الجماعات الترابية لتمكينها من حل مشكلانقطاع الطرق غيراملصنفة.
العمل على تفييء وتصنيف وتقنين وضبط أسعار مؤسسات
التعليم الخصو�صي حسب الخدمات املقدمة من طرفها في
إطار مراجعة القانون رقم  06.00بمثابة النظام األسا�سي
للتعليم املدر�سي الخصو�صي.
إعداد برنامج ثقافي بشراكة وتنسيق مع وكالة تنمية الجنوب
لتفعيل حضور الحسانية لدى مغاربة العالم ولتأكيد انتمائهم
لهذه الهوية القوية املغربية املحصنة املتأصلة املتجذرة في
التاريخ.

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا

االحالة على
البرملان قريبا

بدون تحديد

بدون تحديد

2019

بدون تحديد
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الرقم

الجلسة التاسعة
 29يناير 2019

الجلسة الثامنة
 22يناير 2019

الجلسة السابعة
 08يناير 2019

الجلسة

حريق املستشفى
الجهوي بالداخلة

وضع الحجراألساس لبناء مستشفى جامعي في العيون

بداية سنة 2019

الشغل واإلدماج املنهي

شركات األمن
الخاصة

 إصدار مرسوم ينص على عدم تفويت الصفقات العموميةللشركات التي ال تلتزم باملسؤولية االجتماعية.

في القريب العاجل

*تعديل مرسوم الصفقات العمومية ليتضمن ضمانات
التحايل على قانون املسؤولية االجتماعية لشركات املناولة؛
الشغل بخصوص *إصدار دورية تحت القطاعات الحكومية واملؤسسات
بدون تحديد
الشغل واإلدماج املنهي
اعتماد الحد األدنى العمومية على ضرورة احترام الشروط األساسية وحقوق
لألجور
العمال في دفترالتحمالت الخاصة بالصفقات التي يتم تفويتها
لشركات املناولة
مآل التزامات
ستكمال املنظومة التشريعية من خالل:
الحكومة بشأن
الطاقة واملعادن
بدون تحديد
 إصداراملراسيم؛والتنمية املستدامة تشجيع استخدام
 تعديل القانون املرتبط باستثمارالقطاع الخاصالطاقات البديلة
عرض مشروع قانون النظام األسا�سي لوظيفة الجماعات
وضعية عمال
الترابية على أنظاراملؤسسة التشريعية
في القريب العاجل
وموظفي الجماعات
الداخلية
 العمل على إخراج مؤسسة األعمال االجتماعية لشغيلةالترابية
الجماعات الترابية.
الوكالء العاملون مع العمل على إيجاد الصيغة املالئمة الستفادة هذه الفئة من
بدون تحديد
الشغل واإلدماج املنهي
مؤسسة بريد املغرب التغطية الصحية واالجتماعية.

الصحة

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا
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الرقم

الجلسة العاشرة
 05فبراير 2019

الجلسة

بدون تحديد

بدون تحديد

إنجاز طريق سيار جديد يربط مدينة مكناس بمدينة طنجةيمتد على حوالي  260كلم بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 14.8
مآل مشروع ربط
ملياردرهم:
مدينتي فاس وطنجة
*  13.5ملياردرهم تهم البناء.
بالطريق السيار
في غضون أربع
*  1.3ملياردرهم تهم اقتناء العقارات.
سنوات
إنجازطريق سياريربط مدينة فاس بميناء الناظور.التضامن املجالي في
2019-2025
بناء  20سد كبيرجديد.
توزيع املوارد املائية

تعزيزآلية املراقبة التربوية واإلدارية،
 الرفع من عدد املكافآت املخصصة للمحفظين،إحياء ودعم الكتاتيب
 الرفع من عدد املستهدفين بالتكوين املستمر،األوقاف والشؤون
القرآنية بالعالم
 االستمرارفي إصالح الكتاتيب القرآنية القائمة،اإلسالمية
القروي
 إعداد مشاريع إعالمية للتعريف باألدوار العلمية والتربويةللكتاتيب والقيمين بها.

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا
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الرقم

الجلسة األولى
 16أبريل 2019

الجلسة

ب -دورة أبريل 2019

التربية الوطنية

حصيلة املدارس
الجماعاتية

إنجاز  150مدرسة جماعاتية.

سنة 2021

اعتماد  6مستجدات للتغلب على اإلكراهات املرتبطة بعمليات
تنظيم الحج:
 زيادة حصة املؤطرين املغاربة بإضافة  100مؤطر ليصبح العدد750؛
 تحديد مؤطرين في كل إقليم يتعرف عليهم الحجاج مدة قبلالسفرويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع من الحج؛
 تنظيم تداريب للمؤطرين واملرافقين وتوجيههم للتعرف علىسبل ضمان عدم تكرار الحجاج الذين سيؤطرونهم بمعدل  50حاجا لكل مرافق ،مع
موسم
األوقاف والشؤون
تدريبهم على استعمال برنامج ( )MAPS.MEالذي يساعد على
املشاكل التي عانى منها
تحديد املوقع؛
الحج  1440ه
اإلسالمية
بة
املغا
الحجاج
ر
 النقص من نظام الردين خالل النقل داخل املشاعربنسبة 60%من الحجاج ،وذلك بتعبئة  330حافلة ،أقدمها يرجع استعمالها
إلى 2016؛
 برمجة رحالت جوية أكثر كثافة ،وأال تتعدى مدة إقامة الحجاج 30يوما في الديارالسعودية؛
 االتفاق مع املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية علىإعداد وجبات غذائية مطبوخة في حينها بمنى وعرفة بدل املعلبات
الجاهزة.

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا
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الرقم

الجلسة الثالثة
 30أبريل 2019

الجلسة الثانية
 23أبريل 2019

الجلسة

الصحة

اإلجراءات املتبعة
لتقوية برنامج
املتنقلة تأهيل  120مركزا لالستفادة من تقنية الطب عن بعد.
الصحة
بالعالم القروي

تعميم دعم
تجهيز  5مستعجالت للقرب مع تعزيزهاباألطر الطبية والشبه كل سنة ما بين
مستعجالت القرب
2019-2021
الطبية في إطارمخطط تسريع تأهيل املستعجالت.
ببالدنا

في أفق 2023

الصحة

العدل

مكانة كتابة الضبط
القضائية اإلعالن عن إحداث املدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
في املنظومة

األشهرالقريبة

األشهراملقبلة
بالداخلة

انطالق بناء محطة تصفية املياه العادمة في املنطقة الصناعية
املنطقة الصناعية بالداخلة.

التجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء

 توسيع املدى الزمني اللزاميةالتمدرس :من  4سنوات إلى  16سنة. تعميم التعليم األولي. تمييزإيجابي لفائدة األوساط في العالم القروي والشبه الحضريةإشكالية
املنظومة واملناطق النائية ودعم تمدرس الفتيات إلى جانب األطفال في الدخول املقبل
التعليمية
وضعيات هشة وفي وضعية إعاقة.
 تطويروتحسين للمناهج للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي ،وللسنةالخامسة والسادسة ابتدائي.

الصرف الصحي في

التربية الوطنية

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا
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الرقم

الجلسة السادسة
 28مايو 2019

الجلسة الخامسة
 14مايو 2019

الجلسة الرابعة
 07مايو 2019

الجلسة

التربية الوطنية

املقاييس املعتمدة
الطلبةفي  -تحسين الغالف املالي سنويا لالستجابة لطلب تعميم املنحة.
توزيع منح

 إحالة مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعةالصناعة التقليدية
الصناعة التقليدية
التقليدية على البرملان.
واالقتصاد االجتماعي

 مراجعة املرسوم رقم  2.14.791ملراجعة شروط ومعاييراألرامل بدون أطفال
االستفادة من الدعم لتوسيع وعاء املستفيدين.

بدون تحديد

بدون تحديد

قريبا

األسرة والتضامن
واملساواة

العدل

بدون تحديد

اإلحالة على
البرملان في
األسابيع املقبلة

املشاكل التي يعيشها  -توفير كل شروط الكرامة وتحسين الوضعية القانونية
النساخ القضائيون
األسرة والتجاوب مع املطالب املشروعة لهذه الفئة ،أسوة بكل املهن
بمحاكم قضاء
القضائية.
املغربية

ترجمة التزام
الصناعة واالستثمار الحكومة بتوسيع تحسين اإلطارالقانوني ب:
والتجارة واالقتصاد أدوارغرف الصناعة  -تعديل النظام األسا�سي للعاملين بهذه الغرف،
والتجارة وتنمية  -مراجعة مدونة االنتخابات.
الرقمي
مواردها املالية

القطاع
الحكومي

جواب عضو الحكومة الذي يتضمن برنامجا،
موضوع السؤال
التزاما أو تعهدا
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الرقم

الجلسة الثامنة
 11يونيو 2019

الجلسة

التربية الوطنية

العدل

تيسير ولوج األطفال  -العمل على فتح إجازات متخصصة وماستر لتكوين
ذوي االحتياجات مستشارين نفسيين واجتماعيين.
الخاصة إلى التعليم  -السعي إلى توفير تكوين متخصصين في التوحد أو في اإلعاقة
العمومي والخاص الذهنية ......

بدون تحديد

بدون تحديد

اجتماع لجنة القيادة مع الكتاب العامين للنقابات لتدارس
وتحديد أولويات امللفات املطلبية واألثراملالي الالزم لتنفيذها.
تحسين ظروف  -العمل على إحداث مدونة خاصة بالحماية واملتابعات
املمرضين على القانونية
مستوى التعويض  -توسيع خدمات مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية
والحماية من األخطار لتحسين أوضاع مهنييي الصحة وخاصة املمرضين ،لتشمل:
تأمين للموظفين  -التأمين عن حوادث الشغل – التأمين عن
املهنية
األمراض املهنية  -التأمين على األخطاء املهنية  -التأمين.

انخراط قطاع العدل
إحداث غرفة استئنافية بالبناية الجديدة للمحكمة االبتدائية
في التنظيم الجهوي
للداخلة تابعة ملحكمة االستئناف بالعيون.
الجديد

الصحة

القطاع
الحكومي
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20

19

الجلسة العاشرة
 25يونيو 2019

الشباب والرياضة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الجلسة العاشرة
 25يونيو 2019

الجلسة التاسعة
 18يونيو 2019

التربية الوطنية

الشباب والرياضة

18

17

16

الرقم

الجلسة

القطاع
الحكومي

حاليا

في أفق 2021

 إعداد برنامج بيداغوجي جديد يتماشىمع التطور الذييعرفه املجتمع املغربي ويستجيب ملتطلبات الشبابباتفاق مع
العرض التخييمي الجمعيات املختصة في امليدان وجمعيات املفتشين التربويين
قريبا
التابعين لوزارة التربية الوطنية.
الجديد
 إعداد مشروع قانون ينظم ويؤطرعملية التخييم.في أفق 2020
 القضاء على الخصاص في البنية التحتية للتخييم. توسيع برنامج مالعب القرب باألقاليم التي وفرت مساحةتفوق  1200متر املطلوبة لبناءملعب ،ببناء دار شباب أو دار
حضانة أو نادي نسوي في الفضاء اإلضافي ليتم إنجاز مركبات ابتداء من السنة
مالعب القرب
سوسيو -رياضية داخل جميع القرى.
املقبلة
 -وضع برنامج لبناء مسابح في العالم القروي

وضعية املؤسسات إحداث  150مدرسة جماعاتيةللقضاء على البناء املفكك
التعليمية في العالم
وعلى الفرعيات
القروي

تعميم منح التعليم  -خلق كلية متعددة التخصصاتتابعة لجامعة سيدي محمد
العالي على طلبة
بدون تحديد
غير بن عبد هللا،
املدن واألقاليم
 إنشاء حي جامعي بإقليم تاونات.الجامعية
التغطية الصحية في طرح هذه القضيةعلى أنظار املجلس اإلداري ملكتبالتكوين املجلس اإلداري
مكتب التكوين املنهي
املقبل
وإنعاش الشغل املنهي وإنعاش الشغل ملعالجتها من جميع الجوانب.
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24

23

الجلسة الحادية عشر
 02يوليوز 2019

العالقات مع البرملان

االقتصاد واملالية

النقل

22

21

التنمية املستدامة

الرقم

الجلسة

القطاع
الحكومي

للتنزيل األمثل ملشروع اإلصالح الضريبي املرتقب ،سيتم
اعتماد:
 مبدأ التدرج في تنزيل توصيات املناظرة الوطنية مع إعطاءتوصيات املناظرة
األولوية ملجموعة من التدابيراالستعجالية.
الوطنية الثالثة حول
 برمجة باقي التوصيات على املدى املتوسط وفق ما تسمح بهالجبايات
الظرفية االقتصادية الوطنية والدولية.
 إعداد قانون اإلطارلإلصالح الضريبي يكون ملزما للجميعوملزما للقوانين املالية املقبلة.

في إطارالبرنامج الوطني املندمج لتطهيرالسائل ستتم:
إشكالية النفايات  -معالجة  1207من مراكز القروية و 43مليون مكعب من في أفق سنة 2040
املياه العادمة
السائلة
سنة 2022
 معالجة  50%من املراكزالقروية الحالية. تأهيل 18مؤسسات سجنية. بناء  6مؤسسات سجنية جديدة ب:سنة 2019
تأهيل السجون  -بركان ،العرائش ،طانطان
سنة 2020
 وجدة وأصيالسنة 2021
 الجديدة 2السياقة املهنية  -تعديل القرار رقم  2713.10املتعلق بالسياقة املهنية
قريبا
والتكوين في مهن لتغييرمدة التكوين.
قطاع النقل
 -توقيع اتفاقية مجانية التكوين.
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29

28

27

26

25

الرقم

أكتوبراملقبل
تزايد عدد الشركات  -نشربصفة شفافة أجال األداء لكل مؤسسة عمومية.
املهددة باإلفالس  -الرفع من نسبة الفائدة على التأخر في األداء من  5.25%إلى ابتداء من فاتح
االقتصاد واملالية
بسبب شح السيولة .6.25%
يناير 2021
 إعداد مقاربة مستعجلة لتجاوز مشكل ندرة املياه الصالحةهذا الصيف
التجهيزوالنقل
ظاهرة العطش للشرب في بعض املراكزوالدواويرالقروية.
 االشتغال على مقاربة لربط جميع الجماعات والدواوير بضع سنواتواللوجيستيك واملاء
باملنظومة املائية عبرالسدود أو تحلية مياه البحر.
الجلسة الثانية عشر
إقصاء خريجي مسلك
 16يوليوز 2019
اإلدارة التربوية من
لوائح الناجحين في خلق تكوين إضافي يمكن هذه الفئة من الترقية إلى السلم  .11بدون تحديد
التربية الوطنية
امتحان الكفاءة
املهنية
إعداد مشروع قانون املسطرة املدنية يتضمن:
 تحديد مسؤولية اآلمر بالصرف بشكل واضح ،مع إلزامهبأن يصدر أمرا تنفيذيا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل 3
أشهر؛
مقاربة الحكومة  -الترخيص للمحاسبين العموميين بتنفيذ األوامر القضائية
ملواجهة إشكالية املتعلقة بحجز مال املدين لدى
الغير مباشرة من مبلغ بدون تحديد
العدل
تنفيذ األحكام االعتمادات املرصدة لإلدارات العمومية؛
الجلسة الثالثة عشر
القضائية
 الحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام؛ 23يوليوز 2019
 تخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على األموالالخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي ال ينتج عنها
عرقلة السيرالعادي للمرافق؛
 إقراراملسؤولية الشخصية للموظف.املعبرالحدودي
حاليا
االشتغال على مشروع تنموي مهم بمنطقة الكركرات.
اإلسكان
الكركرات

الجلسة

القطاع
الحكومي
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رابعا:
مناق�شة احل�صيلة املرحلية لعمل احلكومة

رابعا :مناق�شة احل�صيلة املرحلية لعمل احلكومة
خصص مجلس املستشارين ،عمال بأحكام الفقرة األولى من الفصل  101من الدستور واملادة
 237من نظامه الداخلي ،يوم االثنين  28رمضان  1440املوافق ل  03يونيو  ،2019برئاسة رئيس
املجلس السيد عبد الحكيم بن شماش ،جلسة عمومية ملناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة.
وقد شكل تقديم الحصيلة ومناقشتها محطة دستورية وسياسية مهمة ،باعتبارها فرصة لتقريب
الرأي العام من عمل الحكومة وتيسيرمتابعته لألداء العمومي ،ارتباطا بما تضمنته هذه الحصيلة من
مؤشرات ومنجزات واكراهات في مباشرة مختلف األوراش.
ولإلشارة ،فقد عرض السيد رئيس الحكومة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة في الجلسة
البرملانية املشتركة بتاريخ  13ماي  ،2019تطرق في مستهلها للسياق العام لتقديم هذه الحصيلة،
ومستجدات القضية الوطنية األولى ،مع التذكيربظروف تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج
الحكومي ،واملنهجية املعتمدة في تنزيل البرنامج املذكور.
وبعد هذا املدخل ،تناول رئيس الحكومة الحصيلة انطالقا من املحاور التالية:
املحور األول :دعم الخيارالديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية ،عبر:
أوال  -تعزيزحقوق االنسان وصون حقوق وكرامة املواطن
ثانيا  -مواصلة إصالح منظومة العدالة
ثالثا  -مواصلة تأهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور
رابعا  -مواصلة ورش تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة إلعداد
التراب
خامسا  -إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة املجتمع املدني
املحور الثاني :تعزيزقيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة ،من خالل:
أوال  -تعزيزمنظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة
ثانيا  -تعزيزالتقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة إصالح
املالية العمومية
ثالثا  -ورش إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات العمومية
83

املحور الثالث :تطويرالنموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة ،باعتماد:
أوال  -تحديث منظومة دعم املقاولة وتحفيزاالستثمار
ثانيا  -النهوض بالتشغيل واإلدماج املنهي
ثالثا  -تعزيزالتنمية الصناعية
رابعا  -رفع تنافسية قطاعي الفالحة والصيد البحري
خامسا  -تقوية ودعم قطاع السياحة
سادسا  -مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
سابعا  -تعزيزالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتطويرمنظومة النقل
ثامنا  -مواصلة تنزيل النموذج الطاقي املغربي
تاسعا  -تعزيزالتنمية املستدامة والتأهيل البيئي
عاشرا  -توسيع العرض املائي
املحور الرابع :تعزيزالتنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي
أوال  -تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين
ثانيا  -تعزيزالتكوين املنهي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغيل
ثالثا  -إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي
رابعا  -تحسين وتعميم الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية
خامسا  -تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقروالهشاشة واإلقصاء االجتماعي
سادسا  -تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن املجالي
سابعا  -دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وتيسيرالولوج للسكن
ثامنا  -العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة
تاسعا  -تحسين الولوج إلى الثقافة
عاشرا  -تكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيزبنيته التحتية
املحور الخامس :تعزيزاإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
أوال  -تعزيزاإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
ثانيا  -تعزيزالعناية بمغاربة العالم
84

ثالثا  -تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
وختم السيد رئيس الحكومة عرضه باإلشارة إلى بعض األوراش ذات األولوية ،واملتعلقة بالعناية
بالخدمات االجتماعية املوجهة للمواطن وتقليص الفوارق ،ودعم املقاولة وتحفيزالتشغيل والرفع من
تنافسية االقتصاد الوطني ،فضال عن مواصلة وتعزيزاإلصالحات الكبرى وتجويد الحكامة .
وقد تباينت ردود أفعال الفرق واملجموعات بمجلس املستشارين ،بمناسبة مناقشة الحصيلة
املرحلية للعمل الحكومي املشار إلى عناصرها أعاله ،خالل الجلسة العامة التي عقدها املجلس بتاريخ
 03يونيو  ،2019حيث أبدت األغلبية ارتياحها للنتائج التي سجلتها الحصيلة ،فيما عملت املعارضة
على رصد اإلخفاقات واالختالالت التي طالت تنزيل البرامج واألوراش القطاعية ،والبطء في بلورة بعض
املقتضيات الدستورية ،وهو ما تجسد في تدخالت السيدات والسادة:
 موالي عبد الرحيم الكامل ،عن فريق األصالة واملعاصرة؛ عبد السالم اللبار /فؤاد قديري ،عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛ نبيل شيخي ،عن فريق العدالة والتنمية؛ لحسن ادعي ،عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛ امبارك السباعي ،عن الفربق الحركي؛ محمد علمي ،عن الفريق االشتراكي؛ عبد اإلله حفظي ،عن فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب؛ آمال العمري ،عن فريق االتحاد املغربي للشغل؛ عائشة أيتعال ،عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي؛ املبارك الصادي ،عن مجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل؛ عبد اللطيف أوعمو.وبصفة عامة ،يمكن إيجازمجمل املداخالت التي توزعت على مساحة زمنية بلغت ثالثة ساعات
ونصف ،في املحاور التالية:
 سياق وظروف تشكيل الحكومة الحالية؛ خالفات مكونات األغلبية فيما بينها؛ التداخل بين برامج الحكومة واملشاريع امللكية؛ مصداقية األرقام املقدمة من لدن السيد رئيس الحكومة؛ نهج الصراحة والوضوح في تواصل الحكومة مع املواطنين؛85

 شروط استكمال تنزيل الجهوية املتقدمة وتفعيل ميثاق الالتمركزاإلداري؛ مناقشة مجموعة من املؤشرات االقتصادية ،ذات العالقة بنسبة التضخم ونمو االقتصادالوطني ،وتدبير الدين العمومي ،ودعم املقاولة ومردودية االستثمارات ،وجدوى اتفاقيات التبادل
الحر ،والتحكم في عجزامليزان التجاري ...
 مناقشة املؤشرات االجتماعية ،املتعلقة أساسا بإبرام اتفاق بين الحكومة والنقابات ،واملؤشراتاملرتبطة التعليم والصحة ،والقدرة الشرائية للمواطنين ،وتوفيرالتشغيل ومحاربة البطالة ....
 تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.وقد كانت هذه العناصر بجانب أخرى وردت في مداخالت الفرق واملجموعة البرملانية بمجلس
املستشارين محل رد السيد رئيس الحكومة في الجلسة العامة التي عقدها املجلس يوم األربعاء 26
يونيو .2019
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خام�سا:
مناق�شة عر�ض ال�سيد الرئي�س الأول للمجل�س
الأعلى للح�سابات

خام�سا :مناق�شة عر�ض ال�سيد الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى
للح�سابات
طبقا ألحكام الفصل  148من الدستور واملادة  279من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء  10ربيع الثاني  1440املوافق ل  18دجنبر  2018جلسة عمومية
برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين ،خصصت ملناقشة العرض الذي
ألقاه السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،أمام مجل�سي البرملان في  23أكتوبر
 ،2018حول أعمال املحاكم املالية خالل سنتي  2016و.2017
انصبت عناصر مناقشة الفرق واملجموعات باملجلس ،في الجزء األول من أشغال الجلسة ،على
القطاعات الحكومية التي حددها مكتب مجلس املستشارين بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب ،والتي
همت محاور ومواضيع تناولها تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  ،2016-2017في انسجام
مع االختصاصات املوكولة للمجلس وفق أحكام دستور  ،2011وهي كالتالي:

 .1الشؤون الداخلية:
• تسييرالجماعات الترابية للمجاالت التالية:
 التعميروتدبيراملجال؛ تدبيرمشاريع الجماعات الترابية؛ تحصيل املداخيل الجماعية؛ تدبيراملرافق الجماعية؛ تدبيرعقود التدبيراملفوض ملرافق النظافة.• املنازعات القضائية املتعلقة بالجماعات الترابية.

 .2حصيلة تنفيذ قوانين املالية برسم سنتي  2016و:2017
 تطور املداخيل والنفقات؛ االستثمارات العمومية؛ النفقات ذات الطابع االجتماعي (بما فيها صندوق دعم التماسك االجتماعي)؛ حجم املديونية؛89

 امليزان التجاري وميزان األداءات.• منظومة االنعاش االقتصادي.
• تدبيرمجموعة القرض الفالحي.

 .3نظام الوظيفة العمومية ووضعية الصندوق املغربي للتقاعد.
 .4الفالحة :تدبيرالشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس)

 .5السكن االجتماعي.
 .6التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:
 ظروف إعداد وسيرالدخول املدر�سي 2016/2017؛ التعليم األسا�سي والثانوي؛ التكوين األسا�سي واملستمراملقدم من الجامعات؛ -تقييم البرنامج االستعجالي .2009/2012

 .7قضايا الصحة:
 الحكامة االستشفائية؛ تدبيرالخدمات الطبية واألدوية واملستلزمات الطبية؛ تدبيراملوارد املالية؛ تدبيرمواعيد الكشف واالستشفاء؛ املورد البشري الصحي.- 8الطاقة واملعادن :تدبيراملجمع الشريف للفوسفاط.

- 9العرض الثقافي املوجه للمغاربة املقيمين بالخارج.
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وبعد تدخل السيدات والسادة املستشارون ممثلو الفرق واملجموعات باملجلس ،تال املناقشة
في ثاني جزء من جدول أعمال الجلسة ،ردود السادة أعضاء الحكومة املمثلين للقطاعات املذكورة
أعاله ،كالتالي:
 قطاع الداخلية :رد السيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة؛ أجوبة قطاع االقتصاد واملاليةّ ،قدمها السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع
املدني بالنيابة؛
 ردود قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،تالها السيد كاتبالدولة املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات؛
 قطاع التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة؛ قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ (كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
 قطاع الصحة؛ قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة :رد السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملانواملجتمع املدني بالنيابة؛
 القطاع املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ -القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
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�ساد�سا:طلبات اللجان الدائمة اال�ستماع �إىل
�أع�ضاء احلكومة خالل ال�سنة الت�شريعية
2019-2018

3

2

1

الرقم

طلب االستماع إلى السيد املندوب الوزاري
املكلف بحقوق اإلنسان بحضور السيد
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان،
بخصوص «تقرير أحداث الحسيمة
وحماية حقوق اإلنسان».

طلب االستماع إلى السيد وزير الدولة
املكلف بحقوق اإلنسان بخصوص
«التضييق على الحريات والتراجعات
في مجال حقوق اإلنسان ،خصوصا ما
تعرض له طلبة كليات الطب والصيدلة
وطب األسنان وعائالتهم».

طلب االستماع إلى السيد الوزير املنتدب
لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية بخصوص
«تدارس دواعي وأسباب االحتفاظ
بالتوقيت الصيفي ،وتمكيننا من الدراسة
التي اعتمدت في املوضوع».

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

املوضوع الع ـ ــام

09/07/2019

18/06/2019

30/10/2018

تاريخ اإلحالة إلى
مقدم الطلب
اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

 10يوليوز 2019
وجهت مراسلة عقد االجتماع عن طريق السيد رئيس املجلس إلى
السيد رئيس الحكومة والسيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والسيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني.

فاتح نونبر 2018
وجهت مراسلة عقد االجتماع عن طريق السيد رئيس املجلس إلى
السيد رئيس الحكومة والسيد الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية والسيد الوزيراملنتدب
لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.
 30نونبر 2018
برمج االجتماع ،وأجل بطلب من أعضاء اللجنة ،السيما من بعض
السيدات والسادة املستشارين ممثلي مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،إلتاحة الفرصة للدراسة املستفيضة
ملشروع ميزانية قطاع الوظيفة العمومية.
 19يونيو 2019
وجهت مراسلة عقد االجتماع عن طريق السيد رئيس املجلس إلى
السيد رئيس الحكومة والسيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والسيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني.

جلنة العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان:
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4

تدارس موضوع «تفعيل توصيات املناظرة الوطنية
حول الجبايات وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات املتخذة
إلخراج مشروع قانون اإلطار املتعلق ببرمجة مختلف
مراحل إصالح النظام الجبائي».

دراسة موضوع «الفوارق املجالية واالجتماعية»

دراسة موضوع «تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،
وأثرها على الصعيد االقتصادي واالجتماعي
واملؤسساتي»

االستماع للسيد املدير العام لصندوق اإليداع والتدبير
حول موضوع «استراتيجية عمل صندوق اإليداع
والتدبير».

رئيس
لجنة املالية

رئيس
لجنة املالية

رئيس
لجنة املالية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

3

2

1

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

 02يوليوز 2019

--

--

--

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

 9يوليوز 2019

 5مارس 2019

 5مارس 2019

 5مارس 2019

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقت�صادية:
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5

4

3

2

تقديم اإليضاحات حول ظروف ومالبسات
حادث القطار قرب جماعة بوقنادل بحضور
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء واملدير
العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

تدارس ظاهرة العطش غير املسبوقة التي
تعرفها مجموعة من املناطق واملرتبطة في
بعضها بإشكاليات تأخرأداء املقاوالت.

االستماع لوزير الداخلية لتقديم إيضاحات
حول ظروف ومالبسات تعنيف األساتذة
املتعاقدين.

تدارس املشاكل التي يعرفها قطاع النقل إثر
اإلضراب األخيرلسائقي الشاحنات.

حادث انقالب قطار بالسكة الحديدية
بمنطقة بوقنادل.

1

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

فريق األصالة واملعاصرة

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مقدم الطلب

 28يونيو 2019

 26مارس 2019

 30أكتوبر 2018

أحيل الطلب على رئاسة الحكومة والوزير املعني
بتاريخ  5يوليوز  2019بواسطة السيد رئيس مجلس
املستشارين.

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
 2أبريل  2019من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد وزير املعني في نفس
التاريخ.

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
فاتح نونبر  2018من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد الوزيراملعني نفس التاريخ.

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
فاتح نونبر  2018من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد الوزير املعني في نفس
التاريخ.

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
فاتح نونبر  2018من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد الوزير املعني في نفس
التاريخ.

 16أكتوبر 2018

 16أكتوبر 2018

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات الأ�سا�سية
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1

الرقم

طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور السيدة كاتبة
الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي لتقديم عرض حول التوجهات الجديدة
للدبلوماسية الرسمية في إفريقيا ومناقشة مآل
االتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف.

املوضوع الع ـ ــام

فرق األغلبية

مقدم الطلب

 7فبراير 2019

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

راسلت اللجنة الوزارة املعنية بتاريخ 07
فبراير 2019

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة
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6

5

4

3

2

1

الرقم

طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،وذلك لتقديم عرض حول الدخول
املدر�سي والجامعي لهذا املوسم
طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على ضوء التطورات
التي يعرفها قطاع التربية الوطنية وما رافقه من تصعيد للحركات
االحتجاجية ،خاصة فئة األساتذة املتعاقدين.
طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،من أجل مناقشة
مستجدات قطاع التعليم ببالدنا مع تزايد وتيرة االحتجاجات في
صفوف األطرالتعليمية وفي مقدمتهم األطراملتعاقدة.
طلب عقد اجتماع اللجنة قصد االستماع للسيد وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي لدراسة وضعية قطاع
التعليم ببالدنا.
دراسة موضوع «الوضعية االجتماعية للعامالت والعمال الزراعيين
وظروف عملهم وتنقلهم إلى أماكن عملهم بالضيعات الفالحية ،وذلك
إثر حادثة السير التي أودت بحياة مجموعة من العامالت الزراعيات
بالطريق الرابطة بين العرائش وموالي بوسلهام الغرب وحادثتي أكادير
وطنجة »

تدارس مالبسات وفاة املعطل الكفيف.

املوضوع الع ـ ــام

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

فريق العدالة والتنمية
الفريق االشتراكي
الفريق الدستوري
الفريق االستقاللي

فريق األصالة واملعاصرة

فريق العدالة والتنمية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مقدم الطلب

 5أبريل 2019

 27مارس 2019

 7مارس 2019

 6مارس 2019

 25أكتوبر 2018

 24أكتوبر 2018

(عقد االجتماع في 13ماي 2019
بحضور السيد وزيرالشغل و االدماج
املنهي)

 5أبريل 2019

 26مارس 2019

 6مارس 2019

 6مارس 2019

 25أكتوبر 2018

 15أكتوبر 2018

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

جلنة التعليم وال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية

99

9

8

طلب عقد اجتماع اللجنة قصد االستماع الى السيد رئيس الجامعة
امللكية املغربية لكرة القدم بحضور السيد وزير الشباب والرياضة
لدراسة وضعية كرة القدم ببالدنا ونتائج الفريق الوطني.

طلب عقد اجتماع اللجنة من أجل الوقوف على أسباب وتداعيات
إقصاء املنتخب املغربي لكرة القدم من بطولة كأس إفريقيا لألمم
.2019

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

طلب اجتماع اللجنة قصد االستماع إلى السيد وزير الصحة ووزير
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي لدراسة
ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان.

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

7

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

 9يوليوز 2019

 8يوليوز 2019

 9يوليوز 2019

 18يونيو 2019

 9يوليوز 2019

 17يونيو 2019

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
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1

الرقم

تدارس وضعية املكتب الوطني لإلستشارة
الفالحية.

املوضوع الع ـ ــام

فريق العدالة والتنمية

مقدم الطلب

 12مارس 2019

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 11أبريل 2019

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

جلنة الفالحة والقطاعات الإنتاجية
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الق�سم الثاين:
تقييم ال�سيا�سات العمومية

�أوال :اجلل�سة ال�سنوية
ملناق�شة وتقييم ال�سيا�سات العمومية
املرتبطة باملرفق العمومي

�أوال :اجلل�سة ال�سنوية ملناق�شة وتقييم ال�سيا�سات العمومية املرتبطة
باملرفق العمومي
عمال بأحكام الفصل  101من الدستور ،ومقتضيات املواد من  264إلى  269من النظام الداخلي
للمجلس ،عقد مجلس املستشارين ،يوم اإلثنين  05جمادى الثانية  1440املوافق ل  11فبراير ،2019
برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين ،جلسته السنوية املخصصة ملناقشة
وتقييم السياسات العمومية التي خصصت للسياسات املرتبطة باملرفق العمومي.
وقد عالج السادة املستشارون القضايا املرتبطة باملرفق العمومي انطالقا من التقرير الذي
أعدته اللجنة املوضوعاتية املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ،والذي
تفضل السيد املستشارأحمد تويزي مقرر اللجنة ،ببسطه أمام الجلسة العامة.
وتأتي هذه الجلسة العامة في سياق تفعيل هذا املقت�ضى الدستوري ،بالرغم من اإلكراهات
املحيطة بهذه املهمة ،والتي تعتبر محطة أساسية يبرز فيها التعاون القائم بين الجهازين التشريعي
والتنفيذي ،عبر انخراط الهيئات واملؤسسات الدستورية والقطاعات الوزارية املعنية باعتبارها
شريكا وطرفا أساسيا في هذه العملية.
وقد شرع املجلس في التحضير لهذه الجلسة بمراسلة مختلف الفرق واملجموعات البرملانية
القتراح مواضيع للتقييم ،التي ركز أغلبها على مواضيع تتعلق بإصالح اإلدارة ،انسجاما مع الخطاب
امللكي السامي املوجه إلى البرملان في افتتاح السنة التشريعية  ،2107/2016وتماشيا مع خصوصية
املكونات التي يتألف منها مجلس املستشارين ،بحيث تم االتفاق على موضوع الخدمات التي يقدمها
املرفق العمومي ،نظرا لراهنية املوضوع وارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن املغربي.
وبعد تشكيل املجموعة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بالتحضيرلهذه الجلسة السنوية من جميع
الفرق واملجموعات باملجلس ،انكبت هذه املجموعة على وضع برنامج زمني إلنجاز مهمتها ،واتبعت في
إنجازمهتمها مجموعة من املراحل ،استهلته بحصرموضوع املرفق العمومي في املحاورالتالية:
*املراكزالجهوية لالستثمار؛
*الخدمات الصحية ؛
* منظومة التربية والتعليم.
وقد كان حصر التقييم في املحاور اآلنف ذكرها تجسيدا للوعي الراسخ بالرهانات والتحديات
الجسيمة التي تمثلها السياسات العمومية للتأهيل االجتماعي واالقتصادي خالل السنوات األخيرة،
وتنامي ولوج املواطنين إلى الخدمات االجتماعية األساسية ،لذلك تم التركيزعلى القطاعات التي ّ
تقدم
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خدمات قريبة للمواطنين ،وتلعب دورا مهما في تحسين ظروف عيشهم ،وذلك قصد تحديد الوضعية
الحقيقية التي تعيشها ،والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها ،ورصد املنجزات واملكاسب التي
تحققت وتحديد مكامن الخلل بها.
وفي هذا اإلطار ،تم اختيارقطاع الصحة ،إلى جانب التعليم ملا لهما من دور حيوي ومهم في حياة
السكان ،ونظرا ملا يعرفانه من مشاكل واكراهات ،منها ما هو مرتبط بالنمو الديمغرافي املتزايد ،واتساع
رقعة الفوارق االجتماعية ،ومنها ما هو مرتبط باإلمكانيات املحدودة املرصودة لها من طرف الحكومة.
كما تم اختيار محور املراكز الجهوية لالستثمار ،اعتبارا لألهمية البالغة التي تكتسيها ،وملا
تسعى إلى تحقيقه من أهداف تتعلق أساسا باملساعدة في إنشاء املقاوالت ودعم االستثمار ،خاصة
ّ
في ظل غياب إستراتيجية مشتركة للمراكز الجهوية لالستثمار ،مما أثر على حسن سير هذه املرافق
وإيجاد حلول للعقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بإنشاء الشبابيك الوحيدة املشرفة على إنشاء
املقاوالت ومصاحبة االستثمارات وتتبعها ،وتحديد وضعيتها القانونية وكذا ضبط املوارد البشرية
واملالية املرصودة لها.
وقد تناول التقييم املحاور املعتمدة انطالقا من املعاييرالتالية:
 حكامة القطاع ؛ البنية التحتية؛ املوارد البشرية؛ اختيارسياسة نموذجية في القطاع (السياسة الدوائية مثال)؛ خريطة الخدمات.وخالل الجلسة العامة التي عقدها املجلس لتقييم السياسات العمومية املشار إليها ،والتي
خصصت لها حصة زمنية إجمالية ،حددت في ثالث ساعات موزعة بالتساوي بين املجلس والحكومة،
انكب السيدات والسادة املستشارات واملستشارين على مناقشة املحاور املذكورة من مختلف
الجوانب ،عبر املداخالت التالية:
 نجاة كمير ،عن فريق األصالة واملعاصرة؛ الحسن سليغوة ،عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛ -علي العسري ،عن فريق العدالة والتنمية؛
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 امبارك حمية ،عن الفريق الحركي؛ لحسن ادعي ،عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛ محمد علمي ،عن الفريق االشتراكي؛ العربي العرائ�شي ،عن فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب؛ محمد زروال ،عن فريق االتحاد املغربي للشغل؛ عائشة آيتعال ،عن الفريق الدستوري الديموقراطي االجتماعي؛ املبارك الصادي ،عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ عبد اللطيف أوعمو.وفي إطار التفاعل مع تدخالت السادة املستشارين والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة
املوضوعاتية املكلفة بالتحضيرللجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ،تفضل بالرد والتوضيح
أعضاء الحكومة املعنيين بمحاور املناقشة.
وفي هذا الصدد ،تدخل السيد نور الدين بوطيب الوزيراملنتدب لدى وزيرالداخلية في مناقشة
التقرير التي أعدته املجموعة املوضوعاتية حول املراكز الجهوية لالستثمار ،مثمنا استنتاجات
وتوصيات تقرير املجموعة ،مشيرا إلى أنه تم أخذها بعين االعتبار في بلورة إصالح املراكز الجهوية
لالستثمار ،الذي أعطى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده تعليماته السامية
إلعداده وتنفيذه.
ومن جانبهّ ،
عبرالسيد أناس الدكالي وزيرالصحة ،عن سعادته في املساهمة في تفعيل هذا الورش
الدستوري من خالل هذه الجلسة السنوية ،مؤكدا فيما يخص الجزء املتعلق بتقييم السياسات
العمومية املرتبطة بمنظومة الصحة بأن التشخيص الذي خلص إليه تقرير اللجنة املوضوعاتية
يتطابق بشكل كبيرمع تشخيص مخطط الصحة .2025
أما السيد محمد الغراس كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتكوين املنهي ،فتقدم بدوره بالشكر ملجموعة العمل املوضوعاتية بكل
مكوناتها على املجهودات املبذولة لتقييم جانب من السياسات العمومية ،كما ّنوه بروح الشراكة البناءة
واملواكبة املنتظمة من لدن املجلس لقضايا الشباب وخاصة التربية والتكوينّ ،
مقدما مجموعة من
االحصائيات املرتبطة باملؤسسات التعليمية اإلضافية ،وجهود دعم املوارد البشرية ،و تيسير للدعم
املالي لألسر ،وجهود تعميم التعليم األولي.
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ثانيا:
تقييم الإ�سرتاتيجية الوطنية للماء

ثانيا :تقييم الإ�سرتاتيجية الوطنية للماء
طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور الفقرة الثانية منه «يصوت البرملان على القوانين ،ويراقب
عمل الحكومة ،ويقيم السياسات العمومية».
وبناء على قرار مكتب مجلس املستشارين املؤرخ في  24دجنبر  2018القا�ضي بإحداث مجموعة
موضوعاتية للتحضير للجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية حول اإلستراتيجية
الوطنية للماء؛
تم تشكيل هياكل املجموعة املوضوعاتية في االجتماع املنعقد بتاريخ في  07ماي  ،2019والذي
أسفرعن انتخاب مكتب املجموعة املوضوعاتية ،كالتالي:
 رحال مكاوي ،عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،رئيس املجموعة؛ الطيب البقالي ،عن الفريق الحركي ،النائب األول للرئيس؛ عائشة أيتعال عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،النائبة الثانية للرئيس؛ أبو بكرأعبيد عن الفريق االشتراكي ،مقرر اللجنةوفضال عن املكتب ،تضم املجموعة في عضويتها السيدات والسادة:
 الحو املربوح وابراهيم شكيلي ،عن فريق األصالة واملعاصرة؛ عبد الصمد قيوح ،عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛ آمال ميصرة ،عن فريق العدالة والتنمية؛ محمد البكوري ،عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛ العربي العرائ�شي ،عن فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب؛ آمال العامري ،عن فريق االتحاد املغربي للشغل؛ رجاء الكساب ،عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.واستنادا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس للثروة املائية سيرا
على نهج امللك الراحل الحسن الثاني قدس هللا روحه ،الذي ما فتئ يذكر بها في املحطات االساسية
لبالدنا.
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وفي هذا الصدد ،جاء في خطاب العرش لسنة  « :2018إن حرصنا على النهوض باألوضاع
االجتماعية ،ورفع التحديات االقتصادية ،ال يعادله إال عملنا على الحفاظ على املوارد االستراتيجية
لبالدنا وتثمينها؛ وفي مقدمتها املاء ،اعتبارا لدوره الرئي�سي في التنمية واالستقرار .قال تعالى« :
وجعلنا من املاء كل �شيء حي» .صدق هللا العظيم» انتهى النطق امللكي.
واعتبارا لخصوصية وطبيعة مناخ املغرب املتنوع والتساقطات املطرية املتسمة بعدم االنتظام
حسب الفصول واملناطق ،والذي يجعل املوارد الطبيعية من املياه في املغرب من بين األدنى في العالم.
وهو ما دفع بالدنا إلى اإلنخراط منذ فترة طويلة في سياسة التحكم في املوارد املائية لدعم التنمية
في البالد ،حيث تم إنجاز العديد من البنيات التحتية املائية الهامة ،والتي أمنت نسبيا الحاجيات من
املياه.
إال أن هذه املوارد املائية بمختلف تنويعاتها ما فتئت تتضاءل بسبب تغيراملناخ ،وضعف تثمين
استخدام املياه في الزراعة ،واالستغالل املفرط الحتياطيات املياه الجوفية ،باإلضافة إلى ما يالحظ
من تدهور في جودة هذه املوارد املائية بسبب التأخرالحاصل في معالجة مياه الصرف الصحي.
ولتعزيزاإلنجازات ورفع التحديات املقبلة ،تم سن استراتيجية وطنية للماء قدمت أمام صاحب
الجاللة امللك محمد السادس بتاريخ  14أبريل  2009تضمنت ست محاور أساسية :
 تدبيرالطلب وتنمية املوارد املائية؛ تدبيروتطويرهذا العرض؛ املحافظة على موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة؛ الحد من املخاطرالطبيعية املتعلقة باملياه والتأقلم مع تغيرات املناخ؛ مواصلة اإلصالحات التنظيمية واملؤسساتية ؛ تحديث أنظمة املعلومات وتقوية القدرات والوسائل.وفي غضون األشهر املاضية ترأس جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ،يوم  18أبريل 2019
بالقصر امللكي بالرباط ،جلسة عمل خصصت إلشكالية املاء والذي نبه بهذه املناسبة ،إلى إشكاالت
ندرة املياه التي تعرفها مناطق الشمال والشرق أساسا ،والتي أعطى خاللها توجيهاته السامية للحكومة
قصد استكمال البرنامج الوطني األولوي املتعلق باملاء وتدبيره .
وبمناسبة عرض الحصيلة املرحلية لرئيس الحكومة أمام البرملان خالل الدورة الربيعية الحالية،
صرح بأن الحكومة بصدد إعداد مخطط يمتد من  2020إلى  2050ملواجهة إشكالية ندرة املياه .
وعلى ضوء مداوالت أعضاء املجموعة املوضوعاتية ،وبغية املساهمة في هذا املسار واليقظة
الشاملة والتتبع واملواكبة العملية والرقابية للبرملان لهذا القطاع الحيوي والهام واملمتد ارتآى أعضاؤها
لتحضيرأشغال الجلسة السنوية لتقييم ومناقشة السياسة العمومية املتعلقة باملاء  ،اعتماد مقاربة
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منهجية تتوخى ما يلي :
أوال :اعتماد الفترة  2019-2009التي ستحظى بتقييم تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للماء؛
ثانيا :اعتماد املحاور الستة الكبرى لإلستراتيجية كموضوع للتقييم ؛
ثالثا :تملك الرصيد الوثائقي املتعلق بقطاع املاء عموما ،واإلستراتيجية الوطنية للماء على
وجه الخصوص (محاضر العمل الرقابي للبرملان بغرفتيه ،التشريعات القانونية ،التقارير الوطنية
والدولية ،الدراسات واألبحاث العلمية ).... ،؛
رابعا :اعتماد برنامج للزيارات اإلستطالعية امليدانية واملقابالت في مختلف الجهات للوقوف على
مدى تحقق أهداف اإلستراتيجية ؛
خامسا :االستماع للمسؤولين عن القطاعات املعنية باملاء ،وكذا مباشرة لقاءات مع فعاليات
املجتمع املدني والهيآت املهنية وخبراء في املجال ؛
سادسا :اعتماد برنامج لإلطالع على التجارب املقارنة الناجحة بغية استلهام توصيات عملية
وذات فاعلية.
وباملوازاة مع ذلك ،استقررأي أعضاء املجموعة املوضوعاتية على أن تتم إحاطة عملية التقييم
من خالل األسئلة اإلشكالية املحورية التالية :
أوال :مدى اعتماد املقاربة التشاركية والحقوقية في وضع اإلستراتيجية الوطنية للماء؟
ثانيا :هل استطاعت الحكومات املتعاقبة تنزيل محاور اإلستراتيجية وفق التوقعات املنتظرة؟
ثالثا :هل تم استثمار فرص وممكنات النجاح املتاحة لإلستراتيجية؟ وأين تتجلى فرص إنجاح
أهداف اإلستراتيجية؟
رابعا :أين تتجلى مظاهرعدم تحقيق أهداف اإلستراتيجية؟ وهل كان باإلمكان تجاوزها؟
خامسا :ما هي اآلثار السوسيواقتصادية والسوسيواجتماعية املترتبة على تطبيق اإلستراتيجية
الوطنية للماء؟
سادسا :اقتراح توصيات ناجعة وفعالة لتثمين وإغناء مرتكزات املخطط الوطني للماء
2050-2020؟
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امللحق:

قوائم الأ�سئلة ال�شفهية والكتابية
املجاب عنها خالل ال�سنة الت�شريعية
2019-2018

�أوال :قائمة الأ�سئلة ال�شفهية املجاب عنها خالل
دورة �أكتوبر 2018

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد الصمد
الجلسة الثانية:
قيوح
 13نونبر 2018

الجلسة األولى:
 30أكتوبر 2018

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

3989

3986

3968

3955

3953

العدالة والتنمية

تدني الخدمات اإلدارية.

إضافة ساعة على التوقيت الرسمي.

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

التبرير
السنة.ات العلمية لإلبقاء على التوقيت الصيفي طول االتحاد املغربي للشغل

أسباب ودواعي تغييرالساعة القانونية للمملكة.

االرتباك الحكومي في اعتماد الساعة القانونية.

تقديم
عدد كبير من األطباء املمارسين بالقطاع العام االتحاد املغربي للشغل
الستقالتهم.

األصالة واملعاصرة

3954

3950

استقالة أطباء القطاع العام.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

3938

ظاهرة االستقالة الجماعية
ألطباء القطاع العام من التجمع الوطني لألحرار
بعض مستشفيات مدن اململكة.

األصالة واملعاصرة

3930

االستقالة الجماعية لألطباء بالقطاع العام.

الحركي

الفريق أو االنتماء

توالي استقاالت أطباء القطاع العام.

3929

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

أوال :قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل دورة أكتوبر :2018
أ -قائمة األسئلة الشفهية اآلنية املجاب عنها:

إصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية

الصحة

الوزارة املعنية
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الجلسة
الخامسة11 :
دجنبر 2018

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري
أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
الجلسة الثالثة :حميد كوسكوس
 27نونبر  2018أمين الجلسة:
أحمد تويزي

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

4070

4002

4050

4021

4017

4015

3907

3745

رقم السؤال

برنامج التشغيل الذاتي.

االتحاد املغربي للشغل

الشباب والرياضة

إعادة تشغيل مصفاة ساميرباملحمدية.

الكونفدرالية الديمقراطية الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة
للشغل

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الفالحة والصيد
البحري

إضراب الشاحنات.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االستعدادات الحكومية للموسم الفالحي الحالي.

املوسم الفالحي الحالي.

انطالقة املوسم الفالحي الحالي بمراكش.

االستعداد للموسم الفالحي.

االستعداد للموسم الفالحي الحالي.

موضوع السؤال اآلني

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الصمد
قيوح

رئيس الجلسة:
الجلسة الثامنة :حميد كوسكوس
 22يناير  2018أمين الجلسة:
محمد عدال

الجلسة
السادسة:
 25دجنبر
2018

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

4146

4125

4144

4112

السياسة الحكومية لتحسين املنظومة الصحية.

ارتفاع وفيات الخدج واألطفال حديثي الوالدة باملغرب.

تعدد األنظمة األساسية للموظفين.

استراتيجية محاربة الرشوة.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدالة والتنمية

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

الصحة

الوظيفة العمومية
وإصالح اإلدارة

املغاربة املقيمين
بالخارج

الصحة

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

توصيات العقد االجتماعي العالمي للهجرة والتنمية.

مقاربة الوزارة لكيفية التعامل مع مخرجات املؤتمر
الدولي للهجرة لسنة .2018

توصيات املنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش
والسبل الكفيلة لتفعيلها.

التجمع الوطني لألحرار

4106

4103

4097

4084

مخرجات املنتدى العالمي للتنمية والهجرة.

األصالة واملعاصرة

4083

مخرجات املنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

االشتراكي

4081

امليثاق العالمي من اجل هجرات آمنة.

تفعيل املقتضيات املتعلقة بتخصيص نسبة  % 7من الكونفدرالية الديمقراطية
الوظيفة العمومية
املناصب املالية املفتوحة للتباري بالقطاع العام لفائدة
للشغل
األشخاص في وضعية إعاقة.

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

4078

4072

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الصحة

املشاكل التي يواجهها املر�ضى باملصحات الخاصة.

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
العاشرة:
 05فبراير
2018
أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

رئيس الجلسة:
الجلسة
التاسعة :عبد القادرسالمة
 29يناير  2018أمين الجلسة:
أحمد لخريف

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

تحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي.

تسجيل وفيات بسبب انفلونزا الخنازير.

ظهور حاالت اإلصابة بمرض إنفلونزا الخنازير.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

4262

4317

4309

4308

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الحركي

خطرانتشارانفلونزا الخنازير.

4306

فعالية التلقيح ضد االنفلونزا املوسمية.
االنفلونزا املوسمية.

4287

4310

القطارفائق السرعة "البراق".

4260

غياب الطريق السريع الرابط بين فاس والحسيمة.

مآل مشروع ربط مدينتي فاس وطنجة بالطريق السيار .التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية
الدستوري الديمقراطي
االجتماعي
االستقاللي للوحدة
والتعادلية

4254

4163

التضامن املائي.

الحركي

4248

ملف املتصرفين.

االتحاد املغربي للشغل

4259

املوظفين التقنيين.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الفريق أو االنتماء

الصحة

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الوظيفة العمومية
وإصالح اإلدارة

الوزارة املعنية
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الجلسة األولى:
 30أكتوبر 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد اإلله
الحلوطي

الرئاسة
واألمانة

3386

التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف
الخصو�صي.على األسر من االستقاللي للوحدة والتعادلية
وطأة غالء أسعارمؤسسات التعليم

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

إعداد التراب الوطني

2723

2623

2387

2244

3572

3507

3351

2302

التدابير االستعجالية ملعالجة البناء الغير منظم والسياسات
االستباقية للحد من انتشاره.

مشكل املطارح العمومية العشوائية.

تنمية املراكزالقروية الصاعدة.

الحد من معاناة مستعملي القطارات.

تدني خدمات املكتب الوطني للسكك الحديدية.

الدخول الجامعي واملدر�سي الحالي.

إقصاء مجموعة من األطرمن الترشح ملناصب املسؤولية.

مضامين املقررات املدرسية.

3557

3465

االستثمارات العقارية الوقفية.

العدالة والتنمية

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االشتراكي

التربية الوطنية

كتابة الدولة املكلفة
بالنقل
كتابة الدولة املكلفة
بالنقل
كتابة الدولة املكلفة
باإلسكان
كتابة الدولة املكلفة
بالتنمية املستدامة

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

العدالة والتنمية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

3370

إشكالية التوقيت والعطل املدرسية في العالم القروي.

تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين.

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

3366

تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي.

األصالة واملعاصرة

الصحة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية

رقم السؤال

ب  -قائمة األسئلة الشفهية العادية املجاب عنها:

122

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد الصمد
الجلسة الثانية:
قيوح
 13نونبر 2018

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

2804

101

3622

2457

الوضع الصحي باملناطق التي تعاني من تبعات موجة البرد
والتساقطات الثلجية.

أقسام املستعجالت.

حقيقة ما تم تداوله من معاناة الحجاج املغاربة من سوء
الخدمات خالل موسم حج هذه السنة.

الحيف الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية واملسح العقاري والخرائطية.

دعم املقاوالت الفالحية

املوسم الفالحي.

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الصحة

الصحة

الصحة

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

الفالحة والصيد
البحري

الفالحة والصيد
البحري

الفالحة والصيد
البحري

إصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية

إصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية

3249

1689

الشواهد الطبية املمنوحة من قبل أطباء القطاع العام.

مدى احترام معاييرالكفاءة والشفافية في انتقاء املسؤولين
واملوظفين الكبار.

2555

3404

1356

املرسوم القا�ضي بالتعاقد بدل التوظيف.

2405

جدوى الساعة الصيفية.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

إصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة الثالثة:
 27نونبر 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

3638

3333

آجال أداء الديون املستحقة للمقاوالت في مواجهة الجماعات
الترابية.

االحتجاجات املتواصلة ألرباب املقاهي واملطاعم ببالدنا.

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

التجمع الوطني لألحرار

االتحاد املغربي للشغل

الحركي

الداخلية

الداخلية

الداخلية

الداخلية

3431

معاناة سكان القرى في فصل الشتاء.
تعثرمجموعة من األوراش على صعيد اململكة.

1752

1044
تنمية العرض املائي.

األصالة واملعاصرة

الحركي

األصالة واملعاصرة

التجهيزوالنقل
واللوجستيك
التجهيزوالنقل
واللوجستيك
التجهيزوالنقل
واللوجستيك

العدالة والتنمية

الداخلية

الداخلية

3923

القانون بمثابة النظام األسا�سي للوظيفة الترابية ونظام
التعويضات الخاص بموظفي الجماعات الترابية.

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الداخلية

ظاهرة الهجرة السرية ببالدنا.

3993

3758

التدابير املتخذة ملواجهة موجة البرد والثلوج باملناطق الجبلية
النائية.

التفاوتات االجتماعية واملجالية.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األوضاع املهنية واالجتماعية لعمال اإلنعاش.

وضعية مستخدمي اإلنعاش الوطني.

الداخلية

3697

2659

2536

1207

مآل األسرالقاطنة فوق أرا�ضي الجماعات الساللية.

األصالة واملعاصرة

الداخلية

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة الثالثة:
 27نونبر 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

3357

2674

3699

3801

التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في
بعض املسؤوليات والحركة االنتقالية برسم سنة
.2018

خطة الحكومة في تقريب مرفق العدالة من الساكنة.

نجاعة برنامج اقتناء االفران لفائدة قطاع الفخار.

تخصيص منحة لطلبة التدرج املنهي.

معاناة األسراملغربية من ارتفاع القدرة الشرائية.

تنفيذ البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" في أفق سنة
.2021

3892

3601

243

دعم اقتناء األلواح الشمسية من طرف الفالحين.

رقم السؤال

موضوع السؤال

االشتراكي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

كتابة الدولة املكلفة
بالصناعة التقليدية

كتابة الدولة املكلفة
بالصناعة التقليدية

الشؤون العامة
والحكامة

العدل

العدل

الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة

إعداد التراب الوطني
والتعمير

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

مستشاري التقدم
واالشتراكية

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة
الجلسة الرابعة:
 04دجنبر 2018
أمين الجلسة:
أحمد لخريف

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

االشتراكي

الحركي

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الصحة

الصحة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

إعداد التراب الوطني
والتعمير

العدل

الشؤون الخارجية

2898

936

ضعف الخدمات املقدمة بأقسام الوالدة بمختلف
مستشفيات اململكة واملراكزالصحية.

إقصاء العديد من األسر املعوزة ببعض األقاليم والجهات
من االستفادة من برنامج تيسير.
مراجعة القانون األسا�سي ملكتب التكوين املنهي وإنعاش
الشغل.

وضعية قطاع التعليم باملناطق الجبلية.

كيفية النهوض بالجامعة املغربية.

واقع التعليم الخصو�صي باملغرب.

إلزامية التعليم األسا�سي ببالدنا.

تأهيل املراكزالقروية.

الشهادة اإلدارية املتعلقة بالعقارغيراملحفظ.

تطويرالخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم.

استرجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

الشؤون الخارجية

واقع املختبرات التابعة للمستشفيات العمومية.

3510

3434

2946

2286

2257

1970

2743

2800

2842

1313

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
الخامسة:
 11دجنبر  2018أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة
الجلسة الرابعة:
 04دجنبر 2018
أمين الجلسة:
أحمد لخريف

تاريخ
الجلسة

الرئاسة
واألمانة

3522

2991

برنامج عمل الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى
واملتوسطة.

إصالح مناخ االستثمارفي املغرب.

املنتوجات املقلدة.

762

2311

تقييم أثر اإلجراء القا�ضي بفرض رسوم جمركية على
منتوجات النسيج واأللبسة املستوردة.

تسقيف أسعاراملحروقات.

تطبيق مدونة السير.

3650

3900

3200

النزاعات االجتماعية املزمنة بجهة الدارالبيضاء الكبرى.

تزايد أعداد القاصرين املتشردين الذي يجوبون شوارع
املغرب.

واقع التشغيل بمناطق الجنوب الشرقي للمملكة.

2637

3287

3949

تردي أوضاع قطاع الصحة.
االختالالت التي تعرفها السياسة الدوائية باملغرب.

3624

رقم السؤال

موضوع السؤال

التجمع الوطني لألحرار

االشتراكي

األصالة واملعاصرة

كتابة الدولة املكلفة
بالنقل

كتابة الدولة املكلفة
بالتجارة الخارجية

الشؤون العامة
والحكامة

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

األسرة والتضامن
واملساواة

الصحة

الصحة

الصناعة واالستثمار
والتجارة

الصناعة واالستثمار
والتجارة
الصناعة واالستثمار
والتجارة

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
الخامسة:
 11دجنبر 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

1734

االختالالت املتعلقة بتدبيرخدمات صندوق دعم التماسك
االجتماعي.
تفاقم البطالة.

3805

2279

مآل سد عزيمان بإقليم الدريوش.

النشاط غيرالقانوني للقوارب الترفيهية.

استراتيجية تدبيراملياه في املغرب.

تدهور خدمات املكتب الوطني للسكك الحديدية.

تعزيزاملوارد املائية للجهات.

التدابير املتخذة لتطوير آليات التمويل املوجهة للشباب
حاملي املشاريع الصغرى واملشاريع املبتكرة.

غياب آلية سياسية واضحة لدعم املقاوالت.

االقتصاد غيراملهيكل وتأثيره على االقتصاد املنظم واملهيكل.

الصناعة الثقافية باملغرب.

4003

3977

3657

3595

3226

3769

3730

2567

رقم السؤال

موضوع السؤال

الحركي

األصالة واملعاصرة

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

الشغل واإلدماج املنهي

األسرة والتضامن
واملساواة

الثقافة واالتصال

الحركي

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الصناعة واالستثمار
والتجارة

الصناعة واالستثمار
والتجارة

الصناعة واالستثمار
والتجارة

التجهيزوالنقل
واللوجستيك
التجهيزوالنقل
واللوجستيك
التجهيزوالنقل
واللوجستيك

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
السادسة25 :
دجنبر 2018

الجلسة
الخامسة:
 11دجنبر 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الصمد
قيوح

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

3604

4057

4042

تعزيز القيم في املنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية
والوطنية واإلنسانية.

النهوض بالقطاع السياحي بجهة بني مالل خنيفرة.

التكوين بالتناوب.

مشكل النقل املدر�سي بالعالم القروي.

3962

3582

تأخرافتتاح كلية الطب بطنجة.
تجربة "التوظيف بالتعاقد".

3548

3946

الالتمركزاإلداري.
وضع برنامج يعنى بالثقافة الحسانية بعدد من بلدان
استقبال مغاربة العالم.

3466

4064

تعويض غازالبوطان بالطاقات البديلة في القطاع الفالحي.

3846

إجراءات الوزارة لفرض احترام املقتضيات القانونية ذات
الصلة بنزاعات الشغل الجماعية.

النصوص التنظيمية الخاصة بقانون  99.15املتعلق بنظام
املعاشات لفائدة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح واألحياء العشوائية.

3513

3246

3711

ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب.

رقم السؤال

موضوع السؤال

التربية الوطنية
السياحة والنقل
الجوي

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

املغاربة املقيمين
بالخارج

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

الحركي

األصالة واملعاصرة

االتحاد املغربي للشغل

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الوظيفة العمومية

الحركي

األصالة واملعاصرة

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

كتابة الدولة املكلفة
باإلسكان
الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة

العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة الثامنة:
 22يناير 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

التجهيزوالنقل
واللوجستيك

3849

3617

3576

3558

توزيع األطر الطبية والتمريضية على مختلف مناطق
اململكة.

تردي وضعية الخدمات الصحية باملستشفيات العمومية
بإقليم تطوان.

حريق املستشفى الجهوي بالداخلة.

تسوية األوضاع اإلدارية والقانونية للمستخدمين العاملين
باملحطات الهيدرولوجية والسدود املائية.
إحداث املركزاالستشفائي الجامعي بطنجة.

4054

3655

وضعية الشبكة الطرقية.

وضعية السدود في جهة كلميم واد نون.

امللك العمومي املائي باملغرب.

العدالة والتنمية

مواصلة بناء السدود في املغرب.

3223

1908

1278

2952

انتشارالعالج بالرقية الشرعية.

االشتراكي

برنامج تأهيل القيمين الدينيين بالعالم القروي واملراكز
الشبه حضرية.

األصالة واملعاصرة

األوقاف والشؤون
اإلسالمية

األوقاف والشؤون
اإلسالمية
التجهيزوالنقل
واللوجستيك
التجهيزوالنقل
واللوجستيك

2714

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة الثامنة:
 22يناير 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

3715

4099

1760

3843

2820

3222

3887

4077

2553

العدالة والتنمية

العالقات مع البرملان

الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

إعداد التراب الوطني
والتعمير

نشرالثقافة اإلسالمية من خالل اإلعالم الرقمي.

تقييم البرامج الحكومية بخصوص املنازل املهددة باالنهيار.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

العدالة والتنمية

إعداد التراب الوطني
والتعمير
األوقاف والشؤون
اإلسالمية

وضعية التعميرببالدنا.

أداء الدبلوماسية املغربية.

األصالة واملعاصرة

الشؤون الخارجية

حقوق اإلنسان

املجهودات الحكومية للتعريف باملسارالحقوقي لبالدنا.

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

كتابة الدولة املكلفة
بالنقل
الحالة العامة ألسطول النقل الوطني.

تأخرالحكومة في اإلجابة عن األسئلة الكتابية.

تعثرالحواراالجتماعي.

عبد اللطيف أعمو وعدي
شجري

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي
املس بالحريات النقابية.

التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد األدنى
لألجور.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الحركي

الشغل واإلدماج املنهي

الكونفدرالية
الديمقراطية الشغل واإلدماج املنهي
للشغل

2153

2020

ارتفاع نسبة البطالة.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة الثامنة:
 22يناير 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
محمد عدال

رئيس الجلسة:
حميد كوسكوس

الرئاسة
واألمانة

3199

3746

3051

3045

3013

2133

االختالالت التي يعرفها نظام املساعدة الطبية "راميد".

غزو السوق املغربية باألدوية املهربة.

التزام الحكومة بزيادة الطاقة االستيعابية للمستشفيات
بحوالي  10.000سريرخالل هذه الوالية.

االستعمال العشوائي لألسمدة واملبيدات.

قانون التصريح باملمتلكات.

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

الصحة

الصحة

الصحة

االتحاد املغربي للشغل

3384

الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة
األسرة والتضامن
واملساواة
الشؤون العامة
والحكامة
العالقات مع البرملان
كتابة الدولة املكلفة
بالتنمية املستدامة

الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة

الصناعة واالستثمار
والتجارة
الصناعة واالستثمار
والتجارة
الصناعة واالستثمار
والتجارة

ارتفاع األسعاربسبب لوبيات املضاربة واالحتكارببالدنا.

العدالة والتنمية

وضعية ذوي االحتياجات الخاصة بالعالم القروي.

األصالة واملعاصرة

3353

مآل التزامات الحكومة بشأن تشجيع استخدام الطاقات
البديلة.

سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري لفائدة
االستثمار.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية
االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

عائدات الثروة املعدنية وتأثيرها على الناتج الداخلي الخام .الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

3352

3058

3417

معاناة مهنيو البالستيك جراء قرارمنع أكياس البالستيك.
التطور البطيء للمقاولة النسائية ببالدنا.

1411

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
التاسعة29 :
يناير 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة

الرئاسة
واألمانة

1552

3921

3874

3725

2880

2871

2259

وضعية عمال وموظفي الجماعات الترابية.

إشراك الفاعلين االقتصاديين في إعداد مخططات التنمية
الجهوية.

الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

العدل

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الداخلية

الداخلية

طول مدة التقا�ضي وانتشارالرشوة بالجسم القضائي.

مشاكل الجامعات ذات االستقطاب املفتوح.

األساتذة املتعاقدين.

وضعية عمال وعامالت اإلنعاش الوطني.

األصالة واملعاصرة

الداخلية

الداخلية

مآل النظام األسا�سي ملوظفي الجماعات الترابية.

العدالة والتنمية

االشتراكي

الداخلية

الداخلية

الداخلية

الحركي

تأخر صدور املرسوم التطبيقي بشأن تعيين مستشاري
رئيس مجلس الجماعة ومديرديوانه.

االنتشاراملفرط لحبوب الهلوسة (اكستازي).

بيع املخدرات واألقراص املهلوسة لألطفال والشباب أمام
املؤسسات التعليمية.

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

التجمع الوطني لألحرار

الداخلية

الداخلية

2056

2951

1090

502

الوضعية اإلدارية ألعوان السلطة.
التطهيرالسائل بالعالم القروي.

484

رقم السؤال

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية

133

الجلسة
التاسعة29 :
يناير 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد لخريف

رئيس الجلسة:
عبد القادر
سالمة

الرئاسة
واألمانة

1158

2855

2671

2541

3125

رقم السؤال

نقل املسافرين.

شركات األمن الخاصة.

الوكالء العاملون مع مؤسسة بريد املغرب.

تشغيل الشباب.

جودة األحكام القضائية.

موضوع السؤال

العدل

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

كتابة الدولة املكلفة
بالنقل

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الدستوري
الديمقراطي الشغل واإلدماج املنهي
االجتماعي

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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الجلسة
العاشرة05 :
فبراير 2018

تاريخ
الجلسة

أمين الجلسة:
أحمد تويزي

رئيس الجلسة:
عبد الحميد
الصويري

الرئاسة
واألمانة

4129

2874

1977

2964

3809

3807

3727

3569

2296

3438

3110

رقم السؤال

املعاييراملعتمدة للترخيص االستثنائي للنقل عبرالطرقات.

إدماج النقل الطرقي للبضائع غيراملهيكل في القطاع املنظم.

توفيرفضاءات استقبال مناسبة باإلدارات العمومية.

الحد من الفقروالفوارق االجتماعية.

مراقبة وتحديد أسعارمؤسسات التعليم الخصو�صي.

تتبع تنفيذ برنامج تيسيرللمساعدة املشروطة.

الهدراملدر�سي.

نزيف هجرة األدمغة والكفاءات املغربية إلى الخارج.

إدماج األنشطة املندمجة واملوازية ضمن الزمن املدر�سي.

االشتراكي

االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة
والتعادلية

االتحاد املغربي للشغل

عبد اللطيف أعمو وعدي
شجيري

كتابة الدولة املكلفة
بالنقل

كتابة الدولة املكلفة
بالنقل

الوظيفة العمومية
وإصالح اإلدارة

األسرة والتضامن
واملساواة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

العدالة والتنمية

التجهيزوالنقل
واللوجستيك
األوقاف والشؤون
اإلسالمية

التربية الوطنية

إحياء ودعم الكتاتيب القرآنية بالعالم القروي.

التضامن املجالي في توزيع املوارد املائية.

األصالة واملعاصرة

موضوع السؤال

الفريق أو االنتماء

الوزارة املعنية
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ثانيا :قائمة الأ�سئلة ال�شفهية املجاب عنها
خالل دورة �أبريل 2019

4813

4812
مخرجات الحوار االجتماعي املتضمنة في االتفاق املوقع
بين الحكومة وثالث مركزيات نقابية واالتحاد العام
ملقاوالت املغرب.

مستجدات الحواراالجتماعي.

4793

اإلجراءات املتبعة لتقوية برنامج الصحة املتنقلة
بالعالم القروي.
وضعية عامالت وعمال املناولة.

4671

4638

تعميم ودعم مستعجالت القرب ببالدنا.

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الجلسة الثالثة  30 /أبريل 2019

أ -قائمة األسئلة الشفهية اآلنية املجاب عنها:

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد اإلله الحلوطي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الصحة

الصحة

الوزارة املعنية

أمين الجلسة :أحمد
لخريف

ثانيا :قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل دورة أبريل :2019

137

4849

تردي ظروف العمل ونقل العامالت والعمال.

االستراتيجية الجديدة للتخييم.

إقرارالحكامة في تدبيرالجامعات الرياضية.

إرساء الحكامة في تدبيرالجامعات الرياضية.

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.

موضوع السؤال اآلني

الجلسة الخامسة  14 /ماي 2019
رقم السؤال

4836

4829

4834

4830

4832

مدى صحة سحب "شركة بومباردييه" ألنشطتها في
قطاع صناعة الطيران باملغرب بعد قرارها بيع مصنعها
بالدارالبيضاء.
الحكامة في تدبيرالجامعات الرياضية.

4837

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الجلسة الرابعة  07 /ماي 2019

العدالة والتنمية

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الحميد الصويري

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الشباب والرياضة

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

أمين الجلسة :أحمد
لخريف
الوزارة املعنية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

التجمع الوطني لألحرار

االشتراكي

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الصناعة واالستثماروالتجارة

الوزارة املعنية

الشباب والرياضة

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد القادرسالمة

أمين الجلسة :أحمد
تويزي

138

4942

حرمان املمرضين واألطر شبه الطبية العاملة باملكاتب
الجماعية لحفظ الصحة من التعويض عن األخطاراملهنية.

مشكل االنعكاسات السلبية للعطل السنوية لألطرالطبية
على سيراملراكزالصحية بالعالم القروي.

الزيادة في أسعاراألدوية.

4938

4923

4967

حصيلة املوسم الفالحي الحالي.

املوسم الفالحي.

وضعية املوسم الفالحي الحالي.

موضوع السؤال اآلني

وضعية املوسم الفالحي الحالي.

4949

4943

4940

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة رؤية .2030

بناء الطريق السريع بجهة درعة تافياللت.

الجلسة التاسعة  18 /يونيو 2019
رقم السؤال

4882

4879

4878

مآل الطريق الرابطة بين دمنات وغسات بإقليم ورززات.
مآل تهيئة الطريق الرابطة بين تنغيروبني مالل.

4847

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الجلسة السادسة  28 /ماي 2019

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

الفريق أو االنتماء

الصحة

الصحة

الصحة

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

رئيس الجلسة :عبد الحميد الصويري

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

أمين الجلسة :إدريس
الرا�ضي
الوزارة املعنية

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الصمد قيوح

أمين الجلسة :أحمد
تويزي
الوزارة املعنية

139

5016

تسهيل إجراءات عبور مغاربة العالم ملوسم .2019

تسهيل عملية العبور بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج.

التدابيراملتخذة الستقبال أفراد الجالية املقيمة بالخارج.

4999

4980

5053

إصالح النظام الجبائي.

توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.

إصالح النظام الجبائي.

5045

5019

رقم السؤال
موضوع السؤال اآلني

الجلسة الحادية عشر  02 /يوليوز 2019

5018

مآل محطة موكادور السياحية.
إشكالية النفايات السائلة.

5020

4974

عملية التخييم لهذه السنة.

العرض التخييمي الجديد.

مهنة املرشد السياحي.

4979

4976

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الجلسة العاشرة  25 /يونيو 2019

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :حميد كوسكوس

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

الفريق أو االنتماء

املغاربة املقيمين بالخارج

املغاربة املقيمين بالخارج

املغاربة املقيمين بالخارج

االقتصاد واملالية

االقتصاد واملالية

االقتصاد واملالية

الوزارة املعنية

أمين الجلسة :إدريس
الرا�ضي

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

رئيس الجلسة :عبد القادرسالمة

أمين الجلسة :أحمد
تويزي
الوزارة املعنية

140

اإلجراءات التي تعتزم الدولة اتخادها بعد تحول املغرب من
بلد عبور إلى بلد استقرارللمهاجرين وخاصة األفارقة منهم.

استراتيجية الوزارة لحماية حقوق أفراد الجالية املغربية
املقيمين بالخارج.

5098

5095

5089

ما يروج عن إخفاقات املنتخب الوطني في كأس األمم
اإلفريقية.

الخروج املحبط للمنتخب الوطني لكرة القدم من نهائيات
كأس إفريقيا.

إخفاق كرة القدم املغربية.

ظاهرة العطش الذي تعاني منه بعض األقاليم.

صيانة الطرق السيارة.

السياسة الرياضية ببالدنا.

5059

5033

5032

رقم السؤال

موضوع السؤال اآلني

الجلسة الثانية عشر  16 /يوليوز 2019

4934

5046

5049

تقييم عملية مرحبا  2018واإلجراءات املتخذة إلنجاح عملية
مرحبا .2019

التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصر

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

األصالة واملعاصرة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الصمد قيوح

املغاربة املقيمين بالخارج

املغاربة املقيمين بالخارج

أمين الجلسة :أحمد
تويزي
الوزارة املعنية

االتحاد املغربي للشغل

العدالة والتنمية

االشتراكي

املغاربة املقيمين بالخارج

141

5104

5064

رقم السؤال

افتقار املراكز الصحية بالعالم القروي لألطباء واملمرضين
واألدوية (نموذج إقليم زاكورة).

توفير العالجات واألمصال الضرورية لضحايا لسعات
العقارب واألفاعي على مستوى مستوصفات القرب.

موضوع السؤال اآلني

الجلسة الثالثة عشر  23 /يوليوز 2019

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد القادرسالمة

الصحة

الصحة

الوزارة املعنية

أمين الجلسة :إدريس
الرا�ضي

142

4073

3506
مشكل الحصول على رخصة البناء.

تقييم برنامج مدن بدون صفيح.
إشكاالت التعميربالعالم القروي.

3093

4363

وضعية األساتذة املتعاقدين.

4356

االرتفاع املهول في نفقات التمدرس باملدارس واملعاهد
الخصوصية.
الغاء التوظيف بالتعاقد.

3554

3270

تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
حصيلة املدارس الجماعاتية.

3125

3029

سبل ضمان عدم تكراراملشاكل التي عانى منها الحجاج
املغاربة.
امللف املطلبي لرجال التعليم العالي.

3845

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة األولى  16 /أبريل 2019

ب  -قائمة األسئلة الشفهية العادية املجاب عنها:

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الحركي

االتحاد املغربي للشغل

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :حميد كوسكوس

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الوزارة املعنية

أمين الجلسة :أحمد
لخريف

143

4039

3359

3254

تزويد التجمعات الحرفية بمعدات اإلنتاج ووسائل
الوقاية.

دعم وتطويرالصناعة التقليدية.

االختالالت املتعددة لدارالصانع.

التكوين في مهن الصناعة التقليدية.

3120

3999

توقيف العمل بالتغطية الصحية من طرف املصحات
الخاصة.
تدني الخدمات االدارية.

4348

3872

صيانة األجهزة الطبية باملستشفيات العمومية.

2561

التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب املهن الحرة.

العدالة والتنمية

االشتراكي

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

إصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية

الصحة

الصحة

الصحة

144

2632

4109
حصيلة دمج املكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني
للماء الصالح للشرب في مكتب واحد.

نزيف استقاالت أطباء القطاع العام.

وضعية أقسام املستعجالت باملستشفيات العمومية.
السياسة الصحية.

3865

3085

3928

تأخر القطارات عن مواعيدها والحالة غير الجيدة
للعديد من العربات.

االنقطاع املتكرر للماء الشروب ببعض املدن والقرى.

تدبيرالصرف الصحي باملنطقة الصناعية بالداخلة.

3739

3710

3108

أوضاع الطلبة باملؤسسات واألحياء الجامعية.

حق جهة درعة تافياللت في التوفرعلى جامعة مستقلة.

امتحانات الباكالوريا.

إشكاليات املنظومة التعليمية.

صحة األخباربالصحافة الوطنية.

تدبيرندرة املياه في مواجهة التغيرات املناخية.

3589

2229

1181

7

2229

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الثانية  23 /أبريل 2019

الصحة
الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الثقافة واالتصال

األصالة واملعاصرة

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

العدالة والتنمية

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الصمد قيوح

أمين الجلسة :أحمد
تويزي
الوزارة املعنية

145

4289

4136

4056

3552

3181

2901

األطفال املهملين املتكفل بهم من طرف األجانب.

مكانة كتابة الضبط في املنظومة القضائية.

الوضع البيئي املزري بإقليم طانطان.

استقبال املواطنين وإرشادهم باإلدارات العمومية.

تطويرشراكة الدولة مع جمعيات املجتمع الدني.

مجهودات الحكومة في مكافحة املخدرات في أوساط
الشباب.

االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

التجمع الوطني لألحرار

العدل

العدل

إصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية

العالقات مع البرملان

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

االتحاد املغربي للشغل

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

الشباب والرياضة

146

4368

3259
تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

االختالالت التي تعتري فواتيراملاء والكهرباء.
تموين وضبط األسواق خالل شهررمضان املبارك.

180

3178

التكوين الفني لألطفال.

تعميم الكهرباء بالعالم القروي.
إعفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة الشمسية من
الضريبة على القيمة املضافة.
ظاهرة الشغب والعنف في مالعب كرة القدم.

السياسة العقارية للدولة في مجال التعمير.

التضييق على حرية التظاهر.

التمييزالذي يطال املرأة العاملة في املجال الفالحي.

أهم اإلجراءات املتخذة قصد القضاء على األمية.

2540

2994

4276

2942

4145

2694

3956

3830

األوضاع املزرية التي يعيشها العمال الزراعيون.
العناية بأوضاع املتقاعدين.

3385

2566

االحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة.
البطالة في صفوف الشباب.

2919

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الثالثة  30 /أبريل 2019

إعداد التراب الوطني
الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة
الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة

حقوق اإلنسان

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الصحة

الوزارة املعنية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

العدالة والتنمية

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

االشتراكي

الشؤون العامة والحكامة

الشؤون العامة والحكامة

الشؤون العامة والحكامة

العالقات مع البرملان

الثقافة واالتصال

الشباب والرياضة

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

الحركي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

االتحاد املغربي للشغل

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد اإلله الحلوطي

أمين الجلسة :أحمد
لخريف

147

4495

3561

املشاكل التي يعيشها النساخ القضائيون بمحاكم
قضاء األسرة املغربية.
البناء في العالم القروي.

تثمين املدينة العتيقة لطنجة.

4351

4345

مستجدات الوحدة الوطنية.
حماية املواطنين املبلغين عن الرشوة.

4509

4105

حصيلة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة
املتعلقة بجبرالضرر الجماعي.
مستجدات قضية الصحراء املغربية.

2097

4712

ترجمة التزام الحكومة بتوسيع أدوار غرف الصناعة
والتجارة وتنمية مواردها املالية.
االكراهات التي تعيق تنافسية املقاولة املغربية.

4472

1627

مواكبة الصناعة الوطنية ملخطط املغرب األخضر.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الرابعة  07 /ماي 2019

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

العدالة والتنمية

إعداد التراب الوطني

إعداد التراب الوطني

العدل

الحركي

األصالة واملعاصرة

حقوق اإلنسان

الصناعة واالستثماروالتجارة

الصناعة واالستثماروالتجارة

الصناعة واالستثماروالتجارة

الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي
الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي
العدل

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد القادرسالمة

أمين الجلسة :أحمد
تويزي
الوزارة املعنية

148

3540

663

4518

4327

السياحة الجبلية.

االهتمام بالسياحة الجبلية.

استراتيجية الحكومة لتطويرمنظومة التكوين املنهي.

تنزيل بعض مقتضيات الرؤية اإلستراتيجية
 2015-2030قبل املصادقة على القانون اإلطار رقم
 51.17املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي.

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

األصالة واملعاصرة

الحركي

السياحة والنقل الجوي

السياحة والنقل الجوي

التربية الوطنية

العدالة والتنمية

التربية الوطنية

149

4676

3340
حماية املستهلكين من كل أشكال املضاربات والغالء في
أسعاراملواد الغدائية بمناسبة شهررمضان.

ارتفاع أسعاراملواد الغذائية خالل شهررمضان األبرك.

1272

4341

3024

األرامل بدون أطفال.
دعم الجمعيات املهتمة باألشخاص في وضعية إعاقة
باملغرب.
تفعيل املقتضيات القانونية لفض نزاعات الشغل
الجماعية.
مراقبة األسعارخالل شهررمضان.

2534

4324

الرخص املمنوحة لشركات توزيع املحروقات.

4071

تغطية األحياء ناقصة التجهيز والسهر على إدماجها في
النسيج الحضري املحيط بها.
برنامج الكهربة القروية.

4595

4155

السكن غيرالالئق في املغرب.
مشكل التعميربالعالم القروي.

3523

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الخامسة  14 /ماي 2019

األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االتحاد املغربي للشغل

العدالة والتنمية

التجمع الوطني لألحرار

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الشؤون العامة والحكامة

الشؤون العامة والحكامة

الشؤون العامة والحكامة

الشغل واإلدماج املنهي

األسرة والتضامن واملساواة

األسرة والتضامن واملساواة

االشتراكي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة
الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة

األصالة واملعاصرة

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الحميد الصويري

أمين الجلسة :أحمد
لخريف
الوزارة املعنية

150

4486

4302

2675

4291

3717

3687

4465

3861

مشاكل الصناع التقليديين.

القانون اإلطارلالقتصاد االجتماعي.

وضعية الصناعة التقليدية.

التدابيراملعتمدة لتنزيل ميثاق الالتمركز.

التعيين في املناصب العليا.

حكامة الصفقات العمومية.

تراجع الطبقة املتوسطة ببالدنا.

ارتفاع أثمنة املحروقات.

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

الحركي

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الشؤون العامة والحكامة

الشؤون العامة والحكامة

إصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية
إصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية
كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الشؤون العامة والحكامة

151

4537

3447
تحسين ظروف املمرضين على مستوى التعويض
والحماية من األخطار املهنية.

اختالالت وفو�ضى االستقبال باملستشفيات العمومية.
غياب األمن باملستشفيات.

1923

1707

شروط الوقاية بالطرق السيارة باملغرب.
اإلشكاالت املزمنة لقطاع الصحة ببالدنا.

4394

4063

تعطل أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم  9الرابطة
بين ورزازات ومراكش.

2466

تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور بين
الجامعات واملقاوالت.
برمجة إنشاء السدود.

4624

3889

املقاييس املعتمدة في توزيع منح الطلبة.
تأليف الكتاب املدر�سي.

3696

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة السادسة  28 /ماي 2019

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

االستقاللي للوحدة والتعادلية

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الوزارة املعنية

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الصمد قيوح

أمين الجلسة :أحمد
تويزي

152

2115

احترام الصيدليات لقانون الشغل.
خلق نموذج مغربي لتنمية املناطق الجبلية.

2954

2122

التدابيرالحمائية للطفولة املغربية.

غالء أسعارتذاكرشركة الخطوط امللكية املغربية.

اإلضرابات املتتالية لطلبة الطب بالكلية.

مهرجان املوسيقى العريقة.

4233

3530

4795

4692

تجاوزات املصحات الخاصة.

الشغل واإلدماج املنهي
كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
القروية

الثقافة واالتصال
األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

السياحة والنقل الجوي

الصحة

األسرة والتضامن واملساواة

األصالة واملعاصرة

االشتراكي

األصالة واملعاصرة

الصحة

153

4339

4696
جودة السكن االجتماعي واالقتصادي.

مشروع قانون اإلطار.
تنامي ظاهرة استغالل األطفال والرضع للتسول في
الفضاء العام.
استفحال ظاهرة التسول باملدن املغربية.

4397

4507

3754

الشعب العصرية في التكوين املنهي.

مساهمة الوزارة في برامج تأهيل الجماعات الترابية.

توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.

الصورة الحقوقية للمغرب من خالل التقاريرالدولية.

تعميم منحة التعليم العالي لطلبة جهة درعة تافياللت.

2502

3252

4320

2062

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة السابعة  04 /يونيو 2019

االتحاد املغربي للشغل

االشتراكي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

األسرة والتضامن واملساواة

األسرة والتضامن واملساواة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

إعداد التراب الوطني والتعمير

حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان

الوزارة املعنية

التربية الوطنية

األصالة واملعاصرة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

العدالة والتنمية

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد اإلله الحلوطي

أمين الجلسة :أحمد
تويزي

154

4478

الخروقات والتجاوزات بكلية طب األسنان بجامعة
الزهراوي لعلوم الصحة.
تدني الخدمات الصحية.

4810

4747

تيسير ولوج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلى
التعليم العمومي والخاص.

دور التعليم في مناهضة العنف ضد النساء.

معاييرالولوج للمعاهد العليا بخصوص الحاصلين على
شهادة البكالوريا.

احتجاجات طلبة كلية الطب والصيدلة.

2914

2813

2679

1894

حصيلة برامج القضاء على دور الصفيح.

إحداث وتجهيز مرافق القرب العمومية بعدد من مدن
اململكة.
استفحال ظاهرة الغش في االمتحانات.

4852

4645

4382

أشغال الحفرفي املجال الحضري.
السكن املوجه للفئات الوسطى.

4377

4665

انخراط قطاع العدل في التنظيم الجهوي الجديد.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الثامنة  11 /يونيو 2019

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

الصحة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

إعداد التراب الوطني والتعمير

العدل

الوزارة املعنية

التربية الوطنية

االتحاد املغربي للشغل

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :حميد كوسكوس

أمين الجلسة :أحمد
تويزي

155

3899

مجهود املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر من أجل املحافظة على الرصيد الغابوي
الوطني وتطويره.
سياسة الحكومة في مجال تفعيل الحق في بيئة سليمة.

1485

2608

تقييم الساعة اإلضافية للمملكة.
اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها.

4792

4366

استراتيجية الحكومة لتعميم دور الثقافة في العالم
القروي.
النقص في حصة زاكورة من الدقيق املدعم.

1723

3375

الخصاص الحاصل في األطر الطبية من أطباء
وممرضين.

الشؤون العامة والحكامة
الوظيفة العمومية وإصالح
اإلدارة
الوظيفة العمومية وإصالح
اإلدارة

الثقافة واالتصال

األصالة واملعاصرة

العدالة والتنمية

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
القروية

الحركي

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االشتراكي

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الصحة

156

4838

تقييم أداء صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.
مآل مهند�سي الدولة خريجي املدرسة الوطنية للفالحة.

4143

4062

املراقبة الصحية لألغذية.

الغش في بعض املنتوجات الفالحية.

مخاطرالحمى القالعية.

املشاكل التي تعاني منها الفالحة.

تقريب املؤسسات التعليمية من األحياء السكنية.

وضعية املؤسسات التعليمية في العالم القروي.

تعميم منح التعليم العالي على طلبة املدن واألقاليم غير
الجامعية.
التغطية الصحية في مكتب التكوين املنهي وإنعاش
الشغل.

مآل إحداث قرية للصيد بالواليدية.

3444

1232

409

1764

4659

3620

3511

2053

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة التاسعة  18 /يونيو 2019

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

العدالة والتنمية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

األصالة واملعاصرة

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد الحميد الصويري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الوزارة املعنية

أمين الجلسة :ادريس
الرا�ضي

157

4831

التدابير املعتمدة الستفادة املهاجرين من الخدمات
الصحية.
مشكل إضراب طلبة كلية الطب والصيدلة.

3858

4877

تدبيراملجاالت الغابوية ببالدنا.

االتحاد املغربي للشغل

األصالة واملعاصرة

الحركي

الصحة

الصحة

الفالحة والصيد البحري

158

4148

4067
شرعية زيارات البحث والتحري التي تباشرها فرق
املفتشية العامة لوزارتكم بمقرات الشركات الخاصة.

ارتفاع معدل البطالة.
إنعاش التشغيل.

3299

4865

أداء رسوم الجتياز مباريات الولوج لبعض املدارس
واملعاهد العمومية.
ملف تغييراإلطاربناء على الشهادة الجامعية.

3311

4372

ارتفاع أسعارالفنادق.

السياحة الداخلية.

مالعب القرب.

تطويرالعرض التربوي للمخيمات.

الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات.

2289

2210

784

2075

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة العاشرة  25 /يونيو 2019

الحركي

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االتحاد املغربي للشغل

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

التربية الوطنية

التربية الوطنية

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الوزارة املعنية

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

االشتراكي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

األصالة واملعاصرة

الفريق أو االنتماء

رئيس الجلسة :عبد القادرسالمة

مين الجلسة :أحمد
تويزي

159

3267

1499

2883

4825

حصيلة املرصد الوطني لصورة املرأة في اإلعالم.

االهتمام باألطفال التوحديين.

السياقة املهنية والتكوين في مهن قطاع النقل.

تأهيل السجون.

العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

األسرة والتضامن واملساواة

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

األسرة والتضامن واملساواة

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

العدالة والتنمية

العالقات مع البرملان

160

3103

3302

1514

2135

4700

2956

2169

جدوى اإلعفاءات الضريبية املمنوحة لبعض
القطاعات.

عدم توفر جل مراكز رعاية األشخاص املعاقين على
الحد األدنى للخدمات.
تحسين جودة الخدمات املقدمة على متن السفن في
فترة عملية العبور.

استقاللية الجامعات املغربية.

النظام األسا�سي ملستخدمي الوكاالت الحضرية.

التدابيراملتخذة إلنجاح مناسك الحج لهذه السنة.

إدماج الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج.

استعدادات الحكومة إلنجاح عملية العبور.

3587

1790

تزايد عدد الشركات املهددة باإلفالس بسبب شح
السيولة.
تفعيل نظام األفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.

962

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الحادية عشر  02 /يوليوز 2019

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

األصالة واملعاصرة

الحركي

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الفريق أو االنتماء

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

األسرة والتضامن واملساواة

التربية الوطنية

إعداد التراب الوطني والتعمير

األوقاف والشؤون اإلسالمية

املغاربة املقيمين بالخارج

املغاربة املقيمين بالخارج

االقتصاد واملالية

االقتصاد واملالية

االقتصاد واملالية

رئيس الجلسة :حميد كوسكوس

أمين الجلسة :إدريس
الرا�ضي
الوزارة املعنية

161

3204

مدى استعداد الحكومة للدفاع واالنخراط في اعتماد
وإصدار اتفاقية وتوصية دوليتين ملحاربة العنف
والتحرش في أماكن العمل.
االقتصاد االجتماعي والتضامني.

4912

2108

إقصاء خريجي مسلك اإلدارة التربوية من لوائح
الناجحين في امتحان الكفاءة املهنية.
وضعية عمال شركات التدبيراملفوض.

4911

2142

دعم السكن االجتماعي بإقليم أسرد.

تعميم مالعب القرب.
نتائج الحركة اإلنتقالية.

4932

2090

4951

تقييم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.
استنزاف الفرشات املائية.

4483

4100

تنامي القطاع الغيراملهيكل.

إحداث أقطاب جهوية تنافسية للتنمية.
النهوض بالبنيات التحتية الرقمية بالعالم القروي.

3975

3227

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الثانية عشر  16 /يوليوز 2019

العدالة والتنمية

االتحاد املغربي للشغل

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

التجمع الوطني لألحرار

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

األصالة واملعاصرة

عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الفريق أو االنتماء

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

التربية الوطنية

التربية الوطنية

إعداد التراب الوطني والتعمير

الشباب والرياضة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصناعة واالستثماروالتجارة

الصناعة واالستثماروالتجارة

الصناعة واالستثماروالتجارة

رئيس الجلسة :عبد الصمد قيوح

أمين الجلسة :أحمد
تويزي
الوزارة املعنية

162

4968

4853

إحداث منصة لوجيستيكية موجهة للتصدير لدعم
التجارة اإللكترونية.

مآل مشروع بناء مقر جديد للغرفة الجهوية للصناعة
التقليدية بجهة الدارالبيضاء – سطات.

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

االشتراكي

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة
الخارجية

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

163

4172

4093
إطالق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في
املناطق القروية.

القانون املتعلق بالنقابات.

مواجهة انخفاض مخزون الدم باملستشفيات
العمومية.
مقاربة الحكومة ملواجهة إشكالية تنفيذ األحكام
القضائية.
تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون خصوصا
التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان االجتماعي،
والحد األدنى لألجور.

تشجيع املقاوالت الذاتية.

3341

2925

3185

4707

4496

التدابير املتخذة لضمان توزيع وانتشار متوازن للموارد
البشرية الطبية.

تنامي ظاهرة عزوف األطباء عن االلتحاق بمقرات
العمل في املناطق القروية والنائية.

تقييم مخطط املستعجالت.

4022

3653

3599

نقص املوارد البشرية بوزارة الصحة.

رقم السؤال

موضوع السؤال

الجلسة الثالثة عشر  23 /يوليوز 2019

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

االشتراكي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

األصالة واملعاصرة

التجمع الوطني لألحرار

العدالة والتنمية

الفريق أو االنتماء

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

العدل

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

رئيس الجلسة :عبد القادرسالمة

أمين الجلسة :إدريس
الرا�ضي
الوزارة املعنية

164

3836

2624

4464

4332

5024

4913

4910

4621

إطالق برنامج صناعي بجهة درعة تافياللت

تأهيل املعبرالحدودي الكركرات.

السياسة الحكومية في مجال السالمة الطرقية.

االختالالت التي تعرفها منظومة األجور بالوظيفة
العمومية.

وضعية مفت�شي الشغل.

مراجعة النظام األسا�سي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

مشاكل مصحات الضمان االجتماعي.

اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق .2025

األصالة واملعاصرة

الحركي

االستقاللي للوحدة والتعادلية

العدالة والتنمية

كتابة الدولة املكلفة
باالستثمار

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

إصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية

االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحركي

االتحاد املغربي للشغل

االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الشغل واإلدماج املنهي

165

ثالثا :قائمة الأ�سئلة الكتابية املجاب عنها
خالل دورة �أكتوبر 2018

1295

1134

1032

1031

970

964

959

955

رقم السؤال

العدالة املجالية ،للمستشار املحترم السيد عبد
اللطيف أبدوح.
رياضة القرب بإقليم الصويرة ،للمستشار املحترم
السيد عبد اللطيف أبدوح.
وضعية التعليم اإلعدادي والثانوي بإقليم شيشاوة،
للمستشاراملحترم السيد عبد اللطيف أبدوح.
نذرة املياه بإقليم شيشاوة ،للمستشار املحترم السيد
عبد اللطيف أبدوح.
وضعية مدرسة سيدي إبراهيم االبتدائية ،للمستشار
املحترم السيد الحسن سليغوة.
ظاهرة العنف باملؤسسات التعليمية ،للمستشار
املحترم السيد الحسن سليغوة.
مآل رؤوس اإلبل املوجودة خارج التراب الوطني،
للمستشاراملحترم السيد عثمان عيلة.
الخدمات الصحية املقدمة للمر�ضى باملستشفى
اإلقليمي بوزان ،للمستشار املحترم السيد محمد
لشهب.

موضوع السؤال

الصحة

الفالحة والصيد البحري

التربية الوطنية

التربية الوطنية

كتابة الدولة املكلفة باملاء

التربية الوطنية

2018 -10 - 04

2018 -10 -04

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 -09

الشباب والرياضة

الفالحة والصيد البحري

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

ثالثا :قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أكتوبر :2018

167

1120

1308
توفير األعالف املدعمة باألقاليم الجنوبية ،للمستشار
املحترم السيد عثمان عيلة.

تسريع صرف مستحقات التأمين الفالحي املتعلق
بإقليمي كلميم وآسا الزاك ،للمستشار املحترم السيد
عثمان عيلة.

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

2018 -12 - 20

2018 -12- 05

2018 -11 - 08

1339

الثقافة واالتصال

2018 -10 - 18

النظام األسا�سي ملستخدمي املكتب املغربي لحقوق
املؤلف ،للمستشارة املحترمة السيدة خديجة الزومي.

2018 -10 - 18

الثقافة واالتصال

الثقافة واالتصال

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي

2018 -10 - 18

1340

جمعية األعمال االجتماعية ملستخدمي املكتب املغربي
لحقوق املؤلف ،للمستشارة املحترمة السيدة خديجة
الزومي.

الوضع بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بمارتيل ،للمستشار املحترم السيد عبد
السالم اللبار.

انعدام املرافق الصحية بمدينة تامسنا ،للمستشارة
املحترمة السيدة خديجة الزومي.

الصحة

2018 -10 - 18

تاريخ اإلجابة

ترقية مستخدمي املكتب املغربي لحقوق املؤلف،
للمستشارة املحترمة السيدة خديجة الزومي.

1338

947

945

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2018
الوزارة املعنية

168

1337

1296

1519

تقرير الوزارة فيما يخص معاناة العامالت املغربيات
بالحقول الفالحية بالجنوب اإلسباني من العنف
والتحرش الجن�سي ،للمستشارة املحترمة السيدة
خديجة الزومي.

االختالالت التي تعرفها عملية ترميم مدرسة بن يوسف
بمراكش ،للمستشاراملحترم السيد عبد اللطيف أبدوح.

الضرر الناتج عن اتفاقية التقاعد التكميلي ملستخدمي
الوكالة الوطنية املحافظة العقارية واملسح العقاري
والخرائطية ،للمستشارة املحترمة السيدة خديجة
الزومي.

الشغل واإلدماج املنهي

األوقاف والشؤون اإلسالمية

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

الفالحة والصيد البحري

2018 -12 - 27

169

878

780

744

1174

1152

894

889

887

رقم السؤال

وضعية قطاع الصحة بإقليم أكنول ،للمستشاراملحترم
السيد عبد الكريم الهمس.

مآل تعشيب امللعب البلدي بميضار ،للمستشاراملحترم
السيد مصطفى الخلفيوي(.سؤال مكرر)

مآل تعشيب امللعب البلدي بميضار ،للمستشاراملحترم
السيد مصطفى الخلفيوي.

مخاطر استعمال بعض أدوات شواحن الهواتف
النقالة ،للمستشار املحترم السيد محمد الشيخ بيد
هللا( .سؤال مكرر)

مخاطر استعمال بعض أدوات شواحن الهواتف
النقالة ،للمستشار املحترم السيد محمد الشيخ بيد
هللا.

استعمال مادة مسرطنة في الفالحة ،للمستشار املحترم
السيد محمد الشيخ بيد هللا.

املنازل اآليلة للسقوط بمدينة الرباط ،للمستشار
املحترم السيد عبد اإلله املهاجري.

حماية املنتوج الوطني من التمور ،للمستشار املحترم
السيد الحو املربوح.

موضوع السؤال

الصحة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الصناعة واالستثماروالتجارة

الصناعة واالستثماروالتجارة

الفالحة والصيد البحري

إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان

الفالحة والصيد البحري

الوزارة املعنية

2018 -10 - 04

2018 -09 - 10

2018 -09 - 10

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018

فريق األصالة واملعاصرة

170

833

1286
االعتداء على منزل الناشط الحقوقي أحمد أرحموش،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيز بنعزوز.

الضرورة امللحة لبناء مستشفى القرب بواويزغت ،إقليم
بني مالل ،للمستشاراملحترم السيد عادل البراكات.

حقوق اإلنسان

الصحة

2018 -12 - 05

2018 -10 - 04

1172

الصناعة واالستثماروالتجارة

مخاطر استعمال بعض أدوات شواحن الهواتف
النقالة ،للمستشار املحترم السيد محمد الشيخ بيد
هللا( .سؤال مكرر)

2018 -10 - 04

1150

الثقافة واالتصال

2018 -10 - 04
الصناعة واالستثماروالتجارة

مخاطر استعمال بعض أدوات شواحن الهواتف
النقالة ،للمستشار املحترم السيد محمد الشيخ بيد
هللا( .سؤال مكرر)

االهتمام بالعمارة الجنائزية ،للمستشار املحترم السيد
محمد الشيخ بيد هللا.

تسجيل حاالت جديدة ملرض املينانجيت ،للمستشار
املحترم السيد عبد الرحيم الكامل.

الصحة

2018 -10 - 04

تاريخ اإلجابة

2018 -10 - 04

1047

974

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2018
الوزارة املعنية

171

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

1938

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي

إقصاء بعض الطلبة من حقهم
الهمس.في املنحة الجامعية بتاونات ،للمستشار كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
املحترم السيد عبد الكريم

اإلعتداءات املتكررة على مواطنينا بإسبانيا ،للمستشاراملحترم السيد محمد
الشيخ بيد هللا.

إحداث نواة جامعية بإقليم تنغير ،للمستشاراملحترم السيد الحو املربوح.

1937

893

973

تغييرالتوقيت وإدراج مركزتنغيرفي رخصة الخط الرابط بين ألنيف ومكناس،
للمستشاراملحترم السيد الحو املربوح.

الشؤون الخارجية

2018 -12 - 20

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

2018 -11 - 29

886

التطهير السائل بقصور عرب الصباح زيز وغريس ،للمستشار املحترم السيد
الحو املربوح.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -11 - 08

172

1052

994

932

712

ظروف اعتقال الصحفي حميد املهداوي ومدى احترام املندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لكرامة وحقوق املعتقلين ،للمستشاراملحترم
السيد نبيل األندلو�سي.

املوافقة على استيراد بيض الديك الرومي والكتاكيت من البرازيل ،للمستشار
املحترم السيد نبيل األندلو�سي.

حجم العمليات الرقابية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ،للمستشاراملحترم السيد عبد الصمد مريمي.

اإلجراءات املعتمدة للتحقيق في جودة أنواع الشاي املستهلك باملغرب ومدى
صحة جودة بعض األنواع التي بها مواد سامة ،للمستشاراملحترم السيد نبيل
األندلو�سي.

العالقات مع البرملان

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

حقوق اإلنسان

2018 -08 - 09

669

وجود سوق سوداء لبيع السمك بالحسيمة وارتفاع ثمن السمك ،للمستشار
املحترم السيد نبيل األندلو�سي.

الفالحة والصيد البحري

2018 -08 - 09

اعتقال الطفل أيوب زغرود ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

423

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018

فريق العدالة والتنمية

173

1078

1136

1128

1127

خلفيات توقيف الشيخ مصطفى املوهري ،خطيب مسجد إبراهيم الخليل
بحي شماعو بسال ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

تعريب الوثائق املحاسباتية واملالية بالجماعات الترابية ،للمستشار املحترم
السيد علي العسري.

إدماج النساء حامالت الشواهد في سوق الشغل ،للمستشار املحترم السيد
عبد الصمد مريمي.

األوقاف والشؤون اإلسالمية

االقتصاد واملالية

الشغل واإلدماج املنهي

2018 -09 - 10

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

التربية الوطنية

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

إدماج النساء حامالت الشواهد والدبلومات في مناصب الشغل بالوظيفة
العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية ،للمستشار املحترم إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية
السيد عبد الصمد مريمي.

الوضعية املزرية لفرعية الدناتلة التابعة ملجموعة مدارس عبد الوارث
العثماني بجماعة تافرانت املديرية اإلقليمية تاونات ،للمستشار املحترم
السيد علي العسري.

التأخر في إعادة بناء مسجد إساكن بإقليم الحسيمة واإلجراءات املتخذة
لتجاوزه ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

عدم توصل طلبة دكاترة متعاقدين مع كلية العلوم
والتقنيات بالحسيمة كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
بمستحقاتهم املالية ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

1088

1086

1080

1077

استعمال الجامعات املغربية
للغتين .الرسميتين في اإلعالم والتواصل ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
للمستشاراملحترم السيد علي العسري

2018 -08 - 09

174

638

610

570

558

مشروع بناء الطريق الرابطة بين قصر مسكي جماعة مدغرة وقصر الكارة
جماعة أوفوس ،إقليم الراشيدية ،للمستشاراملحترم السيد امبارك جمايلي.

أسباب تأخر إنجاز الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة ،للمستشار املحترم
السيد نبيل األندلو�سي.

وضعية الطريق اإلقليمية  5300بإقليم تاونات ،للمستشار املحترم السيد
علي العسري.

الخصاص في املوارد البشرية في املستشفى الجهوي بالراشيدية ،للمستشار
املحترم السيد امبارك جمايلي.

وضعية شركة ديلفي بطنجة ،للمستشار املحترم السيد محمد البشير
العبدالوي.

وضعية مؤطري ومؤطرات محو األمية بمساجد إقليم تاونات ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

أسباب تأخربناء منشأة فنية كبرى على وادي إيناون بالطريق الوطنية رقم 8
بين فاس وتاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

440

1192

1145

1132

عدم احترام شركة  FRENAD SERVICEبوجدة ملقتضيات مدونة الشغل،
للمستشاراملحترم السيد عبد الصمد مريمي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -09 - 10

2018 -09 - 10

2018 -10 - 04

الصحة

الشغل واإلدماج املنهي

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الشغل واإلدماج املنهي

2018 -09 - 10

175

1307

1290

1081

1060

خصاص األطباء بقسم املستعجالت بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة،
للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

املعايير املعتمدة في التعيين في مناصب املسؤولية ،للمستشار املحترم السيد
عبد الصمد مريمي.

تعويض الفالحين املتضررين من جراء عدم االلتزام بالطلقات املائية،
للمستشاراملحترم السيد امبارك جميلي.

إغالق داري الشباب بجماعتي عين مديونة ووارتزاغ بإقليم تاونات ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

الصحة

الصحة

الفالحة والصيد البحري

الشباب والرياضة

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

837

توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين كلميمة وتاديغوست بإقليم الراشيدية،
للمستشاراملحترم السيد امبارك جمايلي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

812

تأخر استئناف أشغال توسيع وتقوية الطريق اإلقليمية  ،5309إقليم
تاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

774

فتح طريق ما بين أربعاء تاوريرت املركز ودوار آيت يوسف بجماعة أربعاء
تاوريرت بإقليم الحسيمة ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

734

الوضعية السيئة للطريق املؤدية ملركزجماعة أنجل بإقليم بوملان ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

176

1306

1146

1067

1054

مبادرات إنقاذ حياة "ربيع األبلق" الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أزيد
من  40يوما ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

تسلم الوزارة ملسجد غينيا بمدينة الحسيمة رغم عدم استيفاء املقاولة
لجميع التزاماتها ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

قلة البرامج الدينية والتوعوية في قنوات القطب العمومي خالل شهر
رمضان ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

الرفع التعجيزي لقيمة االنخراط السنوي للجمعيات الرياضية الراغبة في
االستفادة من القاعة املغطاة بمدينة تاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي
العسري.

ظهور عيوب خطيرة بمقطع طرقي تم إصالحه منذ وقت قصير ،للمستشار
املحترم السيد نبيل األندلو�سي.

خلط القناة الثانية  2Mبين االخبارواإلشهار ،للمستشاراملحترم السيد علي
العسري.

935

821

رقم
السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2018

العدل

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الثقافة واالتصال

الثقافة واالتصال

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

الشباب والرياضة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

فريق العدالة والتنمية

177

1068

822

465

388

1273

1089

857

1274

1333

الخصاص في املوارد البشرية للمعهد الوطني للبحث الزراعي ،للمستشار
املحترم السيد عبد الصمد مريمي.

عدم إيالء املراجعة السنوية للوائح االنتخابية العامة االهتمام الالزم،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

الفالحة والصيد البحري

الداخلية

ارتفاع مبالغ فواتيرالكهرباء على مستوى
األندلو�سي.جماعة تاغزوت بإقليم الحسيمة ،الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
للمستشاراملحترم السيد نبيل

صيانة وحراسة والعناية ببحيرة جرف الغراب بجماعة اجبابرة بإقليم
تاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

االحتجاجات التي يخوضها أرباب ومهنيو قطاع تعليم السياقة ،واإلجراءات
املتخذة لتجاوز حالة االحتقان ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

ضعف النقل العمومي الطرقي لجماعة فريطيسة بإقليم بوملان ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

مآل مشروع الطريق الرابطة بين تاردة-فزنا بإقليم الرشيدية ،للمستشار
املحترم السيد امبارك جمايلي.

تسوية وتمكين ودادية النسيم بالحسيمة من مستحقاتها املالية ،للمستشار
املحترم السيد نبيل األندلو�سي.

الفالحة والصيد البحري

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

التجهيز والنقل واللوجستيك

االقتصاد واملالية

املوقع املختار إلنشاء النواة الجامعية بالحسيمة واإلجراءات
األندلو�سي .املتخذة كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
ملباشرة أشغال اإلنجاز ،للمستشاراملحترم السيد نبيل

2018 -12 - 05

2018 -12 - 05

2018 -12 - 05

2018 -12 - 05

2018 -11 - 29

2018 -11 - 29

2018 -11 - 29

2018 -10 - 26

2018 -10 - 18

178

1330

996

1614

993

497

1277

1129

1029

توفيردواء التسمم املعدني باملركزالصحي توسيت -إقليم جرادة ،-للمستشار
املحترم السيد عبد الصمد مريمي.

إعفاء السيد عبد العزيز كاوجي من مهامه كرئيس مصلحة ،للمستشارين
املحترمين السيدين عبد اإلله الحلوطي ،عبد الصمد مريمي واملستشارتين
املحترمتين السيدتين كريمة افيالل وآمال ميصرة.

تغطية ساقية الغريسية على جنابات الطريق الرابطة بين أرفود واوالد
بوزيان ،إقليم الرشيدية ،للمستشاراملحترم السيد امبارك جميلي.

اإلجراءات املتخذة إليواء القاصرين بدون مأوى للمستشار املحترم السيد
نبيل األندلو�سي.

تأخر الترخيص ببناء مسجد في تجزئة املسار بمركز أورتزاغ بإقليم تاونات،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

جودة الحليب الطبيعي بالسوق الوطنية ،للمستشار املحترم السيد علي
العسري.

إحداث قنصلية للمملكة بمدينة لوزان السويسرية ،للمستشار املحترم
السيد عبد الصمد مريمي.

الصحة

الصناعة والتجارة واالستثمار

الفالحة والصيد البحري

األسرة والتضامن واملساواة

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الفالحة والصيد البحري

الشؤون الخارجية

حادث منطقة النكوب ،إقليم زاكورة ،للمستشاراملحترم السيد نبيل شيخي .الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 -01 - 03

2019 -01 - 03

2018 -12 - 27

2018 -12 - 27

2018 -12 - 27

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 12

1131

عدم احترام شركة أوزون للبيئة والخدمات بكلميم ملقتضيات مدونة الشغل
والتزامات دفترالتحمالت ،للمستشاراملحترم السيد عبد الصمد مريمي.

الشغل واإلدماج املنهي

2018 -12 - 05

179

1812

1053

1711

1708

1615

1610

1575

1076

1576

الوضعية الصحية للسيد مصطفى محروك املودع بسجن راس املاء بفاس
تحت رقم  ،1984للمستشاراملحترم السيد عبد العالي حامي الدين.

امللف املطلبي للسادة العدول وتصور الوزارة بشأنه ،للمستشار املحترم
السيد نبيل األندلو�سي.

مآل مصفاة سيدي قاسم ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

مدى شفافية املباراة التي نظمتها الوزارة ،للمستشار املحترم السيد عبد
العالي حامي الدين.

وضعية مقطع سككي عبارة عن جسر متواجد بمنطقة "مطماطة" ما بين
تازة وفاس ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

افتقاد الدعم اللوجيستيكي للمخيمات الوطنية إلقليم تاونات ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

قرعة االستفادة من أداء مناسك الحج أكثر عدال وإنصافا ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

تخصيص طبيب مختص في األوعية الدموية ،للمستشار املحترم السيد
امبارك اجميلي.

العالقات مع البرملان

العدل

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الوظيفة العمومية

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الشباب والرياضة

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الصحة

غالء فواتيرالكهرباء لالستهالك املنزلي بجماعة تادرت بإقليم جرسيف
بسبب الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
عدم املراقبة املنتظمة للعدادات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

2019 -01 - 17

2019 -01 - 17

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

2019 -01 - 03

180

1612

1718

1334

1606

592

الوضع الكارثي للوحدة املدرسية الرشاشين كمار التابعة ملجموعة مدارس
تعاونية الكفاح بجماعة عين عائشة باملديرية اإلقليمية بتاونات ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

أزمة التزود باملاء الصالح للشرب بجماعة تمزكانة وسيدي املخفي بإقليم
تاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

اإلهمال الذي يتعرض له بعض املصابين بحروق خطيرة باملستشفى
الجامعي ابن سينا بالرباط ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

عدم انتظام مباريات ولوج سلك املحاماة ،للمستشار املحترم السيد علي
العسري.

التربية الوطنية

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصحة

العدل

مآل مالحظات وتقرير املجلس األعلى للحسابات بشأن
الوكالة املغربية الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
للنجاعة الطاقية ،للمستشاراملحترم السيد عبد الصمد مريمي.

2019 -02 - 07

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -01 - 23

2019 -01 - 23

181

1846

1285

إحداث نواة جامعية بإقليم الدريوش ،للمستشار املحترم السيد الطيب كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
البقالي.

تمكين إقليم
الدريوش من منح جامعية إضافية ،للمستشاراملحترم السيد كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
الطيب البقالي.

2019 -01 - 17

2018 -12 - 27

2018 -12 - 20

1652

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

مآل سد عزيمان بإقليم الدريوش ،للمستشار املحترم السيد الطيب
البقالي.

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2018

الفريق الحركي

182

925

617

1186

1164

1042

تعبيد طريق الطويجين املتواجدة قبالة مسجد أيت زاغو قيادة تيداس،
إقليم الخميسات ،للمستشاراملحترم السيد محمد عبو.

مآل البرنامج الوطني الثالث للطرق القروية بجماعة الزينات بإقليم
تطوان ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تراجع وضعية التعليم بجماعة إداومومن ،إقليم تارودانت ،للمستشار
املحترم السيد عبد العزيزبوهدود( .سؤال مكرر)

تراجع وضعية التعليم بجماعة إداومومن ،إقليم تارودانت ،للمستشار
املحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التربية الوطنية

التربية الوطنية

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -08 - 09

2018 -08 - 09

إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان

2018 -08 - 09

فتح منجم
الحديد ويكسان بإقليم الناظور ،للمستشار املحترم السيد الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
عبد القادرسالمة.

تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة،
للمستشارين املحترمين السيدين محمد البكوري وعبد القادرسالمة.

األوضاع املزرية لحرفيي الصناعة التقليدية بمدينة سال ،للمستشارين
املحترمين السيدين محمد البكوري وعبد القادرسالمة.

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية

2018 -08 - 09

حرمان دواوير بجماعة
ثاكونيت إقليم زاكورة من الكهرباء ،للمستشار الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
املحترم السيد لحسن أدعي.

2018 -08 - 09

تاريخ اإلجابة

2018 -08 - 09

1005

979

917

رقم السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

فريق التجمع الوطني لألحرار

183

1115

1113

1112

1108

1105

1103

1014

فك العزلة عن جماعة ايت تمليل بمدينة دمنات ،إقليم أزيالل ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.

فك العزلة عن ساكنة جماعة مقريصات بإقليم وزان ،للمستشاراملحترم
السيد محمد البكوري.

فك العزلة عن قرية تيميشا بإقليم ميدلت ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي.

نقص األدوية الخاصة باألمراض العقلية والنفسية باملراكزالصحية لجهة
بني مالل خنيفرة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تردي األوضاع الصحية بوادي زم ،إقليم خريبكة ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

األوضاع املتردية للمستشفى اإلقليمي محمد الخامس بإقليم شفشاون،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تدني مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين بإقليم زاكورة،
للمستشارين املحترمين السادة محمد البكوري ،عبد العزيز بوهدود،
لحسن أدعي.
ضعف الخدمات الصحية والتجهيزات األساسية بمستشفى السرطان
بإقليم طنجة ،للمستشارين املحترمين السيدين محمد البكوري وعبد
القادرسالمة.
معضلة تردي خمات قطاع الصحة بإقليم تاونات ،للمستشار املحترم
السيد محمد عبو.

1013

1010

984

تردي الخدمات الصحية بإقليم العرائش ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

184

1302

ارتفاع مستويات تلوث الهواء بإقليم مديونة ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2018 -10 - 04

1239

الوضعية املتردية للمسالك الطرقية بمنطقة إيشبوكة أيتب وحماد بإقليم
خنيفرة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري( .سؤال مكرر)

2018 -10 - 04

2018 -10 - 04

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصحة

2018 -10 - 04

1214

2018 -10 - 04

الوضعية املتردية للمسالك الطرقية بمنطقة إيشبوكة أيتب وحماد بإقليم
خنيفرة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

1212

الوضع املتردي للمسالك الطرقية بجماعة الخزازرة بإقليم سطات،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود( .سؤال مكرر)

الوضع املتردي للمسالك الطرقية بجماعة الخزازرة بإقليم سطات،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

غياب املسالك الطرقية بدوار املسرح جماعة أوالد علي بإقليم بوملان،
للمستشاراملحترم السيد محمد عبو.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 04

تدني الخدمات الصحية بمستشفى اإلدري�سي بالقنيطرة ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.

1192

1170

1118

1117

غياب جودة الخدمات الصحية بمركز تصفية الكلي بمدينة الفنيدق،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

الصحة

2018 -10 - 04

185

1243

1224

1218

1199

1098

980

564

رقم السؤال

نذرة املياه الصالحة للشرب بدوار أوالد سيدي مسعود بتيط مليل،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة( .سؤال مكرر)

االنقطاع املتكرر للمياه الصالحة للشرب بجماعة دمنات ،إقليم أزيالل،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري( .سؤال مكرر)

نذرة املياه الصالحة للشرب بدوار أوالد سيدي مسعود بتيط مليل،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

االنقطاع املتكرر للمياه الصالحة للشرب بجماعة دمنات ،إقليم أزيالل،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

الوضع الصحي املتردي بقسم الوالدة بمستشفى موالي علي الشريف
بالراشيدية ،للمستشارين املحترمين السيدين محمد البكوري ولحسن
أدعي.

انعدام الخدمات الصحية بمدينة تامسنا ،للمستشارين املحترمين السادة
محمد البكوري ،محمد عبو ،لحسن أدعي.

مآل توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين السعيدية وبلدية الركادة،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2018

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الوزارة املعنية

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

2018 -10 - 18

تاريخ اإلجابة

فريق التجمع الوطني لألحرار

186

ملف املنحة
الرزمة.الخاص بطالبات األقاليم الجنوبية ،للمستشاراملحترم السيد كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
محمد

1369

1362

1346

مطرح النفايات العشوائي بمنطقة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي
سليمان ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

وضع الوحدات الصناعية بحي أنزا بمدينة أكادير ،للمستشاراملحترم السيد
محمد الرزمة.

التسربات الغازية بمدينة آسفي ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

2018 -10 - 26

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة
كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة
كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

وضعية املساجد ببلقصيري ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

األوقاف والشؤون اإلسالمية

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2018 -10 - 26

2018 -10 - 26

2018 -10 - 26

2018 -10 - 26

1311

1110

مطرح النفايات بإقليم مديونة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

معاناة ساكنة جماعة بلقصيري من تدفقات مادة البكاص ،للمستشارين
املحترمين السيدين محمد البكوري وعبد القادرسالمة.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2018 -10 - 18

2018 -10 - 26

1017

1481

1269

االنقطاع املتكرر للمياه الصالحة للشرب بجماعة موالي بوعزة ،إقليم
خنيفرة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 18

1268

نذرة املياه الصالحة للشرب بدوار أوالد سيدي مسعود بتيط مليل،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة( .سؤال مكرر)

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 18

1249

االنقطاع املتكرر للمياه الصالحة للشرب بجماعة دمنات ،إقليم أزيالل،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري( .سؤال مكرر)

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -10 - 18

187

954

1556

مآل مشروع إنجازمركب جامعي بعين الشكاك ،إقليم صفرو،
للمستشارين كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
املحترمين السادة محمد البكوري ،محمد عبو وعبد القادرسالمة.

تعميم املنحة على
أدعي.طلبة التعليم العالي بإقليم تنغير ،للمستشار املحترم كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
السيد لحسن

2018 -12 - 05

2018 -11 - 29

2018 -11 - 29

2018 -11 - 29

2018 -11 - 29

2018 -11 - 29

2018 -11 - 08

1511

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الشغل واإلدماج املنهي

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -11 - 08

2018 -10 - 26

تلوث املياه بسبب املقالع بدوار سمسة التابع لجماعة صدينة-إقليم
تطوان ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

1504

1368

االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بعية عودة ،للمستشار املحترم
السيد محمد عبو.

ارتفاع عدد قتلى حوادث الشغل بإقليم سيدي قاسم ،للمستشار املحترم
السيد عبد القادرسالمة.

بناء سدين تليين بأوخيت وتاغفيست مزرعة مروتشة بتراب جماعة مالعب
بإقليم الرشيدية ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

ارتفاع مستويات تلوث الهواء بمدينة املحمدية ،للمستشار املحترم السيد
عبد القادرسالمة.

نذرة املاء الصالح للشرب بدائرة باب برد بإقليم شفشاون ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.
االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

1350

1391

852

1420

1414

األضرار الناجمة عن حرق النفايات بسيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي
سليمان ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة
كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2018 -10 - 26

188

1473

1471

1439

1412

10289

تعبيد الطرق الرابطة بين جماعة تنانت بإقليم أزيالل واملدارات الحضرية
األخرى ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

االنقطاع
القندو�سي.املتكرر للكهرباء بإفران ،للمستشار املحترم السيد محمد الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

تردي وضعية املسالك الطرقية بدوار الخبيزيين جماعة مليلة بإقليم
بنسليمان ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

االنقطاع املتكرر للكهرباء بجماعات
منطقة زعير بجهة الرباط القنيطرة ،الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

اإلجراءات الجديدة إلدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.

2018 -12 - 12

2018 -12 - 12

2018 -12 - 12

2018 -12 - 12

1643

1638

1547

الوضعية املتردية للحي البرتغالي التاريخي بمدينة الجديدة ،للمستشار
املحترم السيد عبد القادرسالمة.

االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بدوار الغابة جماعة
السوالم الطريفية الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
بإقليم برشيد ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

بطء أشغال إعادة بناء مسجد حي املصلى بمدينة فاس ،للمستشاراملحترم
السيد محمد عبو.

2018 -12 - 12

2018 -12 - 12

الثقافة واالتصال

األوقاف والشؤون اإلسالمية

2018 -12 - 12

1502

إحداث درا الشباب بقرية أوالد مو�سى بجماعة احصاين بعمالة سال،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

الشباب والرياضة

2018 -12 - 12

1477

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -12 - 12

الوضعية املزرية للطريق الرابطة بين أكرض وأيت بهوش بجماعة ايت
محمد إقليم ازيالل ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الشغل واإلدماج املنهي

2018 -12 - 05

189

1446

1379

1366

1360

1354

1352

1236

1261

1211

1123

911

انقطاع املسالك الطرقية بالجماعة القروية أسني بإقليم الحوز ،للمستشار
املحترم السيد محمد الرزمة.

ظاهرة مرض قطعان اإلبل بإقليم أوسرد ،للمستشار املحترم السيد محمد
الرزمة.

ندرة املاء الصالح للشرب بجماعة الشالالت القروية بمدينة املحمدية،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

وضعية البنايات اآليلة للسقوط بمدينة وزان ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

أزمة املاء الصالح للشرب بجماعة زومي بإقليم وزان ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

ندرة املياه الصالحة للشرب بمدينة تالسينت بإقليم فكيك ،للمستشار
املحترم السيد عبد القادرسالمة.

تردي البنية التحتية بمدينة كلميمة ،للمستشار املحترم السيد لحسن
أدعي( .سؤال مكرر)

تردي البنية التحتية بمدينة كلميمة ،للمستشار املحترم السيد لحسن
أدعي( .سؤال مكرر)

تردي البنية التحتية بمدينة كلميمة ،للمستشار املحترم السيد لحسن
أدعي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الفالحة والصيد البحري

التجهيزوالنقل واللوجستيك

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

االنقطاعات
الرزمة.املتكررة للتيار الكهربائي بطرفاية ،للمستشار املحترم السيد الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
محمد

تحسين جودة الخدمات القنصلية املقدمة من طرف القنصليات املغربية
بفرنسا ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

الشؤون الخارجية

2018 -12 - 20

190

2018 -12 - 20

1463

1347

االنقطاع
املتكرر للتيارالكهربائي بمدينة بوجدور ،للمستشاراملحترم السيد الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
محمد الرزمة.

االنقطاع املتكررللماء الصالح للشرب بجماعة حربيل تامنصورت بإقليم
مراكش ،للمستشاراملحترم السيد جمال الدين العكرود.

2018 -12 - 27

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -12 - 27

1181

غياب املسالك الطرقية بإملشيل إقليم ميدلت ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي( .سؤال مكرر)

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -12 - 27

2018 -12 - 27

2018 -12 - 27

1159

التجهيزوالنقل واللوجستيك

األسرة والتضامن واملساواة

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

2018 -12 - 20

غياب املسالك الطرقية بإملشيل إقليم ميدلت ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي.

915

1637

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -12 - 20

وضعية الدور اآليلة للسقوط بمدينة الدارالبيضاء ،للمستشار املحترم
السيد عبد القادرسالمة.
ضرورة إحداث مركز لألطفال االنطوائيين بجنوب اململكة ،للمستشار
املحترم السيد محمد الرزمة.

1597

غياب الربط بشبكة الكهرباء
بدوار أمردول ازكاع بجماعة أكنيون ،الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

نذرة املاء الصالح للشرب بدواري غطيس والغنانشة بجماعة الكناديز
بإقليم خريبكة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تردي وضعية املسالك الطرقية بمنطقة تجنات جماعة سكورة بإقليم
ورزازات ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

وضعية الشبكة الطرقية بجماعة املزوضية بإقليم شيشاوة ،للمستشار
املحترم السيد جمال الدين العكرود.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -12 - 20

2018 -12 - 20

1566

1564

1563

1549

غياب الربط بشبكة الكهرباء بجماعة افريطيسة
عبو .بدائرة اوطاط الحاج الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
بإقليم بوملان ،للمستشاراملحترم السيد محمد

2018 -12 - 20

191

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

1400

1303

فك العزلة عن دوار القروصة بإقليم النواصر ،للمستشار املحترم السيد
محمد الرزمة.

بناء طريق تربط دوار تورزة وحدو يشو بجماعة أيت الفر�سي ،للمستشار
املحترم السيد لحسن أدعي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 14

الوضعية املزرية للقطاع الصحي بمدينة بودنيب بإقليم الرشيدية،
للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.
الوضعية املتردية للمصابين بحروق بمستعجالت مستشفى ابن سيناء
السوي�سي بالرباط ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

1092

849

1691

االنقطاع املتكرر للكهرباء بجماعة سيدي يحيى زعير
بإقليم عمالة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
الصخيرات تمارة ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

2019 -01 - 03

2019 -01 - 03

2019 -01 - 03

1641

الصحة

الصحة

الصحة

2019 -01 - 03

غياب الربط بشبكة الكهرباء
القندو�سي.بالعالم القروي بإقليم إيفران ،للمستشار الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
املحترم السيد محمد

تردي الخدمات الطبية باملركزالصحي الجماعي أيت شيرو بجماعة النقوب
بإقليم زاكورة ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي( .سؤال مكرر)

تردي الخدمات الطبية باملركزالصحي الجماعي أيت شيرو بجماعة النقوب
بإقليم زاكورة ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي( .سؤال مكرر)

تردي الخدمات الطبية باملركزالصحي الجماعي أيت شيرو بجماعة النقوب
بإقليم زاكورة ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

نفاذ مخزون أدوية الليشمانيا بإقليم زاكورة ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي.

الصحة

2019 -01 - 03

2019 -01 - 03

1259

1234

1209

1109

1770

حماية موقع كوطا األثري من االندثار بمدينة طنجة ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

الثقافة واالتصال

2018 -12 - 27

192

1480

1367

استفادة الطالبات املنحدرات من
األقاليم الجنوبية من السكن الجامعي ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
للمستشاراملحترم السيد محمد الرزمة.

نذرة املياه الصالحة للشرب بالدواوير والجماعة الترابية بإقليم الصويرة،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

2019 -01 - 17

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 17

1348

2019 -01 - 17

2019 -01 - 14

االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بجماعة أوالد امبارك بإقليم بني
مالل ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الثقافة واالتصال

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

2019 -01 - 14

1828

2019 -01 - 14

2019 -01 - 14

تمثيلية اتحاد كتاب املغرب باملعرض الدولي للكتاب ،للمستشار املحترم
السيد عبد القادرسالمة.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 14

1768

تردي وضعية املسالك الطرقية بدوار لهبيل  3بإقليم بركان ،للمستشار
املحترم السيد عبد القادرسالمة.

تعزيز لوجستيك املديرية اإلقليمية للتجهيز بتنغير بكاسحات الثلوج وآليات
النقل ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

تردي وضعية الطريق الوطنية رقم  10بجماعة تنجداد بإقليم الراشيدية،
للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

غياب األمصال املضادة للسعات العقارب باملستشفى املحلي بمريرت،
إقليم خنيفرة ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

الصحة

2019 -01 - 14

وضعية البناية اآليلة للسقوط بمنطقة تقاطع شارع البحرية وزنقة الدشيرة
بمدينة العيون ،للمستشاراملحترم السيد محمد الرزمة.

1757

1738

1507

1482

1466

إحداث مركز لتشخيص مرض السل بإقليم اليوسفية ،للمستشار املحترم
السيد جمال الدين العكرود.

الصحة

2019 -01 - 14

193

1808

1767

االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بمدينة ز
بوهدود.اوية الشيخ بإقليم بني مالل ،الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيز

املنازل اآليلة للسقوط بدواري سيدي امبارك وعريب بمدينة مراكش،
للمستشاراملحترم السيد جمال الدين العكرود.

2019 -01 - 23

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

2019 -01 - 23

1762

الحالة املتردية للشبكة الطرقية بدوار آيت عتو أو مو�سى بجماعة تلمي
بإقليم تنغير ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 23

2019 -01 - 23

1548

األضرار الناجمة عن مصنع اإلسفلت ببلدية حد السوالم بإقليم برشيد،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة
كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 -01 - 23

2019 -01 - 23

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 23

2019 -01 - 23

1465

تردي خدمة القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة ،للمستشار املحترم
السيد عبد القادر سالمة.

تردي وضعية البنية الطرقية بجماعة اكنينو بإقليم تنغير ،للمستشار
املحترم السيد لحسن أدعي.

مخلفات الدجاج بغرب جماعة إنشادن بإقليم اشتوكة آيت باها ،للمستشار
املحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة
كتابة الدولة املكلفة بالتنمية
املستدامة

2019 -01 - 23

إعداد التراب الوطني والتعمير

2019 -01 - 23

تلوث منطقة حي الياسمين بمدينة آيت ملول ،للمستشار املحترم السيد
عبد العزيزبوهدود.

1444

1441

1371

1344

تسوية وضعية دوار عين عتيق بحي العكاري بالرباط ،للمستشار املحترم
السيد عبد القادرسالمة.
الوضعية املتردية لواد مارتيل ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

1093

851

التأخيرفي إنجازطريق بين تمرغوت وتورزة بإقليم تنغير ،للمستشاراملحترم
السيد لحسن أدعي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -01 - 23

194

1720

1636

1401

1373

1755

1365

نذرة املاء الصالح للشرب بدوار أكرض أزكاغ بجماعة ايت بوولي بإقليم
أزيالل ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

املساحات الخضراء وفضاءات الترفيه بالجماعة الترابية سيدي بيبي إقليم
اشتوكة أيت باها ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

الوضعية املتردية للمستوصف الصحي بدوار غبوبة عين عتيق تمارة،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادر سالمة.

قلة وسائل النقل بجماعة املعازيز بإقليم الخميسات ،للمستشار املحترم
السيد محمد القندو�سي.

نذرة املاء الصالح للشرب بدواوير إقليم تنغير ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي( .سؤال مكرر)

مشروع تعديل النظام املحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان
التكميلي عند الوفاة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

نذرة املياه الصالحة للشرب بمنطقة تاملوضعت جماعة تاويالت بإقليم
تارودانت ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود( .سؤال مكرر)

نذرة املياه الصالحة للشرب بمنطقة تاملوضعت جماعة تاويالت بإقليم
تارودانت ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود( .سؤال مكرر)

نذرة املياه الصالحة للشرب بمنطقة تاملوضعت جماعة تاويالت بإقليم
تارودانت ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

نذرة املاء الصالح للشرب بدواوير إقليم تنغير ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي.

1272

1252

1227

1202

1114

فك العزلة عن جماعة تامصلوحت بإقليم الحوز ،للمستشاراملحترم السيد
عبد العزيزبوهدود.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

إعداد التراب الوطني والتعمير

الصحة

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

2019 -02 - 01

الشغل واإلدماج املنهي

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -02 - 01

195

1737

1649

1645

1595

1594

1544

1833

إحداث قنطرة بدوار أسكا بجماعة واولي بإقليم أزيالل ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة ريما بإقليم سطات ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.

إحداث ثانوية إضافية بجماعة عين حرودة إقليم عين حرودة ،للمستشار
املحترم السيد عبد القادرسالمة.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

التربية الوطنية

التربية الوطنية

غياب النقل املدر�سي بدوار آيت داود
أدعي.بجماعة إغيل نومكون بإقليم تنغير ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
للمستشاراملحترم السيد لحسن

غياب حافالت النقل املدر�سي
البكوري.بجماعة أمتار بإقليم شفشاون ،للمستشار كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
املحترم السيد محمد

تردي وضعية املدرسة االبتدائية بدوار أوكرضا
سموكن قيادة تمنارت كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
بإقليم طاطا ،للمستشاراملحترم السيد محمد الرزمة.

شح املاء الصالح للشرب بدواويرجماعة املباركيين بإقليم برشيد ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

2019 -02 - 07

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -02 - 01

1735

بعد مصدر املاء الصالح للشرب بدوار تلزاط بجماعة بين الويدان بإقليم
أزيالل ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -02 - 01

1721

غياب املاء الصالح للشرب بدوار تسلوين بالجماعة الترابية لواولي بإقليم
أزيالل ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2019 -02 - 01

196

1341

508

846

رقم السؤال

الفالحة والصيد البحري

الصحة

2018 -12 - 20

التجاوزات التي تعرفها شركة سوناكوس ،للمستشار
املحترم السيد أبوبكراعبيد.

2018 -08 - 09

تاريخ اإلجابة

2018 -10 - 04

الفالحة والصيد البحري

دورة أكتوبر 2018

التسيب اإلداري واملالي في تدبير املستشفى الجهوي
موالي يوسف ،للمستشاراملحترم السيد محمد علمي.

نسبة تنفيذ االتفاقيات املبرمة في إطار عقد برنامج
لتمويل وإنجاز برامج التنمية املندمجة لجهة كلميم واد
نون ،للمستشاراملحترم السيد عبد الوهاب بلفقيه.

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

الفريق االشتراكي

197

1825

1122

951

1429

برنامج التشغيل الذاتي ،للمستشارة املحترمة السيدة
فاطمة الزهراء اليحياوي.

وضعية وتدبير مهام املكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية ،للمستشارة املحترمة السيدة آمال
العمري.

الحماية القانونية والجسدية لألطباء البياطرة
والتقنيين البيطريين باملجازر الوطنية ،للمستشارة
املحترمة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي.

التمثيلية النقابية للمستخدمين النشيطين داخل
مؤسسة من طرف متقاعد منذ  ،1999للمستشار
املحترم السيد رشيد املنياري.

الشباب والرياضة

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

2019 -01 - 03

2018 -12 - 05

2018 -12 - 05

الشغل واإلدماج املنهي

رقم السؤال

2018 -11 - 08

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أكتوبر 2018
الوزارة املعنية

فريق االتحاد املغربي للشغل

198

1343

1045

رقم السؤال

االقتصاد واملالية

وضعية املعهد الوطني للبريد واملواصالت ،للمستشارين
املحترمين السادة أعضاء املجموعة.

الصناعة واالستثماروالتجارة

دورة أكتوبر 2018

تحديد سن اإلحالة على التقاعد لفائدة بعض املوظفين
العاملين بوارة الثقافة واالتصال ،قطاع الثقافة،
للمستشارين املحترمين السادة أعضاء املجموعة.

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

2018 -10 - 26

2018 -08 - 09

تاريخ اإلجابة

199

1280

1424
مراقبة استعمال الحليب املجفف ،للمستشارين
املحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي
الشجيري.

عدم إتمام إنجاز الطريق الرابطة بين فرخانة وبني
شيكربإقليم الناظور ،للمستشاراملحترم السيد عبد
اللطيف أعمو.

الفالحة والصيد البحري

التجهيزوالنقل واللوجستيك

2018 -12 - 20

2018 -12 - 12

2018 -12 - 05

1422

الشغل واإلدماج املنهي

الفالحة والصيد البحري

2018 -12 - 05

عدم احترام مدونة الشغل من طرف بعض الشركات
العاملة في إنجاز ميناء الناظور غرب املتوسط،
للمستشاراملحترم السيد عبد اللطيف أعمو.

الداخلية

2018 -11 - 29

870

مخاطر التسول على املحاور الطرقية ،للمستشارين
املحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي
الشجيري.

دورة أكتوبر 2018

صيانة الخطارات ،للمستشارين املحترمين السيدين
عبد اللطيف أعمو وعدي الشجيري.

الفالحة والصيد البحري

2018-08-09

تاريخ اإلجابة

مراقبة تسويق أغراس النخيل ،للمستشارين
املحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي
الشجيري.

827

867

رقم السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2018وأكتوبر 2018
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

املستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي الشجيري

200

رابعا :قائمة الأ�سئلة الكتابية املجاب عنها
خالل دورة �أبريل 2019

1943

1942

1936

1287

656

1022

غياب النقل املدر�سي بالعديد من الجماعات الترابية التابعة إلقليم تنغير،
للمستشاراملحترم السيد الحو املربوح( .سؤال مكرر)

غياب النقل املدر�سي بالعديد من الجماعات الترابية التابعة إلقليم تنغير،
للمستشاراملحترم السيد الحو املربوح.

تضرر مدرسة بدوار أوكرضا سموكن الواقعة بتراب قيادة تمنارت عمالة
طاطا من الفيضانات ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبنعزوز.

مستقبل األدوية املستخرجة من الكنابيس ،للمستشار املحترم السيد
محمد الشيخ بيد هللا.

إحداث مفوضية للشرطة بميضار ،للمستشار املحترم السيد مصطفى
الخلفيوي.

مبررات رفض ترقية رغم استيفاء كل الشروط القانونية للترقي ،للمستشار
املحترم السيد حسن بلمقدم.

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الصحة

الداخلية

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي
والبحث العلمي

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 13

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019

فريق األصالة واملعاصرة

رابعا :قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أبريل 2019

202

1985

1959

1944

االنقطاعات املستمرة للماء عن ساكنة دواروير تغانمين الباز ،وبنعياد،
أزراراك ،أيت عال ،املعصر التابعة لجماعة ادراركة بعمالة إقليم أكادير
إداوتنان ،للمستشارة املحترمة السيدة فاطمة ايت مو�سى( .سؤال مكرر)

االنقطاعات املستمرة للماء عن ساكنة دواوير تغانمين الباز ،وبنعياد،
أزراراك ،أيت عال ،املعصر التابعة لجماعة ادراركة بعمالة إقليم أكادير
إداوتنان ،للمستشارة املحترمة السيدة فاطمة ايت مو�سى.

معاناة فالحي الناظور من نقص مياه السقي ،للمستشار املحترم السيد
مصطفى الخلفيوي.

معاييرالتعيين في املناصب العليا بقطاع الصحة ،للمستشاراملحترم السيد
عبد العزيزبنعزوز(.سؤال مكرر)

معاييرالتعيين في املناصب العليا بقطاع الصحة ،للمستشاراملحترم السيد
عبد العزيزبنعزوز.

وضعية جسرمطماطة في الخط السككي الرابط بين تازة وفاس ،للمستشار
املحترم السيد عبد الكريم الهمس.

1935

1584

1505

831

االعتداء الذي تعرض له الناشط الحقوقي أحمد أرحموش ،للمستشار
املحترم السيد عبد العزيزبنعزوز.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصحة

الصحة

الداخلية

2019 - 03 - 13

203

2187

تحسين الوضعية املادية واللوجيستكية ملوظفي الهيئات الديبلوماسية
املغربية بإفريقيا ،للمستشاراملحترم السيد عبد الكريم الهمس.

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

2019 – 07 - 24

1930

خريجي املراكزالجهوية للتربية والتكوين مسلك اإلدارة التربوية ،للمستشار
املحترم السيد عبد العزيزبنعزوز.

التربية الوطنية

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 - 07 – 05

2019 - 04 - 26

885

الصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

االقتصاد واملالية

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

االقتصاد واملالية

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 04 - 12

النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم الرشيدية ،للمستشار املحترم
السيد الحو املربوح.

1226

برمجة خط سككي رابط بين إقليم الناظور وطانطان ،للمستشار املحترم
السيد محمد الشيخ بيد هللا.

إعفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة
املضافة ،للمستشاراملحترم السيد عبد اإلله املهاجري.

األحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج املعلوماتي للفوترة ،للمستشار املحترم
السيد حميد قميزة.

ضعف مكافحة عدوى املستشفيات باملركزاالستشفائي الجهوي بمراكش،
للمستشاراملحترم السيد عبد اإلله املهاجري.

تأخر إنجاز مشروع قنطرة مالل بجماعة جزناية الجنوبية إقليم تازة رغم
توفر الدراسة واالعتمادات املالية منذ  ،2012للمستشار املحترم السيد
عبد الكريم الهمس.

املنظومة الصحية ،للمستشاراملحترم السيد محمد الشيخ بيد هللا.

876

1983

1957

1950

1939

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2019

204

1336

675

1582

االختالالت التي تنتج عن استغالل بعض الجمعيات لفضاء ومر
افق التربية الوطنية
مدرسة فاتح أكتوبربفاس ،للمستشارة املحترمة السيدة خديجة الزومي.

إيفاد لجنة قصد افتحاص
مالية املجلس اإلقليمي لزاكورة ،للمستشارة الداخلية
املحترمة السيدة فاطمة عميري.

وضعية عامالت وعمال شركة الحراسة ،للمستشاراملحترم السيد الصبحي
الجياللي.

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

الصحة

2019 - 02 - 13

1282

مالئمة مجال تدخل الوكاالت الجهوية للتنمية االجتماعية مع التقسيم األسرة والتضامن واملساواة والتنمية
الجهوي الجديد ،للمستشاراملحترم السيد موالي ابراهيم شريف.
االجتماعية

تاريخ اإلجابة

2019 - 02 - 13

رقم
السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

205

1954

1281

969

2086

إقصاء بعض الساكنة من التغطية الكهربائية ،للمستشارة
املحترمة السيدة فاطمة عميري.

إلزام املواطنين قراءة العدادات الكهربائية ،للمستشار املحترم
السيد محمد لشهب.

العناية باملواقع السياحية بإقليم شيشاوة والتعريف بها،
للمستشاراملحترم السيد عبد اللطيف أبدوح.

الوضعية االجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين،
للمستشاراملحترم السيد عثمان عيلة.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

السياحة والنقل الجوي

2019 - 06 - 28

2019 - 06 - 28

2019 - 05 - 23

2019 – 04 - 12

2019 - 04 - 12

إدارة الدفاع الوطني

تهيئة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ظهر املهراز فاس ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث
للمستشاراملحترم السيد الحسن سليغوة.
العلمي
وضعية املكونـين العرضيين بمكتب التكوين املنهي وإنعاش
كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي
الشغل ،للمستشارين املحترمين السيدين محمد سالم
بنمسعود  -موالي ابراهيم شريف.
تقليص حمولة شاحنات نقل البضائع ،للمستشار املحترم
التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء
السيد محمد سالم بنمسعود.

2019 – 04 - 26

1583

1133

1030

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

948

أزمة النقل الجماعي بمدينة تامسنا ،للمستشارة املحترمة
السيدة خديجة الزومي.

حكامة قطاع التعليم والبحث العلمي ،للمستشاراملحترم السيد كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث
عبد السالم اللبار( .سؤال مكرر)
العلمي

2019 - 04 - 12
الداخلية

145

144

حكامة قطاع التعليم والبحث العلمي ،للمستشاراملحترم السيد كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث
عبد السالم اللبار.
العلمي

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2019 - 04 - 12

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2019

206

1710

1706

764

1815

1814

1712

الفرق الكبير في تسعيرة املاء الصالح للشرب بين
العدادات الفردية والنافورات العمومية ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

التأخر في تنظيم امتحان األهلية للقيد في جدول
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين ،للمستشار
املحترم السيد عبد العلي حامي الدين.

تصحيح خطأ إداري وتمكين موظف من أجرته،
للمستشاراملحترم السيد عبد الصمد مريمي.

اإلجراءات املتخذة للتوعية وتحسين ظروف عالج
مر�ضى السرطان ،للمستشار املحترم السيد مبارك
جميلي.

تزويد مستشفى القرب بالريش بتقنيين متخصصين
في استعمال األجهزة الطبية ،للمستشار املحترم السيد
مبارك جميلي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

االقتصاد واملالية

التربية الوطنية

الصحة

الصحة

تأخر تسلم
شهادةي.الكفاءة املهنية ،للمستشار املحترم كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
السيد علي العسر

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 13

2019 - 02 - 13

2019 - 02 - 13

التربية الوطنية

2019 - 02 - 13

1608

تاريخ اإلجابة
إقصاء جمعية ذات تجربة كبيرة من برنامج محو األمية
بتاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

رقم السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

فريق العدالة والتنمية

207

1294

1278

1276

1049

989

807

411

1971

1811

بقايا النفايات املعدنية بجماعتي تويست وسيدي بوبكر
بإقليم جرادة ،للمستشار املحترم السيد عبد الصمد
مريمي.

صدقية الحركة االنتقالية ،للمستشار املحترم السيد
عبد الكريم لهوايشري.

التحاق األساتذة املتعاقدين بأزواجهم خارج الجهة
واألكاديمية التي يشتغلون بها ،للمستشار املحترم
السيد علي العسري.

مصير سيارات األجرة الصنف األول التي لم تستفد من
منحة تجديد املركبات القديمة ،للمستشار املحترم
السيد علي العسري.

اآلثار السلبية لبيع البنزين بالتقسيط بدون ترخيص،
للمستشاراملحترم السيد نبيل شيخي.

املطرح العمومي بجرادة ،للمستشاراملحترم السيد عبد
الصمد مريمي.

مشكل األطر التربوية املنتقلة من املنطقة الجنوبية
للعمل بشمال اململكة ،للمستشار املحترم السيد علي
العسري.

وضعية القسم الداخلي إناث بثانوية اإلمام الشطيبي
التأهيلية بغفساي بإقليم تاونات ،للمستشار املحترم
السيد علي العسري.

الخصاص املسجل في األطر الصحية والتقنيين
املتخصصين باملستشفى اإلقليمي مليدلت ،للمستشار
املحترم السيد مبارك جميلي.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الداخلية

الداخلية

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 02 - 26

2019 - 03 - 13

الداخلية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

الصحة

2019 - 02 - 26

208

1073

1019

752

258

235

تفعيل املجلس األعلى للتعاضد ،للمستشار املحترم
السيد عبد الصمد مريمي.

معايير الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
بطنجة في اختيار وترشيح الشباب لفرص الشغل،
للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

املخاوف من األضرار الجانبية الستعمال املصابيح
االقتصادية ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

الشغل واإلدماج املنهي

الشغل واإلدماج املنهي

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

إجراءات تحسين العرض الجامعي
بإقليم الحسيمة ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

حرمان الطالب عبد الجليل واعلي
مني.املنحة الجامعية ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
للمستشاراملحترم السيد علي العسر

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

2019 - 03 - 13

دورة أبريل 2019

إدارة الدفاع الوطني

التربية الوطنية

2019 - 03 - 13

2019 - 04 - 12

رقم السؤال

2058

2049

1872

أسباب عدم إعادة بناء مسجد أغزار أحبوس بمركز
بوجطاط جماعة بني حذيفة بإقليم الحسيمة،
للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.
حاجة ثانوية اإلمام الشطيبي التأهيلية بغفساي بإقليم
تاونات ألعوان حراسة جدد ،للمستشار املحترم السيد
علي العسري.
استفادة قدماء العسكريين وقدماء املحاربين من
العالجات الطبية والجراحية ،للمستشاراملحترم السيد
عبد السالم �سي كوري.

األوقاف والشؤون اإلسالمية

2019 - 03 - 13

209

1841

1716

1618

1607

إعفاء السيد عبد العزيز كاوجي من مهامه كرئيس
مصلحة ،للمستشارين املحترمين السيدين عبد اإلله
الحلوطي  -عبد الصمد مريمي والسيدتين آمال ميصرة
 -كريمة أفيالل.

الوضعية الكارثية للطريق الجهوية  419بإقليم تاونات،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

الوضعية املزرية للطريق اإلقليمية  5330بجماعة
بوعروس بإقليم تاونات ،للمستشار املحترم السيد علي
العسري.

غياب تغطية الهاتف املحمول والشبكة العنكبوتية
عن جماعات كثيرة ومناطق شاسعة بإقليم تاونات،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

تدهور خدمات مستشفى الحسن الثاني بغفساي
نتيجة حرمانه من أطباء وممرضين عينوا به وتم
تشغيلهم بمؤسسات أخرى بفاس وتاونات ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

وضعية الطريق الجهوية رقم  307الرابطة بين دمنات
وورزازات ،للمستشاراملحترم السيد نبيل شيخي.

عدم اشتغال جهاز السكانير بمستشفى أبو القاسم
الزهراوي بوزان خالل العطل وأيام نهاية األسبوع،
للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

1577

1323

1305

1130

عدم احترام شركة  Frenad Serviceبوجدة ملقتضيات
مدونة الشغل ،للمستشار املحترم السيد عبد الصمد
مريمي.

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصحة

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الشغل واإلدماج املنهي

2019 - 04 - 12

210

2055

2054

2007

1975

االختالالت التي شابت مباراة توظيف التقنيين باملعهد
الوطني للبحث الزراعي ،للمستشار املحترم السيد عبد
الصمد مريمي( .سؤال مكرر)

االختالالت التي شابت مباراة توظيف التقنيين باملعهد
الوطني للبحث الزراعي ،للمستشار املحترم السيد عبد
الصمد مريمي.

االتجار في الزعفران املغشوش ،للمستشار املحترم
السيد نبيل شيخي.

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الفالحة والصيد البحري

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

اإلجراءات املتخذة ملواجهة الخصاص على مستوى
املخزون االحتياطي للمغرب من املنتجات البترولية
املكررة ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

1972

االنقطاعات الكثيرة واملتكررة للماء الصالح للشرب
عن ساكنة مدينة غفساي ،للمستشار املحترم السيد
علي العسري.

تعويض األعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي
باملجال الحضري ألكادير ،للمستشار املحترم السيد
سعيد السعدوني.

الترخيص الستيراد اللحوم األمريكية للسوق املغربية
واإلجراءات املواكبة ،للمستشار املحترم السيد نبيل
األندل�سي.

الفالحة والصيد البحري

2019 - 04 - 12

الوضع البيئي الكارثي الذي تسبب فيه التخلص
العشوائي للمعاصر من مادة املرج بإقليم تاونات،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

1970

1865

1863

1853

تمكين الطلبة الذين انقطعوا خالل مراحل متقدمة
بسلك اإلجازة ألسباب قاهرة من استئناف دراستهم ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

2019 - 04 - 12

211

798

644

2043

2028

1967

عدم توقف القطارات بمدينة سيدي يحيى الغرب،
للمستشاراملحترم السيد عبد العالي حامي الدين.

اعتبار صعوبات اإلنجاب مرضا مشموال بتعويضات
أنظمة االحتياط االجتماعي ،للمستشار املحترم السيد
علي العسري.

اإلفراج عن السجناء في أوقات متأخرة ليال ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

الوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي وخلفيات عدم
تسليم ملفه الطبي لعائلته ،للمستشار املحترم السيد
نبيل األندلو�سي.

تدفق الصرف الصحي للسجن املحلي بجماعة بن
صميم بإقليم افران دون معالجة بجوار مقر الجماعة،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

مباراة توظيف أساتذة التعليم الفني التي نظمتها
وزارتكم بتاريخ  06يناير  ،2019للمستشار املحترم
السيد عبد العالي حامي الدين.

العقوبات التأديبية لفريق اتحاد طنجة لكرة السلة،
للمستشاراملحترم السيد محمد البشيرالعبدالوي.

اإلفراج عن السجناء في أوقات متأخرة ليال ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

1965

2068

2067

2061

تأخر البت في طلبات ممارسة خطة العدالة بالنسبة
لألشخاص الذين يعفيهم القانون من املباراة والتمرين
واالمتحان املنهي ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الشغل واإلدماج املنهي

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 – 04 - 22

2019 – 04 - 22

2019 – 04 - 22

2019 – 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 – 04 - 22

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

العدل

2019 - 04 - 12

212

813

2047

320

2073

عدم ضبط الوضعية املالية لألطر املنتقلة ألماكن
تستفيد من وضعية تعويض مختلف عن السكن،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

وضعية البنايات باملستشفى الجامعي محمد السادس
بمراكش ،للمستشار املحترم السيد عبد السالم �سي
كوري.

إنجاز مشروع الصرف الصحي بجماعة تودغى العليا،
للمستشاراملحترم السيد مبارك جميلي.

وضعية منشأة فنية كبيرة على واد سبو بالطريق
الجهوية  501بين فاس وقرية با محمد ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

حرمان أحياء بمدينة ظهر السوق بإقليم تاونات من
شبكة املاء الصالح للشرب ،للمستشار املحترم السيد
علي العسري.

إلزام األطرالتربوية املكلفة بمهام اإلدارة التربوية اجتياز
امتحان التخرج للحصول على إطار متصرف تربوي،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

مطالبة بعض املحاكم املواطنين باإلدالء برسم الوالدة
للحصول على السجل العدلي ،رغم تقديمهم للبطاقة
الوطنية للتعريف االلكترونية ،للمستشار املحترم
السيد عبد الصمد مريمي.

1870

1609

1138

1063

ربط أقاليم الحسيمة ،شفشاون وتطوان بالسكة
الحديدية ،للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.

التربية الوطنية

الصحة

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

العدل

2019 – 05 - 15

2019 – 05 - 10

2019 – 05 - 10

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 – 04 - 26

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التربية الوطنية

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 04 - 26

213

761

709
موقع إقليم تاونات في الخريطة السياحية لبالدنا،
للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

الشروط البيئية للمحاور السككية ،للمستشاراملحترم
السيد علي العسري.

السياحة والنقل الجوي

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 15

2019 – 05 - 15

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

بناء وتجهيز دور الصانعة بجماعات إقليم الرشيدية ،كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد
للمستشاراملحترم السيد مبارك جميلي.
االجتماعي
تهيئة املسلك الطرقي الرابط بين دوارتزوراخت السفلى
وتزوراخت العليا انطالقا من الطريق الوطنية رقم 02
التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء
بجماعة النكور اقليم الحسيمة ،للمستشار املحترم
السيد نبيل األندلو�سي.
اإلجراءات املتخذة لتفعيل قرار إنشاء كل من الكلية
متعددة التخصصات واملدرسة الوطنية للتجار
السيدة كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
والتسيير بإقليم الحسيمة ،للمستشار املحترم
نبيل األندلو�سي.

2019 – 05 - 15

2019 – 05 - 15

2019 – 05 - 15

الشباب والرياضة

العدل

التربية الوطنية

2019 – 05 - 15

2019 – 05 - 23

2121

2113

2097

2091

1974

عدم صرف منحة التدريب لألساتذة املتدربين،
للمستشاراملحترم السيد نبيل شيخي.
األحكام الصادرة عن املحاكم اإلدارية ضد الجماعات
الترابية ،للمستشار املحترم السيد محمد البشير
العبدالوي.
مراجعة أوقات افتتاح دور الشباب ،للمستشاراملحترم
السيد علي العسري.

1074

1056

التأخرفي صرف أجور األساتذة املتعاقدين ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

التربية الوطنية

2019 – 05 - 15

214

2098

2123

2070

1705

2180

ضعف نسبة إرجاع املصاريف الطبية في التغطية
الصحية للقيمين الدينيين ،للمستشار املحترم السيد
علي العسري.

تنظيم العالقة الشغلية للقيمين الدينيين ومؤطري
التعليم العتيق ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.

تثمين املدينة العتيقة لطنجة ،للمستشارة املحترمة
السيدة كريمة أفيالل.

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

معايير احتساب التقاعد التكميلي ملستخدمي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري
والخرائطية ،للمستشاراملحترم السيد نبيل شيخي.
استمرار بعض املعاشات املدنية للصندوق املغربي
للتقاعد دون الحد األدنى للمعاش املحدد في 1500
درهم ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.
إلغاء عدادات منازل املواطنين بسبب التأخر في أداء
فواتير املاء الصالح للشرب دون إشعار أو إعطاء
آجال للمعنيين باألمر ،للمستشار املحترم السيد نبيل
األندلو�سي.
تزويد مداشر دوار تزوراخت السفلى إقليم الحسيمة
باملاء الصالح للشرب ،للمستشار املحترم السيد نبيل
األندلو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

االقتصاد واملالية

الفالحة والصيد البحري

2019 – 06 - 21

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 23

األوقاف والشؤون اإلسالمية

األوقاف والشؤون اإلسالمية

إعداد التراب الوطني

2019 – 05 - 23

حاجة جهة درعة تافياللت ملدرسة
للهندسة املعمارية ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
للمستشاراملحترم السيد مبارك جميلي.

2103

2094

2050

2046

ملف املواطنين زينب أقلعي ومصطفى املراك�شي
بخصوص الضريبة الخصوصية السنوية على
السيارات ،للمستشارة املحترمة السيدة كريمة أفيالل.

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

2019 – 05 - 23

215

2358

2350
إحداث شباك بنكي إلكتروني (أوتوماتيكي) بالوكالة
البريدية بمنطقة الجرف إقليم الرشيدية ،للمستشار
املحترم السيد مبارك جميلي.

اإلجراءات املتخذة لتحسين وضعية دكاترة الوظيفة
العمومية واملؤسسات العامة ،للمستشار املحترم
السيد نبيل األندل�سي.
تأخر صرف منح األساتذة أطر األكاديميات املتدربين
باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ،للمستشار
املحترم السيد علي العسري.

تسوية وضعية موظفي مديرية االقتصاد الرقمي،
للمستشارة املحترمة السيدة كريمة أفيالل.

حماية املستهلك من اإلعالنات التجارية الكاذبة ،
للمستشاراملحترم السيد نبيل شيخي.

2267

2124

2092

1817

743

2356

1314

2110

إجراءات معاينة جودة مياه السقايات والينابيع
العمومية بإقليم الحسيمة ومدى صالحيتها للشرب،
للمستشاراملحترم السيد نبيل األندلو�سي.
ظاهرة الحراس غير القانونيين بمحطات وقوف غير
مؤدى عنها ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.
رفض استضافة نشاط من طرف إدارة دار الشباب
الوحدة بتاونات ،للمستشار املحترم السيد علي
العسري.
تأخر الترخيص بفتح مؤسسة التعليم الخصو�صي
بمدينة تاونات ،للمستشاراملحترم السيد علي العسري.
انعدام التجهيزات األساسية والغيابات املتكررة
للممرضة الوحيدة باملركز الصحي لجماعة النحيت،
للمستشاراملحترم السيد سعيد السعدوني.

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

التربية الوطنية

إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

الصحة

التربية الوطنية

الشباب والرياضة

الداخلية

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 - 07 - 10

2019 - 07 - 10

2019 - 06 - 28

216

2208

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التعجيل بإصالح الطريق الرابطة بين جماعة دار
الكبداني بإقليم الدريوش والطريق الوطني رقم 16
الرابطة بين الناظور والحسيمة عبر منطقة الشعابي،
للمستشاراملحترم السيد الطيب البقالي.

2019 - 07 – 10

2226

احداث مندوبية جهوية للطاقة واملعادن بجهة
الداخلة ،للمستشار املحترم السيد مبارك السباعي.
(سؤال مكرر)

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 07 – 05

2220

احداث مندوبية جهوية للطاقة واملعادن بجهة
الداخلة ،للمستشاراملحترم السيد مبارك السباعي.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 – 05 - 15

تاريخ اإلجابة

2019 - 07 – 05

2029

الوزارة املعنية

االجازة املهنية بجهة الداخلة
السباعي.وادي الذهب ،للمستشار كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
املحترم السيد مبارك

رقم السؤال

موضوع السؤال

دورة أبريل 2019

الفريق الحركي

217

1385

2016

1910

1894

1475

1436

تردي وضعية املسالك الطرقية بجماعة فم العنصر
بإقليم بني مالل ،للمستشار املحترم السيد عبد العزيز
بوهدود.

خلق جامعة متعددة االختصاصات
بإقليم خنيفرة ،كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

إحداث مالعب رياضية للقرب بجماعة مشرع بن عبو
القروية بمدينة سطات ،للمستشاراملحترم السيد عبد
العزيزبوهدود.

غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة سوق الخميس
دادس بإقليم تنغير ،للمستشار املحترم السيد لحسن
أدعي.

وضعية مجموعة مدارس فاطمة الفهرية بجماعة فم
العنصر بإقليم بني مالل ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

غياب النقل املدر�سي بجماعة أغبال بإقليم بركان،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

2019 – 02 - 26

2019 – 02 - 13

2019 - 02 - 13

2019 - 02 - 13

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الشباب والرياضة

التربية الوطنية

التربية الوطنية

2019 - 02 - 13

التربية الوطنية

2019 - 02 - 13

1417

2019 - 02 - 13

تردي وضعية الخدمات الصحية بجماعة مليلة إقليم
بن سليمان ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

الصحة

التربية الوطنية

2019 - 02 - 13

923

تاريخ اإلجابة
غياب النقل املدر�سي بضواحي عين عودة ،للمستشار
املحترم السيد محمد القندو�سي.

رقم السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

فريق التجمع الوطني لألحرار

218

1630

1602

1574

1569

1562

1509

1479

1403

1387

إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات بمشروع
حي الفتح  2بمدينة املحمدية ،للمستشاراملحترم السيد
عبد القادرسالمة.

تردي وضعية القنطرة بجماعة كروشن بإقليم خنيفرة،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

غياب األمصال املضادة للسعات العقارب باملستشفى
اإلقليمي بالصويرة ،للمستشار املحترم السيد جمال
الدين عكرود.

تردي وضعية الخدمات الصحية بمستشفى أدرار
لألمراض النفسية بإقليم شفشاون ،للمستشاراملحترم
السيد محمد البكوري.

االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب بإقليم أكادير،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

تردي الوضع الصحي بدوار بني بربر جماعة بوهودة –
إقليم تاونات ،للمستشاراملحترم السيد محمد عبو.

تردي وضعية الخدمات الصحية باملناطق الحدودية
لدائرة أحفير ،للمستشار املحترم السيد عبد القادر
سالمة.

الوضعية املتردية للخدمات الطبية باملركز الصحي
الجماعي أمتار بإقليم شفشاون ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

تردي وضع الخدمات الطرقية بدوارعين الغازي مدينة
بني مالل ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصحة

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 – 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 – 02 - 26

219

1895

1771

1758

1697

وضعية املؤسسات التعليمية بجماعة كتامة القروية
بإقليم الحسيمة ،للمستشار املحترم السيد محمد
البكوري.

ضعف فضاءات القرب بمقاطعة املعاريف بمدينة الدار
البيضاء ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تردي وضعية الطريق غير املصنفة بحي املحاميد 10
جماعة سعادة بإقليم مراكش ،للمستشار املحترم
السيد جمال الدين عكرود.

تردي وضعية املدارس بفرعية سيدي مقضو بإقليم بني
مالل ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

تردي وضعية الخدمات بمركز دار الوالدة بجماعة عين
حرودة بإقليم املحمدية ،للمستشار املحترم السيد
محمد الرزمة.

تردي وضعية الخدمات الصحية بمستشفى موالي
عبد هللا بمدينة املحمدية ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

ضعف صبيب شبكة الهاتف النقال بدوارأكرض أزكاغ
بجماعة آيت بوولي بإقليم أزيالل ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

1646

1635

1633

1631

إحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات بجماعة
عين حرودة بإقليم املحمدية ،للمستشاراملحترم السيد
عبد القادرسالمة.

التربية الوطنية

الشباب والرياضة

التجهيزوالنقل واللوجستيك

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

التربية الوطنية

الصحة

الصحة

الصحة

2019 - 02 - 26
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1394

1262

1237

1219

860

850

1986

1924

1902

تردي الوضع األمني بحي سيدي محمد الشريف بمدينة
تمارة ،للمستشاراملحترم السيد محمد با احنيني.

تدني الخدمات الصحية بمستشفى اإلدري�سي
بالقنيطرة ،للمستشار املحترم السيد محمد البكوري.
(سؤال مكرر)

تدني الخدمات الصحية بمستشفى اإلدري�سي
بالقنيطرة ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

التنظيم القانوني ملرائب السيارات بجماعة مدينة
سطات ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

عضوية الجماعة الترابية باللجنة االقليمية لتتبع
املقالع ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تشييد طريق تربط بين دوار آيت الفر�سي واكديم
نخرطان ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

بناء وتجديد القنطرة الحديدية بالطريق رقم 7308
بإقليم خنيفرة ،للمستشار املحترم السيد محمد
البكوري.

تلوث مياه الشرب بحي قرية أوالد مو�سى بمدينة سال،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تردي وضعية خدمات شبكة اإلتصاالت بجماعة
سيدي عبد هللا البوشواري بإقليم آشتوكة آيت باها،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

الداخلية

الصحة

الصحة

الداخلية

الداخلية

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

2019 - 03 - 13

2019 – 03 - 13

2019 – 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

2019 - 02 - 26

221

1604

1603

1599

1554

وضعية محطة تصفية مياه الصرف الصحي بمنطقة
تكانت أوكرام بإقليم آشتوكة ،للمستشاراملحترم السيد
عبد العزيزبوهدود.

غياب الربط باملاء الصالح للشرب بدوار أمردول ازكاع
بجماعة اكنيون ،للمستشار املحترم السيد لحسن
أدعي.

ارتفاع مستويات التلوث البيئي بإقليم الجديدة،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تردي وضعية املباني واملآثر التاريخية بمدينة مكناس،
للمستشاراملحترم السيد محمد القندو�سي.

استفحال ظاهرة الجريمة بحي موالي رشيد بمدينة
الدارالبيضاء ،للمستشاراملحترم السيد محمد الرزمة.

انتشار داء السل وسط مستشفيات مدينة مراكش،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

قطع واستنزاف أشجار الغابة بمنطقة أوالد بورحمة
بإقليم القنيطرة ،للمستشار املحترم السيد محمد
البكوري.

1552

1529

1432

1415

تردي وضعية الشبكة الطرقية بجماعة الدخيسة إقليم
مكناس ،للمستشاراملحترم السيد محمد القندو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

2019 – 03 - 13

2019 – 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 – 03 - 13

2019 - 03 - 13

الثقافة واالتصال

الداخلية

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 03 - 13

222

1908

1905

1900

1719

1684

1648

1642

1628

وضعية قصبة موالي الحسن اآلثرية بمدينة الحاجب،
للمستشاراملحترم السيد محمد القندو�سي.

وضعية مسجد دوار لبيض سيدي بوجيدة بمدينة
فاس ،للمستشاراملحترم السيد محمد عبو.

وضعية املواقع األثرية واملعالم التاريخية بمدينة
سجلماسة ،للمستشارين املحترمين السيدين محمد
البكوري ولحسن أدعي.

شح املاء الصالح للشرب بمداشر ودواويرإقليم وزان،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تردي وضعية الخدمات األمنية بمشروع حي الفتح 2
بمدينة املحمدية ،للمستشار املحترم السيد محمد
الرزمة.

غياب حافالت النقل املدر�سي بجماعة حد البراشوة
بإقليم الخميسات ،للمستشار املحترم السيد محمد
القندو�سي.

الوضعية املتردية لحديقة قطرة الحليب التاريخية
بمدينة تازة ،للمستشاراملحترم السيد محمد عبو.

وضعية أساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية
العاملين بأوربا سابقا ،للمستشاراملحترم السيد لحسن
أدعي.

الثقافة واالتصال

األوقاف والشؤون اإلسالمية

الثقافة واالتصال

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الداخلية

التربية الوطنية

الثقافة واالتصال

التربية الوطنية

2019 – 03 - 13

2019 – 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 – 03 - 13

2019 – 03 - 13

223

2039

2031

1995

ترميم قصبة أكفاي اآلثرية بمدينة مراكش ،للمستشار
املحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

الحالة املتردية للمدرسة العمومية بدوار السالهمة
بالجماعة الترابية املشرك بإقليم سيدي بنور،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

تهيئة املسلك الطرقي الرابط بين جماعة أوالد فارس
ودوار أوالد قاسم بإقليم سطات ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

الثقافة واالتصال

التربية الوطنية

2019 - 03 - 13

2019 – 03 - 13

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 03 - 13

224

1598

تردي وضعية واحات النخيل بمنطقة تيغجيجت بإقليم
كلميم ،للمستشاراملحترم السيد محمد با احنيني.

الفالحة والصيد البحري

2019 - 04 - 12

1545

غياب التغطية لشبكة االتصاالت للهواتف النقالة
بإقليم تازة ،للمستشاراملحترم السيد محمد عبو.

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

2019 - 04 - 12

1458

غياب األمن باملركزالصحي بمدينة الدريوش ،للمستشار
املحترم السيد عبد القادرسالمة.

الصحة

2019 - 04 - 12

1413

االنقطاع املتكرر للكهرباء بسبت جزولة بإقليم آسفي،
للمستشاراملحترم السيد جمال الدين العكرود.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

1097

الوضع املتردي لجماعة الغوالم بإقليم الخميسات،
للمستشاراملحترم السيد محمد القندو�سي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 04 - 12

1006

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الحالة املزرية للطرق القروية بجماعة واملاس إقليم
الخميسات ،للمستشارين املحترمين السيدين محمد
البكوري  -محمد عبو.

2019 - 04 - 12

975

توفيرخدمات النقل املزدوج ملنطقة زعير ،للمستشارين
املحترمين السادة محمد البكوري  -عبد العزيز بوهدود
 -جمال الدين العكرود.

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

2019 - 04 - 12

رقم السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

موضوع السؤال

دورة أبريل 2019

225

1851

1847

1765

1751

1748

تزويد دوار بوملعد بجماعة اكنيون إقليم تنغير باملاء
الصالح للشرب ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

انقطاع الكهرباء بمدينة تيفلت ،للمستشارين املحترمين
السيدين محمد البكوري  -محمد القندو�سي.

إتالف الخنازير البرية للمحاصيل الزراعية بإقليم
الدريوش ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

اآلثار البيئية التي خلفها مقلع الرماح بسبب عدم
التزامه بدراسة الجدوى  ،2012للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الفالحة والصيد البحري

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

الصحة

تردي وضعية الخدمات الصحية بالعالم القروي
واملناطق النائية بإقليم خنيفرة ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

2019 - 04 - 12

1742

نفاذ مخزون اللقاح املضاد لداء السعاربجماعة سيدي
سليمان ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

الصحة

2019 - 04 - 12

1702

الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي

تجويد الخدمات السلكية والالسلكية بالجماعة
القروية لواومانة بإقليم خنيفرة ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

2019 - 04 - 12

1690

ارتفاع تكاليف فواتيرالكهرباء بمدينة وزان ،للمستشار
املحترم السيد محمد البكوري.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

1605

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 04 - 12

اإلنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب ببلدية بيوكرى
وحي املغارة بإقليم آشتوكة آيت باها ،للمستشاراملحترم
السيد عبد العزيزبوهدود.

226

2003

1996

1988

1916

االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بعدد من أحياء
مدينة الخميسات ،للمستشار املحترم السيد محمد
القندو�سي.

نضوب منابع مياه السقي بجماعة أمرصيد بإقليم
ميدلت ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

انسداد ونقص قنوات الصرف الصحي بحي الجرادي
جماعة بوفكران بإقليم مكناس ،للمستشار املحترم
السيد لحسن أدعي.

حقيقة غياب األطر الطبية بمصحة األمراض النفسية
والعقلية بمدينة شفشاون ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

وضعية املركز الصحي بجماعة بني خلوك بمدينة
سطات ،للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

تزويد دواوير أنونسردون و توعبيت و تبغاط بجماعة
أحصيا دائرة النيف ،للمستشار املحترم السيد لحسن
أدعي.

وضعية مصلحة إدارة املاء والكهرباء بجماعة تاكلفت
القروية بإقليم أزيالل ،للمستشار املحترم السيد عبد
العزيزبوهدود.

1909

1899

1890

1883

حرمان دواوير بجماعة ثاكونيت بإقليم زاكورة من
الكهرباء ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

الصحة

الصحة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12
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1445

1351

1025

2011

1689

2026

2014

2012

2005

انقطاع املسلك الطرقي الوحيد بمنطقة تفداسين
جماعة النقوب بإقليم زاكورة ،للمستشار املحترم
السيد لحسن أدعي.

االنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب ببلدية تالسينت
بإقليم فكيك ،للمستشار املحترم السيد عبد القادر
سالمة.

أثر إستثمارات معامل كوزيمار على تشغيل شباب
جماعة بلقصيري ،للمستشارين املحترمين السيدين
محمد البكوري  -عبد القادرسالمة.

وضعية املآثر التاريخية بجماعة أنزي ،إقيلم تيزنيت،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

ارتفاع فواتير الكهرباء بدوار أكرض أزكاغ بجماعة آيت
بوولي بإقليم أزيالل ،للمستشار املحترم السيد عبد
العزيزبوهدود.

إحداث مركز طبي لعالج اإلدمان بمدينة وزان،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

ربط ساكنة أوالد لحمر بجماعة سانية بركيك التابعة
إلقليم سيدي بنور بالشبكة الكهربائية ،للمستشار
املحترم السيد عبد القادرسالمة.

مالبسات وفاة مواطنة مغربية بسبب أنفلونزا الخنازير
( )H1N1بالدار البيضاء ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

غياب الربط بشبكة الكهرباء بدوار كوكو أيت بوجو
جماعة فم أودي بإقليم بني مالل ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الشغل واإلدماج املنهي

الثقافة واالتصال

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 – 04 - 22

2019 - 04 - 12

2019 – 04 - 12

2019 - 04 - 12

2019 – 04 - 22

الصحة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الصحة

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 04 - 12
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1241

1216

1999

1990

تدني الخدمات الصحية بمستشفى أحمد بن ادريس
امليسوري بإقليم بوملان ،للمستشار املحترم السيد عبد
القادرسالمة( .سؤال مكرر)

تدني الخدمات الصحية بمستشفى أحمد بن ادريس
امليسوري بإقليم بوملان ،للمستشار املحترم السيد عبد
القادرسالمة.

شح املاء الصالح للشرب بجماعة مشرع بن عبوالقروية
بمدينة سطات ،للمستشار املحترم السيد عبد العزيز
بوهدود.

وضعية قنوات الصرف الصحي بقرية املعازيز بإقليم
الخميسات ،للمستشاراملحترم السيد محمد القندو�سي.

غياب الربط بشبكة املاء الصالح للشرب بحي الخرب
بمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة ،للمستشار املحترم
السيد محمدالبكوري.

شح املاء الصالح للشرب بدوار أيت الحساين قيادة
تونفيت بإقليم ميدلت ،للمستشار املحترم السيد
لحسن أدعي.

وضعية قنوات الصرف الصحي بدوار تابية آيت
ايعقوب بإقليم بني مالل ،للمستشار املحترم السيد
محمدالبكوري.

1989

1920

1834

1663

تردي وضعية سد أمسرا بجماعة إفران األطلس
الصغير بإقليم كلميم ،للمستشار املحترم السيد محمد
با احنيني.

الصحة

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 05 - 03

2019 – 05 - 03

2019 – 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

2019 - 04 - 26

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 - 04 - 26
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التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

2019 – 05 - 10

2019 – 05 - 03

1510

1764

حماية بحيرة املسروبية بمنطقة دار بوعزة بإقليم
النواصر ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

الفالحة والصيد البحري

2019 – 05 - 03

حقيقة تحول ضيعات فالحية بسوس إلى مستودعات
إلنتاج الفحم ،للمستشار املحترم السيد عبد العزيز
بوهدود.
معاناة دوارالنقلة التابع لجماعة ودكة إقليم تاونات مع
املاء الصالح لشرب ،للمستشار املحترم السيد محمد
عبو.

1763

1694

الوضع الصحي املتردي بجماعة الركادة أوالد جراربإقليم
تزنيت ،للمستشاراملحترم السيد محمد با احنيني.

الصحة

2019 – 05 - 03
الصحة

تردي وضعية املستشفى اإلقليمي بابن جرير بإقليم
الرحامنة ،للمستشار املحترم السيد جمال الدين
العكرود.

تردي الوضع الصحي بمدينة أزيالل ،للمستشار املحترم
السيد محمدالبكوري.

الصحة

2019 – 05 - 03

2019 – 05 - 03

2019 – 05 - 03

1483

1476

1301

تعسفات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

الصحة

2019 – 05 - 03

1266

تدني الخدمات الصحية بمستشفى أحمد بن ادريس
امليسوري بإقليم بوملان ،للمستشار املحترم السيد عبد
القادرسالمة( .سؤال مكرر)
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الثقافة واالتصال

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

1699

1688

وضعية مقالع األحجار بجماعة بوسكورة بإقليم
النواصر ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

األضرار الناجمة عن مصنع الزيوت بجماعة تماللت
بإقليم قلعة السراغنة ،للمستشار املحترم السيد عبد
العزيزبوهدود.

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

إحداث نواة جامعية بجهة
أدعي.درعة تافياللت ،للمستشار كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
املحترم السيد لحسن

2019 – 05 - 15

األضرار الناجمة عن تلوث شاطئ واد مرزك بجماعة
دار بوعزة بإقليم النواصر ،للمستشار املحترم السيد
عبد القادرسالمة.
تردي وضعية الزاوية املصلوحية األمغارية بإقليم
مراكش ،للمستشار املحترم السيد جمال الدين
العكرود.

1640

1300

2142

2037

وضعية املستشفى امليداني بإملشيل بإقليم ميدلت،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

الصحة

2019 – 05 - 15

2000

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

ضعف البنية التحتية للشبكة الطرقية بجماعة
خميسات الشاوية بإقليم سطات ،للمستشار املحترم
السيد عبد العزيزبوهدود.

2019 – 05 - 15

1923

إحداث قنطرة بجماعة أدلسان بإقليم ورزازات،
للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 05 - 15

1567

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 05 - 10

ندرة املاء الصالح للشرب بدوار الشرفاء بسيدي رحال
الشاطئ بإقليم برشيد ،للمستشار املحترم السيد عبد
القادرسالمة.

231

2089

2151

1733

1590

1508

2024

1827

1739

1700

غياب الربط بشبكة الكهرباء بدواوير جماعة أوالد
حمدان ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

جودة املاء الشروب بمقاطعة سيدي مومن بمدينة
الدار البيضاء ،للمستشار املحترم السيد عبد القادر
سالمة.

ظاهرة االنفالت األمني بإقامات نور املحيط بحي بناني
بمدينة الجديدة ،للمستشار املحترم السيد محمد
البكوري.

تنامي ظاهرة اإلنفالت األمني بإقليم آشتوكة آيت باها،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

اإلنفالت األمني بمدينة تنجداد بإقليم الرشيدية،
للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

إعادة هيكلة دوار موالي عزوز بمدينة مراكش،
للمستشاراملحترم السيد عبد العزيزبوهدود.

حل مشكل دوار الكرعة ،للمستشار املحترم السيد
محمد البكوري.

إدراج جماعة واومنة بإقليم خنيفرة في برنامج "قريتي"
السياحي ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

توفير املوارد املالية املرصودة لحماية املواقع اآلثرية
واملعالم التاريخية بمدينة وزان ،للمستشار املحترم
السيد محمد البكوري.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الداخلية

الداخلية

الداخلية

إعداد التراب الوطني

إعداد التراب الوطني

السياحة والنقل الجوي

الثقافة واالتصال

2019 – 06 - 28

2019 – 06 - 21

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 23

232

2248

2146

1993

2196

2147

1681

1679

2164

1553

شح املاء الصالح للشرب بدوارأوالد حمو ملوكة بإقليم
الناظور ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

مآل املستوصف الصحي بحي الزاوية إقليم سيدي
قاسم ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

ضعف البنية التحتية للشبكة الطرقية بقرية املعازيز
بإقليم الخميسات ،للمستشار املحترم السيد محمد
القندو�سي.

تردي وضعية طريق تاكركوست بجماعة تيديلي مسفيوة
بإقليم الحوز ،للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

إحداث قنطرة بدوار حنصالة بإقليم بني مالل،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

تراكم النفايات بمشروع حي الفتح  2بمدينة املحمدية،
للمستشاراملحترم السيد محمد الرزمة.

انتشار الكالب الضالة بإقليم تنغير ،للمستشار املحترم
السيد لحسن أدعي.

البنايات اآليلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

تخريب واستنزاف غابات األرز بإقليم إفران ،للمستشار
املحترم السيد محمد عبو.

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

الصحة

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 - 07 – 10

2019 - 07 – 10

2019 - 07 – 10

2019 - 07 – 05

2019 - 07 – 10

الداخلية

الداخلية

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

2019 - 07 – 05

233

2348

2336

2316

2315

2251

نضوب منابع مياه الري بمنطقة بني عميربإقليم الفقيه
بن صالح ،للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

غياب املنتزهات واملساحات الخضراء بمدينة تنغير،
للمستشاراملحترم السيد لحسن أدعي.

ندرة املاء الشروب بالجماعات القروية بإقليم وزان،
للمستشاراملحترم السيد محمد البكوري.

ندرة املاء الشروب بجماعة سيدي لحسن بإقليم
تاوريرت ،للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

ندرة املاء الشروب بجماعة مغراوة بمدينة تازة،
للمستشاراملحترم السيد عبد القادرسالمة.

الصحة

إعداد التراب الوطني والتعمير

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

2019 – 07 - 24

234

احتالل أمالك الدولة املخصصة إلنشاء مرافق
عمومية ،للمستشاراملحترم السيد أبو بكراعبيد.

2082

2080

مجانية الربط بالشبكة الكهربائية ،للمستشار املحترم
السيد أبو بكراعبيد.
الحريق الذي تعرضت له واحة جماعة أداي ،دائرة
بويزكارن ،بإقليم كلميم ،للمستشاراملحترم السيد عبد
الوهاب بلفقيه.
الحريق الذي تعرضت له واحة جماعة أداي ،دائرة
بويزكارن ،بإقليم كلميم ،للمستشاراملحترم السيد عبد
الوهاب بلفقيه( .سؤال مكرر)

1981

رقم السؤال
موضوع السؤال

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

2019 - 07 – 05

2019 - 07 – 05

2019 - 04 - 12

2019 - 03 - 13

الوزارة املعنية

االقتصاد واملالية

الداخلية

2019 – 03 - 13

تاريخ اإلجابة

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2019

1980

1003

الشطط في استعمال السلطة من طرف القائد رئيس
قيادة سيدي لحسن بإقليم تاوريرت ،للمستشاراملحترم
السيد عبد الحميد فاتحي.

رقم السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

الفريق االشتراكي
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1624

رقم السؤال
مسطرة رفع اليد عن امللكيات الخاصة من طرف املياه
والغابات ،للمستشارة املحترمة السيدة عائشة ايتعال.

الوزارة املعنية

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

دورة أبريل 2019

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

معاناة الطلبة مع تردي ظروف اإليواء والدراسة بمعهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،للمستشار املحترم
السيد محمد حيتوم.
معاناة الطلبة مع تردي ظروف اإليواء والدراسة بمعهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،للمستشار املحترم
السيد محمد حيتوم( .سؤال مكرر)
معاناة الطلبة مع تردي ظروف اإليواء والدراسة بمعهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،للمستشار املحترم
السيد محمد حيتوم( .سؤال مكرر)

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019
الوزارة املعنية
موضوع السؤال

2019 – 05 - 03

تاريخ اإلجابة

2019 – 03 - 13

2019 - 03 - 13

2019 – 03 - 13

تاريخ اإلجابة

الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

2019 – 07 - 24

فريق االتحاد املغربي للشغل

مآل مشروع القانون اإلطار املتعلق باالقتصاد
االجتماعي والتضامني ،للمستشار املحترم السيد عبد
االله حفظي.

موضوع السؤال

1860

1824

1823

رقم السؤال

2133

رقم السؤال

موضوع السؤال

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2019

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

236

انتشار غبار أسود بمدينة القنيطرة ،للمستشارين
املحترمين السادة أعضاء املجموعة.

تسوية وضعية الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية،
للمستشارين املحترمين السادة أعضاء املجموعة.

وضعية أساتذة التعليم العتيق ،للمستشارين املحترمين
السادة أعضاء املجموعة.

التداعيات السلبية لعملية تصفية الشركة الوطنية
لالتصاالت  ،SNTللمستشارين املحترمين السادة
أعضاء املجموعة.

286

وضعية املتقاعدين العسكريين ،للمستشارين
املحترمين السادة أعضاء املجموعة.
التكوين للحصول على البطاقة املهنية للسياقة،
وتجديد العقود النموذجية للمهنيين مستغلي
املأذونيات ،للمستشارين املحترمين السادة أعضاء
املجموعة.

660

2084

2079

1842

رقم السؤال

2222

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

إدارة الدفاع الوطني

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

التربية الوطنية

األوقاف والشؤون اإلسالمية

االقتصاد واملالية

الوزارة املعنية

االقتصاد واملالية

2019 – 07 - 10

2019 – 05 - 29

2019 – 05 - 23

2019 – 05 - 15

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

تاريخ اإلجابة

تاريخ اإلجابة

2019 – 03 - 13

دورة أبريل 2019

الزيادة في واجبات االنخراط بمؤسسة األعمال
االجتماعية ملوظفي وزارة االقتصاد واملالية،
للمستشارين املحترمين السادة أعضاء املجموعة.

موضوع السؤال

1820

رقم السؤال

الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2018وأبريل 2019
وزارة املعنية
موضوع السؤال

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

237

1856

2129

1423

333

رقم السؤال

توسيع التعاقد املباشرليشمل أعوان اإلدارات
و املؤسسات العمومية ،للمستشارين املحترمين
السيدين عبد اللطيف اعمو  -عدي الشجيري.

الولوجيات بالجامعات ،للمستشارين املحترمين
السيدين عبد اللطيف اعمو  -عدي الشجيري.

عدم احترام مدونة الشغل من طرف بعض الشركات
العاملة في إنجازميناء الناظور غرب املتوسط،
للمستشاراملحترم السيد عبد اللطيف اعمو.

مواجهة العنف داخل الحرم الجامعي ،للمستشارين
املحترمين السيدين عبد اللطيف اعمو  -عدي
الشجيري.

موضوع السؤال

إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

الشغل واإلدماج املنهي

2019 – 07 - 24

2019 – 06 - 21

2019 - 04 - 12

2019 - 04 - 12

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

الوزارة املعنية

تاريخ اإلجابة

دورة أبريل 2019

املستشاران املحترمان عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري
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