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  ةمقدم
 

kنطالقة الرمسية hلتطبيق املتعلق 5لتدبري إاللكرتوين لSٔس�ئ� الشفهية  رئbس جملس املس�شار�نالس�يد  5ٕعطاء 2016ل دورة ٔ��ريمتزيت 
lيف ٕاطار الرب oلجن ا امئة، وذhات الربملانية ورؤساء اUموPلس رؤساء الفرق واPعضاء مك>ب ا�مج املندمج والك>ابية، حبضور الس�يدات والسادة ٔ

اس�ت�دام تق�يات التواصل احلديثة، و�سمح هذا النظام من �ة بتقليص اس�هتالك  إاللكرتوين ملسا�رة مس�ت{دات أ�نظمة املعلوماتية من }الل hلربملان
 .الورق وحسن ختز�ن املعطيات، ومن �ة �نية بتقليص ا�ٓ�ال اليت �س�تغرقها التبادل الوريق لSٔس�ئ� وأ�جوبة

  

عهنا الس�يد  }الل هذه ا ورة �لس�تني شهريتني ملناقشة أ�س�ئ� املتعلقة 5لس�ياسة العامة واليت يتوىل إال�ابةعقد اPلس  وUىل صعيد �ٓخر،
حتد�ت املبادالت بني املغرب وkحتاد  ،اجلهوية�منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة : (ملناقشة احملاور التالية رئbس احلكومة، خصصتا

تدبري  ،ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات اجلديدة لالق>صاد الوطين وتطلعات الش�باب املغريب�ٓفاق  ،أ�ورويب
k ىلU ٔ¥ره�ت اجلهويالس�ياسة العموم§ة يف جمال ا �ن اخلار¦ وlةس�¨ر العمويم والرها  .(    

 
 

 37من ٔ�صل  قطاUا حكوم§ا 33 اليت عقدها اPلس، عرش الس�بعة الشفهية مشلت رقابة السادة املس�شار�ن }الل �لسات أ�س�ئ� كام
 مرة، 27لقطاع kق>صادي ب 5 مرة، م>بوUا 554حلصة الكربى مهنا ٕاذ حرض الوزراء املمثلون لها  القطاUات kج²عيةاملشلكة hلحكومة، اس�ت¯ٔ¥رت 

 06ب الشؤون اخلارج§ة  ، فقطاعم�اس�بة 22القطاع احلقويق وإالداري وا يين ب ف ة،مر  26فقطاع ا ا}لية والبµ§ات أ�ساس�ية اليت حرض وزراؤها 
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، يف ½ني مل وذh o«ورة الثانية Uىل التوايل ·ابوا عهنا مجيعا الصغرى وٕادماج القطاع ·ري املنظم والت{ارة، واملقاوالتالصناUة  �ريوز ، Uلام ٔ�نمرات
�ن ويتعلق أ�مر 5لرتبية الوطنية والعالقات مع الربملان، كام ٔ�ن من بني ٔ�كرث الوزراء حضورا جند Uىل هذه اجللسات وز�ر ٔ�شغال يعتذر قط عن حضور 

جتدون مضن هذه احلصي� �دوال مفصال لµس�بة حضور (، )مرات 10(، الص�ة )مرة11(الرتبية الوطنية  ،)مرة 12(وز�ر ال�شغيل : اخلصوص
Uات احلكوم§ة }الل �لسات أ�س�ئ�القطا(.  

 

غياب املرافق العموم§ة يف  التقليديني،أ�وضاع kج²عية hلصناع :" مهت 5ٔ�ساس الزتامات 7رصد  الوزراء، متوخبصوص تعهدات السادة 
ٓ م¯ٓل الطريق الس�يار  ،اجلديدةاملدن  ٕا½داث مؤسسة  ،hلوا½اتحماربة زحف الرمال حامية  ،الغابويمعايري تفويت الوUاء العقاري  ،اجلديدةسفي �

 ". اخلدمات الصحية جبهة فاس مك�اس ؤ�قاÐميها ال�سعة ،الرتابيةSٔعامل kج²عية لفائدة موظفي امجلاUات ل
  

للك  سؤk 43, 05مبعدل (سؤk،  652 الربيعيةا ورة  م�ذ هناية ا ورة اخلريف§ة وٕاىل ·اية اف>تاح وبلغ Uدد أ�س�ئ� الشفهية املطرو½ة
 .Uاد� سؤk 211وسؤk مهنا �ٓين،  53، ٔ��ابت احلكومة Uىل )مس�شار
  
  

من مجموع أ�س�ئ� املطرو½ة، ) %04,33(بµس�بة  kق>صاديو5لµس�بة hلتوزيع اPايل القطاعي ركزت ٔ�س�ئ� السادة املس�شار�ن Uىل القطاع 
بµس�بة  احلقويق وإالداري وا يينفاPال ، )%16,23(بµس�بة  الشؤون ا ا}لية والبµ§ات أ�ساس�ية، فقطاع )%42,28(بµس�بة  kج²عيمث القطاع 

 ).%58,03(بµس�بة  الشؤون اخلارج§ة، ؤ�}ريا قطاع )78,11%(
  

  .سؤk مهنا 134سؤk، ٔ��ابت احلكومة Uىل  270 نفس الفرتةأ�س�ئ� الك>ابية املطرو½ة }الل  وبلغ Uدد
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 لSٔس�ئ� الشفهيةنتاجئ ٕاجاملية لٕالحصاء العام 
�ريل}الل دورة �ٔ 2016   

  

 العدد أ�س�ئ� الشفهية

  عهنÛا اPاب-ا�ٓنية-أ�س�ئ� الشفهية  �
 عهنا اPاب-العادية-أ�س�ئ� الشفهية  �

53 kابة )%20,07( :سؤPمن مجموع أ�س�ئ� ا  

211 kابة )% 79,92: (سؤPمن مجموع أ�س�ئ� ا 

 264 اPموع
  
  

  لSٔس�ئ� الك>ابيةنتاجئ ٕاجاملية لٕالحصاء العام 
�ريلدورة }الل �ٔ 2016  

 العدد أ�س�ئ� الك>ابية
 سؤk 270= 204+66 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل املطرو½ةأ�س�ئ� الك>ابية  �

 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل أ�س�ئ� الك>ابية اPاب عهنا �
من مجموع  )% 31,67(: جوا1345 =59+75

  املطرو½ةأ�س�ئ� 
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�ريلالقطاUات احلكوم§ة }الل �لسات أ�س�ئ� الشفهية  ورة  حضورٔ� 6201 *** 
Uدد مرات احلضوريف  القطاUات احلكوم§ة

 اجللسات
Uدد مرات احلضوريف  القطاUات احلكوم§ة

 اجللسات
 05 ٕاUداد الرتاب الوطينالتعمري و  01 ا ا}لية، الوزارة املنتدبة يف ا ا}لية
 10 الص�ة 01 اخلارج§ة، الوزارة املنتدبة يف ا ا}لية

 02 االتصال 04 العدل واحلر�ت
 04 الطاقة واملعادن واملاء والبæbة 01 أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة

 08 الس�يا½ة --   )ينوب عنه العالقات مع الربملان( hلحكومةأ�مانة العامة 
 08 التضامن واملر�ٔة وأ�رسة والتمنية kج²عية 02 ة، الوزارة امللكفة 5ملزيانيةkق>صاد واملالي

 02 الثقافة 04 الش�باب والر�ضة
 05 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة 05 السكىن وس�ياسة املدينة

 07 العالقات مع الربملان واPمتع املدين 01 الفال½ة والصيد البحري

 03 الصناUة التقليدية وkق>صاد kج²عي والتضامين 11 وطنية والتكو�ن املهين، الوزارة املنتدبةالرتبية ال
 12 ال�شغيل والشؤون kج²عية 09 التعلمي العايل، الوزارة املنتدبة

 --  ٕادارة ا فاع الوطين 07 التجهزي والنقل
 04 ون العامة واحلاكمةالشؤ  00 الصناUة والت{ارة وkس�¨ر وkق>صاد الرمقي

 01 الوزارة امللكفة 5لبæbة 01 الت{ارة اخلارج§ة
 03 الوزارة امللكفة 5ملاء 08 الوزارة امللكفة 5لنقل

 00 املقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ·ري املنظم 06 الوظيفة العموم§ة وحتديث إالدارة
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�ريلشفهية }الل دورة 3س�بة اعتذار الوزراء عن حضور �ٔشغال �لسات أ�س�ئ� ال ٔ� 2016   
 Uدد اجللسات القطاUات احلكوم§ة Uدد اجللسات القطاUات احلكوم§ة

 06/17 التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين 16/17 ا ا}لية، الوزارة املنتدبة يف ا ا}لية
 02/17 الص�ة 15/17 اخلارج§ة، الوزارة املنتدبة يف ا ا}لية

 02/17 االتصال 09/17 العدل واحلر�ت
 06/17 الطاقة واملعادن واملاء والبæbة 13/17 أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة

 04/17 الس�يا½ة ----   )ينوب عنه العالقات مع الربملان(  أ�مانة العامة hلحكومة
 05/17 التضامن واملر�ٔة وأ�رسة والتمنية kج²عية k 14/17ق>صاد واملالية، الوزارة امللكفة 5ملزيانية

 01/17 الثقافة 09/17 الش�باب والر�ضة
 02/17 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة 05/17 السكىن وس�ياسة املدينة
 00/17 العالقات مع الربملان واPمتع املدين 16/17 الفال½ة والصيد البحري

 13/17 ة وkق>صاد kج²عي والتضامينالصناUة التقليدي 00/17 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، الوزارة املنتدبة
 03/17 ال�شغيل والشؤون kج²عية 01/17 التعلمي العايل، الوزارة املنتدبة

 ----  ٕادارة ا فاع الوطين 07/17 التجهزي والنقل
 04/17 الشؤون العامة واحلاكمة 17/17 الصناUة والت{ارة وkس�¨ر وkق>صاد الرمقي

 15/17 الوزارة امللكفة 5لبæbة 03/17 الت{ارة اخلارج§ة
 12/17 الوزارة امللكفة 5ملاء 01/17 الوزارة امللكفة 5لنقل

 17/17 املقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ·ري املنظم 04/17 الوظيفة العموم§ة وحتديث إالدارة
 

  .رهلقطاع الوزاري املعين ولbس Uدد املرات اليت ٔ�Uلن فهيا ا�ٔ}ري اس�تعداده اجلواب Uىل ٔ�س�ئ� واليت قد تفوق يف هذه احلاU ìدد مرات حضو 3س�بة حضور الوزراء ت¯ٔ}ذ بعني kعتبار Uدد مرات �رجمة ٔ�س�ئ� h :  ملحوظة***



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصي� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 6201 �ٔ�ريلدورة 

 

9

 

  

 

  القسم أ�ول
 

  اجللسات الشهرية املتعلقة -  �ٔ 
 احملاور: 5لس�ياسة العامة
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  الشهرية اخلاصة 5لس�ياسة العامة اتاجللس
�ريل}الل دورة �ٔ 2016  

    �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئbس اجللسة  2016 ماي 31/ اجللسة أ�وىل 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

   �منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية :احملور أ�ول
  رئbس احلكومة   kس�تقاليل .ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  مة اجلهوية،�منية املناطق القروية واجلبلية Uىل ضوء احلاك

 رئbس احلكومة أ�صاì واملعارصة .ٔ�عضاء فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  �منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية،
 رئbس احلكومة  العداì والتمنية .ٔ�عضاء فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  وية واجلبلية Uىل ضوء اجلهوية املتقدمة،�منية املناطق القر 

 رئbس احلكومة احلريك .ٔ�عضاء الفريق احلريكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  �منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية،
ٔ�عضاء hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  ة احلكومة يف �منية املناطق القروية واجلبلية Uىل ضوء احلاكمة اجلهوية،س�ياس

 .فريق التجمع الوطين لSٔحرار
 رئbس احلكومة التجمع الوطين لSٔحرار

 رئbس احلكومة  kشرتايك .الفريق kشرتايكٔ�عضاء hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  �منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية،
ٔ�عضاء مجموUة الكونفدرالية احملرتمني السادة  نhلمس�شار� �منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية،

 .ا ميقراطية hلشغل
 رئbس احلكومة  .الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

  رب وkحتاد أ�ورويبحتد�ت املبادالت بني املغ :الثايناحملور 
  رئbس احلكومة    العداì والتمنية  .ٔ�عضاء فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  املبادالت الت{ارية بني املغرب وkحتاد أ�ورويب،

kحتاد العام ٔ�عضاء فريق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  ،حتد�ت املبادالت الت{ارية بني املغرب وkحتاد أ�ورويب
 .ملقاوالت املغرب

 رئbس احلكومة kحتاد العام ملقاوالت املغرب

 رئbس احلكومة  kحتاد املغريب hلشغل .ٔ�عضاء فريق kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  حتد�ت املبادالت بني املغرب وkحتاد أ�ورويب،
ٔ�عضاء hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  الس�ò املتعلقة بقطاع الفال½ة، أ�ورويب حتد�ت املبادالت بني املغرب وkحتاد
 .الفريق ا س�توري ا ميقراطي kج²عي

 رئbس احلكومة ا س�توري ا ميقراطي kج²عي
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 رئbس احلكومة العمل التقديم .ٔ�عضاء مجموUة العمل التقديماحملرتمني السادة  نhلمس�شار� �ٓفاق املبادالت بني املغرب وkحتاد أ�ورويب،

  ---------- : ٔ�مني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 19/  الثانيةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  لالق>صاد الوطين وتطلعات الش�باب املغريب�ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات اجلديدة  :احملور أ�ول
�ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات اجلديدة لالق>صاد الوطين وتطلعات الش�باب 

  .ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  املغريب،
  رئbس احلكومة   kس�تقاليل

والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات اجلديدة لالق>صاد الوطين وتطلعات الش�باب  �ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية
 .ٔ�عضاء فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  املغريب،

 رئbس احلكومة أ�صاì واملعارصة

صاد الوطين وتطلعات الش�باب �ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات اجلديدة لالق>
  .ٔ�عضاء فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  املغريب،

 رئbس احلكومة  العداì والتمنية

hلمس�شار�ن  �ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته ملتطلبات kق>صاد الوطين،
  .ريكٔ�عضاء الفريق احلاحملرتمني السادة 

 رئbس احلكومة احلريك

�ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات اجلديدة لالق>صاد الوطين وتطلعات الش�باب 
 .ٔ�عضاء فريق kحتاد العام ملقاوالت املغربhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  املغريب،

 رئbس احلكومة kحتاد العام ملقاوالت املغرب

ٔ�عضاء مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية احملرتمني السادة  نhلمس�شار� ،ق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين�ٓفا
  .hلشغل

 رئbس احلكومة  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

مل ٔ�عضاء مجموUة العاحملرتمني السادة  نhلمس�شار� �ٓفاق ٕاصالح م�ظومة الرتبية والتكو�ن وس�بل تقادي إالخفاق،
 .التقديم

 رئbس احلكومة  العمل التقديم

  تدبري الس�ياسة العموم§ة يف جمال ا �ن اخلار¦ و�ٔ¥ره Uىل kس�¨ر العمويم والرهاlت اجلهوية :الثايناحملور 
hلمس�شار�ن  اجلهوية،تدبري الس�ياسة العموم§ة يف جمال ا �ن اخلار¦ ؤ�¥ره Uىل kس�¨ر العمويم والرهاlت 

   .ٔ�عضاء فريق العداì والتمنيةمني السادة احملرت 
 رئbس احلكومة العداì والتمنية
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ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  س�ياسة احلكومة يف تدبري املديونية ؤ�¥رها Uىل kس�¨ر،
  .لSٔحرار

 رئbس احلكومة  التجمع الوطين لSٔحرار

hلمس�شار�ن  ا �ن اخلار¦ ؤ�¥ره Uىل kس�¨ر العمويم ورهاlت اجلهوية، تدبري الس�ياسة العموم§ة يف جمال
  .ٔ�عضاء الفريق kشرتايكاحملرتمني السادة 

 رئbس احلكومة kشرتايك

hلمس�شار�ن  ،تدبري الس�ياسة العموم§ة يف جمال ا �ن اخلار¦ ؤ�¥ره Uىل kس�¨ر العمويم والرهاlت اجلهوية
  .ٔ�عضاء فريق kحتاد املغريب hلشغل احملرتمني السادة

 رئbس احلكومة kحتاد املغريب hلشغل

ٔ�عضاء الفريق ا س�توري ا ميقراطي hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  ،�ٓ�ر ا �ن اخلار¦ Uىل kق>صاد الوطين
  .kج²عي

 رئbس احلكومة  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي
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 القسم أ�ول
 الشهرية املتعلقة اجللسات -  ب

 ٕاحصائيات: 5لس�ياسة العامة
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئbس احلكومة
�ريلدورة  –حسب الفرق واPموUات  –ٔ� 2016 

 

  

  

  

  

 الفرق واPموUات 2016ماي  31: اجللسة أ�وىل
املبادالت بني املغرب وkحتاد أ�ورويب حتد�ت-: احملور الثاين  املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية �منية- : حملور أ�ولا 

 أ�س�ئ� املطرو½ة أ�س�ئ� اPابة أ�س�ئ� املطرو½ة أ�س�ئ� اPابة

 kس�تقاليل. ف 01 01 --  -- 

 ا�ٔصاì واملعارصة.ف 01 01 --  -- 

 العداì والتمنية. ف 01 01 01 01

احلريك.ف 01 01 --  --   

التجمع الوطين لSٔحرار.ف 01 01 --  --   

kحتاد العام ملقاوالت املغرب. ف --  --  01 01  

kشرتايك. ف 01 01 --  --   

kحتاد املغريب hلشغل. ف --  --  01 01  

ا س�توري ا ميقراطي kج²عي. ف --  --  01 01  

 الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل.م 01 01 --  -- 

 العمل التقديم.م --  --  01 01

 اPموع 07 07 05 05
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئbس احلكومة

�ريلدورة  –توزيع التوق§ت  – ٔ� 2016 
  

  

 رئbس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

�منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء  -

 احلاكمة اجلهوية  

بني املغرب وkحتاد  حتد�ت املبادالت -
  أ�ورويب

  دق§قة  74
  )دق§قة 74: التوق§ت احملدد(

  دق§قة  74
  )دق§قة 74: التوق§ت احملدد(

  

  

 .)دق§قة 74(ورئbس احلكومة ) دق§قة 74(م&دٔ� املناصفة يف توزيع التوق§ت بني جملس املس�شار�ن  اعمتد }الل هذه اجللسات: ملحوظة
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  ية اخلاصة �رئbس احلكومةٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهر 
�ريلدورة  –حسب الفرق واPموUات  –ٔ� 2016  

 

 الفرق واPموUات 2016يوليوز  19: اجللسة الثانية
الس�ياسة العموم§ة يف جمال ا �ن اخلار¦ ؤ�¥ره Uىل kس�¨ر  تدبري-: احملور الثاين

 العمويم والرهاlت اجلهوية 
رتبية والتكو�ن املهين ومدى اس�ت{ابته hلمتطلبات �ٓفاق ٕاصالح قطاع ال-: احملور أ�ول

 اجلديدة لالق>صاد الوطين وتطلعات الش�باب املغريب

 أ�س�ئ� املطرو½ة أ�س�ئ� اPابة أ�س�ئ� املطرو½ة أ�س�ئ� اPابة

 kس�تقاليل. ف 01 01 --  -- 

 ا�ٔصاì واملعارصة.ف 01 01 --  -- 

  والتمنيةالعداì. ف 01 01 01 01

احلريك.ف 01 01 --  --   

التجمع الوطين لSٔحرار.ف --  --  01 01  

kحتاد العام ملقاوالت املغرب. ف 01 01 --  --   

kشرتايك. ف --  --  01 01  

kحتاد املغريب hلشغل. ف --  --  01 01  

ا س�توري ا ميقراطي kج²عي. ف --  --  01 01  

 ميقراطية hلشغلالكونفدرالية ا .م 01 01 --  -- 

 العمل التقديم.م 01 01 --  -- 

 اPموع 07 07 05 05
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئbس احلكومة
 2016دورة �ٔ�ريل  –توزيع التوق§ت  – 

  

 رئbس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى  �ٓفاق -
ته hلمتطلبات اجلديدة لالق>صاد الوطين اس�ت{اب 

 وتطلعات الش�باب املغريب

تدبري الس�ياسة العموم§ة يف جمال ا �ن اخلار¦  -
 ؤ�¥ره Uىل kس�¨ر العمويم والرهاlت اجلهوية

  دق§قة 85 -
  

  دق§قة 85 -
  

 

    

 .)دق§قة 85(ورئbس احلكومة ) دق§قة 85(اعمتد }الل هذه اجللسة م&دٔ� املناصفة يف توزيع التوق§ت بني جملس املس�شار�ن : ملحوظة
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  القسم أ�ول

 املعطيات اخلاصة 5لزتامات قاعدة- ج
  وتعهدات الس�يد رئbس احلكومة}الل اجللسات الشهرية
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 قاUدة املعطيات اخلاصة 5لزتامات وتعهدات الس�يد رئbس احلكومة }الل 
 الشهرية املتعلقة 5لس�ياسة العامة اجللسات

 
ت.ر ا ورة اجللسة حمور اجللسة الزتامات وتعهدات الس�يد رئbس احلكومة  

  :هتدف املقاربة اليت تبµهتا احلكومة ٕاىل

الرفع من قدرة املناطق القروية واجلبلية Uىل ٕانتاج الرثوات واس�¨ر قدراهتا  - 
 kق>صادية،

 مل القروي واملناطق اجلبلية،øرسيع وثرية فك العزì عن العا - 

 .تعز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات أ�ساس�ية والعموم§ة واملنفعية - 
ولتزنيل هذه املقاربة Uىل مس�توى م�اطق الوا½ات وأ�راكن، مت وضع اسرتاتيجية يف ٔ�فق 

�ر�كز Uىل ثالث حماور وهتدف ٕاىل kرتقاء هبذه املناطق وجعلها �دابة وتنافس�ية  2020
م�صب شغل والرفع من مس�توى اخلدمات أ�ساس�ية لبلوغ  160.000اث ومس�تدامة وٕا½د

  . 2020وا ويل يف ٔ�فق  2016املس�توى الوطين يف ٔ�فق 
الربlمج املندمج "ٔ�ما فò خيص املناطق اجلبلية، فقد متت بلورة اسرتاتيجية ٔ�طلق Uلهيا 

  .جامUة 738ٕاقلò و 41هتم " لتمنية املناطق اجلبلية
lلربh س�بةµالية يف العامل القروي  2022-2016مج املليك و5لPج²عية واk حملاربة الفوارق

مليون مواطن  12مرشوع لفائدة  20.800مليار درمه وUدد املشاريع  50فقد رصد â م&لغ 
  .دوار 24.290يقطنون ب 

�منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة 

  اجلهوية

 31/ اجللسة أ�وىل 
 2016ماي 
 

�ريل �ٔ2016  01  
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  القسم الثاين
  أ�س�ئ� الشفهية ا�ٓنية اPاب عهنا

�ريل}الل دورة �ٔ 2016  
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 أ�س�ئ� الشفهية ا�ٓنية اPاب عهنا 
�ريل}الل دورة ٔ� 2016  

  �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  محمد أ�نصاري: رئbس اجللسة  2016 �ٔ�ريل 12/ اجللسة أ�وىل 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الفال½ة والصيد البحري  التجمع الوطين لSٔحرار .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لSٔحرار ،وضعية املومس الفالح احلايل
مني السادة ٔ�عضاء hلمس�شار�ن احملرت  ،مسطرة ولوج اجلامعات واملعاهد واملدارس العليا ذات kس�تقطاب احملدود

 .kس�تقاليلفريق ال
 التعلمي العايل  kس�تقاليل

التو�زي�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 �ٔ�ريل 19/  الثانيةاجللسة   
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة  العمل التقديم  .مجموUة العمل التقديممس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hل  ،إالعفاء من أ�داء املس�بق لبعض أ�دوية املعوض عهنا 
 الص�ة  kحتاد املغريب hلشغل  .فريق kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،تدين اخلدمات ب¯ٔقسام املس�تع{الت 
 الش�باب والر�ضة  kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ةاخلصاص يف املوارد ال�رشية لت¯ٔطري مراكز ا�òت الصيف§ 

 الش�باب والر�ضة  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي  .ا س�توري ا ميقراطي kج²عيفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،تعشbب املالعب
 الوزارة امللكفة 5ملاء  أ�صاì واملعارصة   .أ�صاì واملعارصةرتمني السادة ٔ�عضاء فريق hلمس�شار�ن احمل ،تدبري املوارد املائية

  محمد Uدال: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 �ٔ�ريل 26/  الثالثةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،5لعديد من املس�شف§ات اخلصاص يف أ�طباء ا�تصني

 الص�ة kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،تفعيل قانون م�ع التد}ني يف أ�ماáن العموم§ة

 الوزارة امللكفة 5لنقل  احلريك . الفريق احلريكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ام،توق§ف اخلط اجلوي الرابط بني احلس�مية ؤ�مسرتد
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  �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئbس اجللسة  2016 ماي 03/  الرابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 العدل واحلر�ت kحتاد العام ملقاوالت املغرب .kحتاد العام ملقاوالت املغربحملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق hلمس�شار�ن ا دمع قضاء أ�عامل،
 الص�ة kس�تقاليل  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل رضورة ت¯ٔهيل وجتويد اخلدمات 5ملس�شف§ات العموم§ة،

  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  محمد أ�نصاري: bس اجللسةرئ   2016 ماي 10/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة  kحتاد املغريب hلشغل  .kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  م�ظومة طب الشغل،
 الص�ة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  القرب،اس�ت	�اء بعض املناطق من مشاريع مس�شف§ات 

 الص�ة kس�تقاليل  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل تقليص Uدد وف§ات الµساء عند الوالدة،
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  ،غياب س�يارات إالسعاف 5لعديد من املس�شف§ات واملراكز الصحية

  .kس�تقاليل
 الص�ة kس�تقاليل

 الص�ة  kشرتايك  .kشرتايكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  kسرتاتيجية الصحية يف أ�قالمي اجلنوبية، 
 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة  التجمع الوطين لSٔحرار   .السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لSٔحرارhلمس�شار�ن احملرتمني  تنايم ظاهرة املزي العنرصي جتاه �الي��ا ب¯ٔورو5،

hلمس�شار�ن احملرتمني  إالجراءات والتدابري اليت سطرهتا الوزارة hلتخف§ض من معدل البطاì وøشجيع ال�شغيل،
  .السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل

والشؤون kج²عية ال�شغيل kس�تقاليل  

 ال�شغيل والشؤون kج²عية  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  مدى �دية احلكومة يف التعاطي مع احلوار kج²عي،
 ال�شغيل والشؤون kج²عية  العمل التقديم  .ديممجموUة العمل التقhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  نتاجئ و�ٓفاق احلوار kج²عي،

  محمد Uدال: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 ماي 17/  السادسةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةاء فريق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عض واقع الص�ة النفس�ية والعقلية 5ملغرب،
 الص�ة  التجمع الوطين لSٔحرارhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين  غياب إالسعاف الطيب جبهة العيون الساق§ة امحلراء،
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  .لSٔحرار
 الص�ة  kشرتايك  .kشرتايكضاء الفريق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�ع غياب اhلقا½ات اخلاصة 5ملعمتر�ن،

  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 ماي 24/  السابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الرتبية الوطنية  العداì والتمنية  .لتمنيةالعداì واhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ٕانصاف بعض ر�ال و3ساء التعلمي،
 الرتبية الوطنية  kس�تقاليل .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل kس�تعداد ٕالجراء ام>�اlت البااكلور�،

 الرتبية الوطنية ايكkشرت   .kشرتايكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  kس�تعدادات الم>�اlت البااكلور�،
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين  ٔ�داء م>¯ٔخرات ا�ٔاكدمييات الوطنية hلرتبية والتكو�ن،

  .لSٔحرار
 الرتبية الوطنية التجمع الوطين لSٔحرار

،lلمس�شار�ن احملرتمني السادة  التعريف 5ملواقع أ�¥رية واملعامل التارخيية ببالدhس�تقاليلk عضاء الفريق�س�تقاليل  .ٔk  الس�يا½ة 
 الس�يا½ة  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي  .ا س�توري ا ميقراطي kج²عيفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الس�يا½ة اجلبلية

Uة الكونفدرالية ا ميقراطية مجمو hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  انت�ا5ت التعاضدية العامة hلرتبية الوطنية،
  .hلشغل

  ال�شغيل والشؤون kج²عية الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

 الشؤون العامة واحلاكمة kس�تقاليل  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل بوادر الز�دة يف ٔ�سعار احملروقات،
hلمس�شار�ن احملرتمني  واق وحامية املس�هت� مع ½لول شهر رمضان الكرمي،توفري املواد الغذائية أ�ساس�ية يف أ�س

  .السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل
 الشؤون العامة واحلاكمة kس�تقاليل

  اخلريف�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  lئ� م§ة التازي: اجللسة ةرئbس  2016 ماي 31/  الثام�ةاجللسة 
 الوزارة املعنية ءالفريق ٔ�و kن² موضوع السؤال ا�ٓين 

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،أ�جواء اليت تعbشها الوزارة بعد التعي�bات أ�}رية يف م�اصب املسؤولية العليا
 . kس�تقاليلالفريق 

 التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين kس�تقاليل

 التعلمي العايل  العداì والتمنية .التمنيةالعداì و hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  العنف اجلامعي،
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kحتاد املغريب hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  وضعية املك>ب املغريب حلقوق املؤلفني ؤ�وضاع العاملني به،
 .hلشغل

 االتصال  kحتاد املغريب hلشغل

  محمد Uدال: لسةٔ�مني اجل   محمد أ�نصاري: رئbس اجللسة  2016 يونيو 07/  التاسعة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي  .ا س�توري ا ميقراطي kج²عيفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،2016 رإالUداد لعملية عبو 
التجمع hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  الضامن kج²عي بني اململكة املغربية وهولندا،�ديد اتفاق§ات 
  .الوطين لSٔحرار

 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة  التجمع الوطين لSٔحرار

  ي�ٔمحد التو�ز : ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 يونيو 21/  احلادية عرش اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين  احلريك . يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  التعمري 5لعامل القروي،
 الص�ة  التجمع الوطين لSٔحرار . وطين لSٔحراريق التجمع الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  الوضع الصحي الصعب جبهة درUة �ف§اللت،

  �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يونيو 28/  الثانية عرش اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة  احلريك .يق احلريكفر العضاء hلمس�شار�ن احملرتمني السادة �ٔ  غياب أ�طر الطبية 5ملراكز الصحية،

  التو�زي�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 12/  عرش الرابعة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة  kس�تقاليل .س�تقاليليق kفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  العرض الطيب 5ملص�ات اخلاصة،
 الشؤون العامة واحلاكمة  kحتاد املغريب hلشغل   .فريق kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  kرتفاع املهول ٔ�سعار املواد الغذائية،

يق ر�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر hلمس�شا ا ولية،رتفاع ٔ�مثنة الغازوال والبزن�ن رمغ اخنفاض ٔ�سعار النفط يف السوق ا
  .أ�صاì واملعارصة

 الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صاì واملعارصة
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 الشؤون العامة واحلاكمة  kشرتايك  .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء مالءمة ٔ�سعار النفط مع السوق ا ويل، 
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة  ،الوطنية وا ولية املتعلقة 5س�ترياد النفا�تلفرض ا½رتام املعايري  املت�ذةإالجراءات 

  .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغلٔ�عضاء 
 الوزارة امللكفة 5لبæbة  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

 الوزارة امللكفة 5لبæbة  احلريك  .يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ايطاليا،قرار اس�ترياد نفا�ت من 
 الوزارة امللكفة 5لبæbة  kس�تقاليل  .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،اس�ترياد مواد سامة من ايطاليا حلرقها وتلويت البæbة

  ------- --: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 19/  عرش اخلامسة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الوزارة امللكفة 5لنقل  kشرتايك  .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء معاlة مس�تعميل القطارات، 

  التو�زي�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 26/  عرش السادسة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الص�ة  kشرتايك  .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء ، وضعية املس�شف§ات إالقلميية
 الص�ة  ملعارصةأ�صاì وا  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  اخلصاص يف أ�طر الطبية،

 الص�ة  التجمع الوطين لSٔحرار  .يق التجمع الوطين لSٔحرارhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،الوضع الصحي الصعب 5ٕقلمي تطوان
يق فر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،مدى ا½رتام املك>ب الوطين hلس�يا½ة لتعاقداته مع اPالس اجلهوية

  .kس�تقاليل
 الس�يا½ة  kس�تقاليل
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  القسم الثالث
  أ�س�ئ� الشفهية العادية اPاب عهنا

�ريل}الل دورة �ٔ 2016  
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  أ�س�ئ� الشفهية العادية اPاب عهنا
�ريل}الل دورة ٔ� 2016  

  

  اخلريف�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  محمد أ�نصاري: رئbس اجللسة  2016 �ٔ�ريل 12/  أ�وىلاجللسة 
 الوزارة املعنية لفريق ٔ�و kن²ءا موضوع السؤال 

 الفال½ة والصيد البحري kشرتايك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kشرتايك املومس الفال� احلايل، 
صيد البحريالفال½ة وال  أ�صاì واملعارصة .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  املومس الفال� احلايل،   
 الفال½ة والصيد البحري التجمع الوطين لSٔحرار  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لSٔحرار الوطنية،ارتفاع مثن اU�ٔالف يف السوق  
 الفال½ة والصيد البحري  العداì والتمنية .التمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق العداì و  دمع الفالح الصغري 5لعامل القروي ملوا�ة اجلفاف، 
 الفال½ة والصيد البحري  احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك اسرتاتيجية احلكومة ملاكحفة �ٓ�ر اجلفاف، 

 الفال½ة والصيد البحري  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي  .ج²عيا س�توري ا ميقراطي kفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ت¯ٔخر ال�ساقطات املطرية،
 الفال½ة والصيد البحري  kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  دمع الفال½ني املتوسطني والصغار، 
 الفال½ة والصيد البحري  kس�تقاليل .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  معلية �رقمي إالبل، 
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق العداì  اس�تفادة الفال½ني الصغار من �رامج ا وì ومشاريع ا�طط أ�خرض، 

  .والتمنية
 الفال½ة والصيد البحري  العداì والتمنية

 kق>صادية وk عضاء فريق  ج²عية،دور ا بلوماس�ية املغربية يف تعز�ز العالقات�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔh ìأ�صا
  .واملعارصة

 الشؤون اخلارج§ة والتعاون  أ�صاì واملعارصة

 الشؤون اخلارج§ة والتعاون   احلريك .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك قرار احلكومة تعليق التواصل مع kحتاد أ�ورويب، 
 الرتبية الوطنية أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  أ�طر الرتبوية 5لتعلمي املدريس، اخلصاص يف 
 الرتبية الوطنية  راطية hلشغلالكونفدرالية ا ميق  .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  جلن kف>�اص hلربlمج kس�تع{ايل، 
 الص�ة  العداì والتمنية   .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق العداì والتمنية ٔ�وضاع ٔ�قسام الوالدة 5ملس�شف§ات العموم§ة، 
 الس�يا½ة  س�تقاليلk.  kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  الوزارة �ش¯ٔن تطو�ر القطاع الس�يا�، اسرتاتيجية 
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 الس�يا½ة  kحتاد العام ملقاوالت املغرب  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق kحتاد العام ملقاوالت املغرب دمع kس�¨ر الس�يا�، 
 املغريبhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق kحتاد  متكني أ�ش�اص يف وضعية ٕاUاقة من ولوج سوق الشغل، 

  .hلشغل
  

 املغريب hلشغلkحتاد 
  

التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتµمتية 
 kج²عية

 الصناUة التقليدية  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  أ�وضاع kج²عية hلصناع التقليديني،

  التو�زي�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 �ٔ�ريل 19/  الثانيةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  السكىن وس�ياسة املدينة  kس�تقاليل   .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ٔ�وضاع غياب املرافق العموم§ة يف املدن اجلديدة،
  الص�ة  kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الشار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�  مرىض القصور اللكوي املزمن، 
  الش�باب والر�ضة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ظاهرة الشغب 5ملالعب الر�ضية، 

  الش�باب والر�ضة  kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  hلمس�شار�ن دور إالشهار 5ملالعب الر�ضية يف تعز�ز ماكحفة الشغب،
  الش�باب والر�ضة  احلريك  .احلريكفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ظاهرة الشغب 5ملالعب الر�ضية، 
  الش�باب والر�ضة  kحتاد العام ملقاوالت املغرب  .حتاد العام ملقاوالت املغربhkلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ٕاصالح ملعب موالي عبد هللا 5لر5ط، 
  الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين  التجمع الوطين لSٔحرار  .التجمع الوطين لSٔحرارhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  اخلصاص املهول يف أ�طر الرتبوية، 

أ�صاh ìلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ة Uىل مس�توى البµ§ة التحتية الطرق§ة،التخف§ف من ½دة الفوارق اجلهوي
  .واملعارصة

  التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  أ�صاì واملعارصة

ٓ م¯ٓل الطريق الس�يار    التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  احلريك .احلريكفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  سفي اجلديدة،�
  التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،ضعية الطرق الس�يارة 5ملغربو 

  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  الفقر 5ملغرب،
التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنية 

kج²عية 

  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  �ف§اللت،ٕا½داث ٕادارة �وية hلتعاون الوطين بعامصة �ة درUة  
التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنية 

 kج²عية
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  ال�شغيل والشؤون kج²عية  kشرتايك   .kشرتايكريق فالhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  áيف§ة معاجلة �زاUات الشغل، 
  الوزاروة امللكفة 5لنقل  العداì والتمنية   .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،ٕا½داث خط جوي ٕاضايف بني املغرب واجلزا�ر 

مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية احملرتمني السادة ٔ�عضاء  hلمس�شار�ن اخلط السكيك بني مرا ش و�ٔاكد�ر وأ�قالمي الصحراوية،
 . hلشغل

  الوزاروة امللكفة 5لنقل  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

  محمد Uدال: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 �ٔ�ريل 26/  الثالثةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  الص�ة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،ا½رتام ٔ��ال ٕاجناز بعض املشاريع kس�شفائية

ا س�توري ا ميقراطي فريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  التدابري املت�ذة لتدبري ومعاجلة النفا�ت الطبية، 
  .kج²عي

  الص�ة  وري ا ميقراطي kج²عيا س�ت

  الص�ة  kس�تقاليل  .kس�تقاليلفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،النفا�ت الطبية 
  الوزاروة امللكفة 5لنقل  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  النقل املدريس 5لوسط القروي، 
  الوزاروة امللكفة 5لنقل  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  يري توزيع الصحف �ر½الت اخلطوط امللك§ة املغربية،معا 
hلمس�شار�ن  ،رضورة تطو�ر التعاون والرشاكة Uىل الصعيد�ن الوطين وا ويل يف جمال التعلمي العايل والبحث العلمي 
  .kس�تقاليلفريق الحملرتمني السادة ٔ�عضاء ا

  التعلمي العايل  kس�تقاليل

 ،lعضاء  مشالك البحث العلمي ببالد�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔhشرتايكفريق الk.  شرتايكk  التعلمي العايل  
،lعضاء فريق  وضعية البحث العلمي ببالد�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔhحرارالتجمع الوطينSٔحرار . لSٔالتعلمي العايل  التجمع الوطين ل  

  التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  وضعية املساo القروية، 
  الطاقة واملعادن واملاء والبæbة  kس�تقاليل .kس�تقاليلفريق العضاء hلمس�شار�ن احملرتمني السادة �ٔ  ،املركز الوطين hلطاقات والعلوم والتق�يات النووية 
 الثقافة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  س�ياسة القرب الثقايف، 
  الثقافة  kحتاد العام ملقاوالت املغرب  .قاوالت املغربkحتاد العام ملhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  إال�از Uىل مرافق ثقاف§ة، 
  العالقات مع الربملان  احلريك  .الفريق احلريكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  الغابوية،ا"Uا�ر  
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  ال�شغيل والشؤون kج²عية  kحتاد املغريب hلشغل  .غلkحتاد املغريب hلشhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  وضعية عامل ومس�ت�ديم الرشكة املغربية hلصلب، 
  ال�شغيل والشؤون kج²عية  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ٕالغاء اتفاق§ة التضامن kج²عي بني املغرب وهولندا،

  الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةرتمني السادة ٔ�عضاء فريق hلمس�شار�ن احمل الغذائية،ارتفاع ٔ�مثنة املواد  
مجموUة hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ٕادماج ½اميل الشهادات من موظفي القطاUات العموم§ة وامجلاUات الرتابية

  .الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل
  الوظيفة العموم§ة  غلالكونفدرالية ا ميقراطية hلش

  �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئbس اجللسة  2016 ماي 03/  الرابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

 الس�يا½ة العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،2020حصي� ا�طط أ�زرق 
 العدل واحلر�ت العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  بطء التحق§قات يف قضا� اجلرامئ املالية،

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين  تنف§ذ أ�حاكم القضائية الصادرة ضد مجيع املؤسسات العموم§ة،
  .رارلSٔح

 العدل واحلر�ت  التجمع الوطين لSٔحرار

  التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين  kشرتايك   .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kشرتايك املرسوم املنظم ملنح �راخ§ص البناء،
  التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين أ�صاì واملعارصة ادة ٔ�عضاء فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني الس البناء ·ري املنظم وتداعياته Uىل اÐهتيئة اPالية والتمنية، 

 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين ا س�توري ا ميقراطي kج²عي .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق ا س�توري ا ميقراطي kج²عي معايري توزيع دمع اÐمتدرس،
 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين العداì والتمنية .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  املغربية، ٕاصالح املدرسة 
 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين أ�صاì واملعارصة  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق أ�صاì واملعارصة ٔ�داء مس�تحقات املقاوالت، 

 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين kس�تقاليل  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل ني مدراء ا�ٔاكدمييات واملدراء إالقلمييني،تعي
 قل واhلو�bس�§كالتجهزي والن kس�تقاليل  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل ربط ش�بكة الطرق الس�يارة بعوامص اجلهات، 

 التجهزي والنقل واhلو�bس�§ك أ�صاì واملعارصة  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق أ�صاì واملعارصة فك العزì عن العامل القروي،
  والبæbةالطاقة واملعادن واملاء   احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك تعممي  هربة العامل القروي، 

  الطاقة واملعادن واملاء والبæbة kس�تقاليل  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل مصري شغي� سامري بعد اhلجوء ٕاىل التصف§ة القضائية،
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 العالقات مع الربملان أ�صاì واملعارصة  .عارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق أ�صاì وامل إالدماج kج²عي hلمعتقلني السلف§ني املفرج عهنم،
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق kحتاد املغريب  øسوية امللف املطليب لهيئة املترصفني املشرتكني بني الوزارات،

   .hلشغل
  الوظيفة العموم§ة  kحتاد املغريب hلشغل

  الوزارة امللكفة 5لنقل  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل   .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�شار  الت¯ٔخر املتكرر hلقطارات عن مواعيدها،

  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  محمد أ�نصاري: رئbس اجللسة  2016 ماي 10/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  الص�ة  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،فري وøشغيل مراكز تصف§ة ا م وغسل اللكيتو 
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،التفاوت احلاصل يف اس�تفادة املواطنني من اخلدمات الصحية بني �ات الب«

  .أ�صاì واملعارصة
  الص�ة ì واملعارصةأ�صا

املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون   احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك hل{الية املغربية املقمية 5خلارج، k2016س�تعدادات لعبور
  الهجرة

  الرتبية الوطنية  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةة ٔ�عضاء فريق hلمس�شار�ن احملرتمني الساد ،معايري kس�تفادة من �رlمج تbسري وٕاماكنية توس�يعه وتطو�ره
  الرتبية الوطنية أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،العناية بقطاع التعلمي

  .kحتاد العام ملقاوالت املغرباء فريق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عض ،تق§مي مردودية �رامج ٕاصالح التعلمي العايل
  

  التعلمي العايل  kحتاد العام ملقاوالت املغرب

   .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،معايري تفويت الوUاء العقاري الغابوي
  

  العالقات مع الربملان  العداì والتمنية

Uعضاء الفريق  ،ة التقليدية ووزارة الطاقة واملعادناالتفاق§ة املوقعة بني وزارة الصنا�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔh
  .kس�تقاليل

  الصناUة التقليدية kس�تقاليل

  الصناUة التقليدية  احلريك .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك م¯ٓل قانون تنظمي احلرف،
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  محمد Uدال: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: لسةرئbس اجل   2016 ماي 17/  السادسةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  التضامن واملرٔ�ة  kس�تقاليل   .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل ،تقوية ا ور أ�رسي يف اPمتع
  الص�ة  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،ء معلهاا½رتام الصيادì ملق>ىض التوا�د 5لصيدليات ٔ�ثنا

  الص�ة  احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ٔ�سعار العالج 5ملص�ات اخلاصة،
  العدل واحلر�ت  أ�صاì واملعارصة  .عارصةأ�صاì واملhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،ظاهرة زواج القارصات

  العدل واحلر�ت  kحتاد املغريب hلشغل  .kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،م¯ٓل ٕا½داث حمامك م>خصصة يف القضا� kج²عية
  العدل واحلر�ت  kس�تقاليل  .س�تقاليلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق k ،تطبيق العقو5ت البدي�

  السكىن وس�ياسة املدينة  kحتاد العام ملقاوالت املغرب  .kحتاد العام ملقاوالت املغربhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،دمع املشاريع العقارية
  السكىن وس�ياسة املدينة  أ�صاì واملعارصة  .صاì واملعارصةا�ٔ hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،ٕاUادة هيلكة املراكز القروية

  السكىن وس�ياسة املدينة  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،املعايري املعمتدة يف دمع ا ور ا�ٓي� hلسقوط
hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  ،ت¯ٔهيل احلرضيرضورة ٕاUادة هيلكة أ�ح§اء السك�ية الناقصة التجهزي وال 

  .kس�تقاليل
  السكىن وس�ياسة املدينة  kس�تقاليل

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  التك�ولوج§ة Uىل مس�توى التجهزي والتكو�ن، ت¯ٔهيل اجلامعات يف جمال التحوالت
  .الفريق kس�تقاليل

  التعلمي العايل  kس�تقاليل

  التعلمي العايل  أ�صاì واملعارصة   .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،رة الكفاءات الوطنيةجه
  الطاقة واملعادن  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،تعممي الكهربة القروية

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ملوظفي املركز الوطين hلطاقة والعلوم والتق�يات النوويةم¯ٓل مرشوع القانون أ�سايس 
   .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

  الطاقة واملعادن  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

مس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hل  ،رضورة تعز�ز الرشاكة مع خمتلف القطاUات احلكوم§ة حلل مشالك املغاربة املهاجر�ن
   .الفريق kس�تقاليل

املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون   kس�تقاليل
  الهجرة

  العالقات مع الربملان  احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك املعايري املعمتدة يف توزيع ا مع املايل، 
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hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  اقة الوطنية يف ا½�ساب التقاUد 5لµس�بة hلموظفني،رضورة اع²د اليوم احملدد يف البط
   .ا س�توري ا ميقراطي kج²عيفريق ال

  الوظيفة العموم§ة  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي

  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 ماي 24/  السابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء السؤال موضوع 

 الرتبية الوطنية  احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ظاهرة الغش يف ام>�اlت البااكلور�،
 الرتبية الوطنية  حتاد العام ملقاوالت املغربk.  kحتاد العام ملقاوالت املغربhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،تق§مي �رlمج التدرج املهين

 أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  العداì والتمنية   .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  القروي،القميون ا يµ§ون مبسا�د العامل 
lعضاء فريق التج ،ت¯ٔهيل احلقل ا يين ببالد�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔhحرارSٔحرار  .مع الوطين لSٔأ�وقاف والشؤون إالسالم§ة التجمع الوطين ل 

 أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،وضعية مدارس التعلمي العتيق
 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  أ�صاì واملعارصة .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،øشغيل أ�طفال 

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،توس�يع ا مع املبارش hلµساء أ�رامل يف وضعية هشة احلاضنات ٔ�طفاهلم اليتاىم
  .العداì والتمنية

 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  العداì والتمنية

 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك وì 5ملغرب،ٕاشاكلية حامية الطف 
 العالقات مع الربملان  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،حماربة زحف الرمال حامية hلوا½ات

  �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  lئ� م§ة التازي: اجللسة ةرئbس  2016 ماي 31/  الثام�ةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

 االتصال  kشرتايك  .kشرتايكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  الربامج التلفزية }الل شهر رمضان،
التجمع hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،دينة ا ار البيضاءالعراق§ل اليت تعوق ٕاUادة هيلكة بعض أ�ح§اء مب

  .الوطين لSٔحرار
 السكىن وس�ياسة املدينة  التجمع الوطين لSٔحرار

 لوجس�§كالتجهزي والنقل واh  أ�صاì واملعارصة  .أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،الف§ضاlت وهشاشة البµ§ة التحتية
 التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي   .ا س�توري ا ميقراطي kج²عيفريق الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  وضعية الطرق 5ٕقلمي خ�يفرة،
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 التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل .ة hلشغلمجموUة الكونفدرالية ا ميقراطيhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ظروف kس�تق&ال 5ملطارات
 الش�باب والر�ضة  احلريك  .احلريكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  نقص يف التجهزيات الر�ضية ببعض اجلهات،

 الوزارة امللكفة 5ملاء  العمل التقديم  .مجموUة العمل التقديمhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ندرة املياه يف بعض املناطق اجلنوبية الرشق§ة hلمغرب،

  محمد Uدال: ٔ�مني اجللسة  محمد أ�نصاري: رئbس اجللسة  2016 يونيو 07/  التاسعة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  kق>صاد واملالية  kشرتايك  .kشرتايكhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق  hلمغرب،تفامق ا يون اخلارج§ة 
 الرتبية الوطنية  أ�صاì واملعارصة فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  }لق ٕاطار }اص هبيئة إالدارة الرتبوية،

  الس�يا½ة  احلريك  .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك الس�يا�،Pال áراهات اليت تعرفها �ة درUه �ف§اللت يف االٕ ا
  الس�يا½ة  العداì والتمنية  .العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،øشجيع الس�يا½ة ا ا}لية

طين hلضامن kج²عي يف ٕاطار حماربة اÐهتريب الرفع من 3س�بة التغطية kج²عية ومن Uدد املرصح هبم  ى الصندوق الو 
 .kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق  ،kج²عي

  ال�شغيل والشؤون kج²عية  kحتاد املغريب hلشغل

  ال�شغيل والشؤون kج²عية  kس�تقاليل  .ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة  ،التعجيل 5س�تعامل القن ل�سجيل ملفات املرض يف املناطق النائية
مجموUة الكونفدرالية hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،السطو Uىل ٔ�عامل Uلمية لباح,ني مغاربة من طرف البنك ا ويل

  .ا ميقراطية hلشغل
  الشؤون العامة واحلاكمة  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يونيو 14/  العارشة سةاجلل 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

kس�تقاليل، أ�صاì واملعارصة، kشرتايك، ا س�توري (ق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ختليق احلياة الر�ضية
  .)طي kج²عيا ميقرا

kس�تقاليل، أ�صاì واملعارصة، kشرتايك، 
  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي

  الش�باب والر�ضة

 الس�يا½ة  kحتاد العام ملقاوالت املغرب .يق kحتاد العام ملقاوالت املغربhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،øشجيع الس�يا½ة ا ا}لية

  التجمع الوطين لSٔحرار العداì والتمنية، احلريك،  .)التجمع الوطين لSٔحرار العداì والتمنية، احلريك،(فرق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،رية¥�ٔ �مثني املواقع ا
  الثقافة
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  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 يونيو 21/  احلادية عرش اجللسة
 الوزارة املعنية فريق ٔ�و kن²ءال موضوع السؤال 

فريق العداh ìلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ٕا½داث مؤسسة لSٔعامل kج²عية لفائدة موظفي امجلاUات الرتابية
  .والتمنية

  ا ا}لية  العداì والتمنية

  ا ا}لية  kحتاد املغريب hلشغل  .ريق kحتاد املغريب hلشغلفhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ٔ�وضاع العاملني بقطاع امجلاUات الرتابية
 ا ا}لية  kس�تقاليل .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الربlمج kسرتاتيجي لتحسني تدبري شؤون امجلاUات الساللية

 ا ا}لية  أ�صاì واملعارصة  .فريق أ�صاì واملعارصةلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء h  ،مواáبة املشاريع املس�تف§دة من املبادرة الوطنية hلتمنية ال�رشية
 ا ا}لية kشرتايك .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،"قضاء الشارع"ٕاعامل القانون hل�د من ظاهرة 

مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�شار� ،ا�هتااكت حقوق إال3سان من طرف بعض ر�ال السلطة
  .hلشغل

 ا ا}لية  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

 ا ا}لية  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،تفيش ظاهرة البناء العشوايئ
 ا ا}لية  kس�تقاليل . يق kس�تقاليلفر الس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hلم  ،حامية البطائق البنك§ة من القرصنة

hلمس�شار�ن احملرتمني  ،الطريقة اليت تد�ر هبا معلية انتقاء التالم§ذ من ٔ��ل øسجيلهم ببعض املدارس واملؤسسات اخلاصة
 .يق kس�تقاليلفر الالسادة ٔ�عضاء 

 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين  kس�تقاليل

 التجهزي والنقل واhلو�bس�§ك  احلريك  . يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الطرق القروية
مجموUة العمل hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  املناوì،تفويت بعض الرشاكت الكربى لبعض اخلدمات عن طريق 

  .التقديم
 التجهزي والنقل واhلو�bس�§ك  العمل التقديم

فريق hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،øسهيل املساطر وجتويد اخلدمات املقدمة ٔ�فراد اجلالية املغربية املقمية 5خلارج
 .أ�صاì واملعارصة

املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون   أ�صاì واملعارصة
  الهجرة

 ال�شغيل والشؤون kج²عية  أ�صاì واملعارصة .فريق أ�صاì واملعارصةالسادة ٔ�عضاء hلمس�شار�ن احملرتمني  ،84.11ت¯ٔخر املراس�مي التطبيق§ة hلقانون 
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  �ٔمحد اخلريف: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يونيو 28/  الثانية عرش اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

 الص�ة  kس�تقاليل   .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،يادواء الفريوس الك&دي املصنع حمل 
 الص�ة  احلريك . يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،وضعية املس�تع{الت 5ملس�شف§ات العموم§ة

 العدل واحلر�ت  العداì والتمنية  .داì والتمنيةفريق العhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ا�ٓلية الوطنية hلوقاية من التعذيب
 kق>صاد واملالية  أ�صاì واملعارصة  .فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،�رمجة الزتامات احلكومة يف جمال �رش�يد النفقات

 kق>صاد واملالية  kس�تقاليل  .اليليق kس�تقفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الصفقات العموم§ة
 kق>صاد واملالية  أ�صاì واملعارصة  .فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،أ�وضاع kج²عية hلمتقاUد�ن

اليةkق>صاد وامل  kس�تقاليل .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ف�دق ج�ان بالس  
 kق>صاد واملالية  kس�تقاليل .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،التضارب احلاصل بني املؤسسات يف 3سب ؤ�رقام معدالت اÐمنو

ت فريق kحتاد العام ملقاوالhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،تطو�ر عقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص
  .املغرب

 kق>صاد واملالية  kحتاد العام ملقاوالت املغرب

 الش�باب والر�ضة  kشرتايك  .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الس�ياسة احلكوم§ة  مع الش�باب
 ال�شغيل والشؤون kج²عية  kحتاد املغريب hلشغل  .شغلفريق kحتاد املغريب hل hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الوقاية من ا�اطر املهنية

يق فر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حرمان م�خرطي التعاضدية العامة من املس�تحقات التمكيلية الس�نوية
  .kس�تقاليل

 ال�شغيل والشؤون kج²عية  kس�تقاليل

 الوزارة امللكفة 5لنقل  العداì والتمنية   .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  تصديق،وال معاlة املواطنني مع املك>ب الوطين hلت{ارب 
lسجيل الس�يارات ببالدø عضاء فر  ،وضعية مراكز�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔhحرارSٔحرار . يق التجمع الوطين لSٔالوزارة امللكفة 5لنقل  التجمع الوطين ل 

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حليف عن التق�يني واملترصفني العاملني 5ٕالدارات العموم§ة وامجلاUات الرتابيةرفع ا
  .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

 الوظيفة العموم§ة وحتديث إالدارة  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل

 الوزارة امللكفة 5ملاء  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةر�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�شا ،�زويد العامل القروي 5ملاء الرشوب
 الوزارة امللكفة 5ملاء  أ�صاì واملعارصة  .فريق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،اخلصاص يف املاء الرشوب ببعض املناطق
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  التو�زي�ٔمحد : ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 ليوزيو  05/  عرش الثالثة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  .فريق kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،النظام أ�سايس ملوظفي الواكالت احلرضية

اب الوطينالتعمري وٕاUداد الرت   kحتاد املغريب hلشغل   

  الرتبية الوطنية  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل  .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،وضعية 3ساء ور�ال التعلمي اخلصويص
lعضاء  ،رضورة �منية الس�يا½ة ببالد�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔhس�تقاليلفر الk س�ت  .يقkالس�يا½ة  قاليل  

  الس�يا½ة  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،k22س�تعدادات الح>ضان مؤمتر التغريات املناخ§ة áوب 

التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنية   التجمع الوطين لSٔحرار .راريق التجمع الوطين لSٔحhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،وضعية قطاع التعاون الوطين جبهة درUة �ف§اللت
 kج²عية

فريق kحتاد العام ملقاوالت hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،)2015رؤية (حصي� اسرتاتيجية قطاع الصناUة التقليدية 
  .املغرب

  الصناUة التقليدية  kحتاد العام ملقاوالت املغرب

يق فر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،hلهنوض 5لصناUة التقليدية 2015كومة يف حتق§ق ٔ�هداف رؤيةمدى جناح احل
  .احلريك

  الصناUة التقليدية  احلريك

  الصناUة التقليدية  العداì والتمنية   .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حتسني وضعية الصناع التقليديني
  ال�شغيل والشؤون kج²عية  kشرتايك  .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،اخلصاص املهول يف مف�يش الشغل

  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 12/  الرابعة عرش اجللسة
 املعنية الوزارة الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  الص�ة  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،املداومة مبراكز حتاقن ا م
  الص�ة  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،اخلدمات الصحية جبهة فاس مك�اس ؤ�قاÐميها ال�سعة

يق فر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،يجية احلكومة hل�د من الوف§ات الناجتة عن لسعات العقارباسرتات 
   .kس�تقاليل

  الص�ة  kس�تقاليل
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النتاجئ أ�ولية لتطبيق حرية أ�سعار يف جمال احملروقات ومدى ضامن املنافسة الفعلية بني رشاكت التوزيع وحمطات بيع 
  .مجموUة العمل التقديماحملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�شار�ن  ،الوقود

  الشؤون العامة واحلاكمة  العمل التقديم

hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،COP22التحضري ملؤمتر ٔ�طراف االتفاق§ة إالطار لSٔمم املت�دة حول التغري املنا2 
  .يق kحتاد العام ملقاوالت املغربفر 

  الوزارة امللكفة 5لبæbة  املغربkحتاد العام ملقاوالت 

  العدل واحلر�ت  أ�صاì واملعارصة .hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فريق أ�صاì واملعارصة التد}ل يف سلطة القضاء،
  التعلمي العايل  حرارالتجمع الوطين لSٔ  .يق التجمع الوطين لSٔحرارhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ٔ�وضاع �امعة عبد املاo السعدي
  االتصال  احلريك .يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،س�ياسة ا وì يف القطاع السòµيئ

  واملرٔ�ة وأ�رسة التضامن  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حصي� تنف§ذ اخلطة احلكوم§ة hلمساواة يف ٔ�فق املناصفة
  ال�شغيل والشؤون kج²عية  أ�صاì واملعارصة .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،kسرتاتيجية الوطنية hل�شغيل

يق أ�صاh ìلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر ، ديدية املهدد�ن 5ل�رشيدوضعية أ�رامل وم>قاUدي السكك احل
 .واملعارصة

  الوزارة امللكفة 5لنقل  أ�صاì واملعارصة

  --------- : ٔ�مني اجللسة  عبد إالâ احللوطي: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 19/  اخلامسة عرش اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  السكىن وس�ياسة املدينة  احلريك .يق احلريكفر الالسادة ٔ�عضاء  hلمس�شار�ن احملرتمني ،وضعية العمران 5ٔ�قالمي اجلنوبية hلمملكة
  الرتبية الوطنية  kحتاد املغريب hلشغل   .فريق kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،مشالك ومعيقات التعلمي 5لعامل القروي

  الرتبية الوطنية  التجمع الوطين لSٔحرار . يق التجمع الوطين لSٔحرارعضاء فر hلمس�شار�ن احملرتمني السادة �ٔ  ،الرتبوية إالدارة ٔ�طر وضعية
  الرتبية الوطنية  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،تعرث تدر�س اhلغة أ�مازيغية

  التعلمي العايل  kس�تقاليل  .يق kس�تقاليلفر الحملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�شار�ن ا ،الرشوط إالقصائية لولوج لكية الطب مبدينة �ٔاكد�ر
  التعلمي العايل  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،kس�تعدادات والعرض البيداغو¦ h«خول اجلامعي املق&ل

  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل  .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغلشار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء hلمس�  ،املناوì ورشاكت ال�شغيل املؤقت ترشاك
  ال�شغيل والشؤون kج²عية
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  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  محيد áوسكوس: رئbس اجللسة  2016 يوليوز 26/  السادسة عرش اجللسة
 املعنية الوزارة الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  السكىن وس�ياسة املدينة  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،زحف إالمسنت وتدهور املناطق اخلرضاء
  الرتبية الوطنية  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي  .قراطي kج²عييق ا س�توري ا ميفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،}لق شعب و8ن ذات قمية Uالية

اس�تفادة ٔ�طر املك>ب الوطين hلتكو�ن املهين وٕانعاش الشغل من }دمات مؤسسة محمد السادس لSٔعامل kج²عية hلرتبية 
 .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،والتكو�ن

  الرتبية الوطنية  ةالعداì والتمني

  الرتبية الوطنية  kس�تقاليل  .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حضا� النظامني أ�ساس�يني
  عايلالتعلمي ال  أ�صاì واملعارصة .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،اخ>الالت اس�تفادة الطلبة من التغطية الصحية

  التعلمي العايل  kس�تقاليل  .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ا اك�رة املعطلني
ìمج الطرق القروية وفك العزlر�  التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حصي� الوزارة يف 

  التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  احلريك  .يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،10و 9بني ورزازات والطريق الوطنية  ةتثµ§ة الطريق الرابط
  الطاقة واملعادن واملاء والبæbة  يلkس�تقال .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،"جبامUة تيغزة عامì خ�يفرة" مشلك عامل م�جم ج&ل عوام 

  الطاقة واملعادن واملاء والبæbة  العداì والتمنية  .فريق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  hلمملكة،ارتفاع فاتورة اس�هتالك الكهر5ء مبناطق اجلنوب الرشيق 
  التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  kحتاد العام ملقاوالت املغرب  .حتاد العام ملقاوالت املغربفريق hkلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الولوج§ات

  العالقات مع الربملان واPمتع املدين  التجمع الوطين لSٔحرار  .يق التجمع الوطين لSٔحرارhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ٔ�وضاع شغي� املندوبية السام§ة hلتخطيط
  العالقات مع الربملان واPمتع املدين  احلريك  .يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،غابويالغطاء ال

 ،ٕاUادة kعتبار جلهاز تف>bش الشغل :ٓلية hلسهر Uىل تطبيق øرشيع الشغل وحامية حقوق ٔ�طراف العالقة الشغي�
  .ارصةيق أ�صاì واملعhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر 

  ال�شغيل والشؤون kج²عية  أ�صاì واملعارصة

  الوزارة امللكفة 5لنقل  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،السالمة الطرق§ة

  kحتاد املغريب hلشغل  .حتاد املغريب hلشغلفريق hkلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،وضعية هيئة املترصفني املشرتكة بني الوزارات
  الوظيفة العموم§ة
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  �ٔمحد التو�زي: ٔ�مني اجللسة  lئ� م§ة التازي: اجللسة ةرئbس  2016 غشت 02/  عرش السابعة اجللسة
 الوزارة املعنية الفريق ٔ�و kن²ء موضوع السؤال 

  التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين  التجمع الوطين لSٔحرار  .ق التجمع الوطين لSٔحراريhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،و�ئق التعمري
  التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين  احلريك  .يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،حرáية مد�ري الواكì احلرضية hلتعمري

  الرتبية الوطنية  kس�تقاليل .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،قرويارتفاع 3س�بة الهدر املدريس يف صفوف الف>يات يف العامل ال
يق فر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،اخلصاص ا"ي يعرفه قطاع التعلمي فò يتعلق ب¯ٔساتذة اhلغات والر�ضيات

  .kس�تقاليل
  الرتبية الوطنية  kس�تقاليل

  الرتبية الوطنية  العداì والتمنية .يق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ات التكو�ن املهينجودة التكو�ن مبؤسس
  التعلمي العايل  kس�تقاليل .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،�ٓالف 8ندس س�نو� 10اسرتاتيجية الوزارة يف �كو�ن 

  التجهزي والنقل واhلوجس�§ك  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،نجزة يف جمال الطرق 5لعامل القرويتق§مي الربامج امل 
  الس�يا½ة  العداì والتمنية  .يق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ضعف دمع القطاع الس�يا� جبهة درUة �ف§اللت

  الس�يا½ة  kشرتايك  .يق kشرتايكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء ، إالجراءات املواáبة hلهنوض 5لقطاع الس�يا�
  التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  kس�تقاليل  .يق kس�تقاليلفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،وضعية أ�ش�اص املس�نني

  التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ات اخلاصةٔ�وضاع ذوي kح>يا�
يق kحتاد العام ملقاوالت hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،متديد فرتة السامح لس�يارات املغاربة املقميني يف اخلارج

  .املغرب
املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون   اوالت املغربkحتاد العام ملق

  الهجرة
  العالقات مع الربملان  kحتاد املغريب hلشغل  .يق kحتاد املغريب hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ملف تعويضات العاملني الغابويني

  ال�شغيل والشؤون kج²عية  ا س�توري ا ميقراطي kج²عي  .ا ميقراطي kج²عييق ا س�توري فر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،øشغيل الش�باب
  ال�شغيل والشؤون kج²عية  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،øشغيل العامل املزنليني

  الت{ارة اخلارج§ة  أ�صاì واملعارصة  .يق أ�صاì واملعارصةضاء فر hلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�ع ،تطو�ر الصادرات
 الوزارة امللكفة 5لنقل  احلريك .يق احلريكفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،النقص احلاصل يف }دمات السكك احلديدية
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 الوزارة امللكفة 5لنقل  kس�تقاليل  .س�تقاليليق kفر الhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ت¯ٔهيل اخلطوط السكك§ة وتوس�يعها
 الوزارة امللكفة 5لنقل  العداì والتمنية  .يق العداì والتمنيةhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فر  ،ٕا½داث خط جوي م&ارش رابط بني و�دة ومرا ش

  الوظيفة العموم§ة  الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل  .مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغلhلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،�رlمج دمع ٕاصالح إالدارة العموم§ة
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  القسم الرابع
 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشفهية 

�ريل}الل دورة �ٔ 2016
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  2016أبريل دورة  –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 
المجموعة/ الفريق األسئلة   عدد األسئلة المجابة  المطروحةعدد األسئلة  

 المسحوبة

األسئلة 

األسئلة  المحولة

  المتبقاة

األسئلة المطروحة خالل الفترة 

 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل دورة 

 2016أبريل 
 العادية اآلنية المجموع

 --   --   39  16  266  75  46  145 االستقاللي للوحدة والتعادلية.ف

 --  --   43  06  327  75  93  159 ألصالة والمعاصرةا.ف

 --  --   37  02  241  102  43  96 العدالة والتنمية.ف

 --   01  23  04  114  28  58  28  الحركي. ف

 --  --   13  07  96  26  01  69 التجمع الوطني لألحرار. ف

 --  --   12 01  32  11  01  20  االتحاد العام لمقاوالت المغرب. ف

 --  --   10 06  51  30  --   21 االشتراكي. ف

 --  --   11 04  34  20  --   14 االتحاد المغربي للشغل. ف

الدستوري الديمقراطي . ف

 االجتماعي

24  02  06  32  03 07   --  -- 

 --  --   13 02  37  23  05  09 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. م

 --   06  03 02  26  06  01  19 العمل التقدمي. م

  00  07  211  53  1256  402  250  604 المجموع
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   - حسب الفرق والمجموعات  –المطروحة والمجابة  لألسئلة الشفوية رسم بياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

327

49

266

55

241

39

114

27

96

20

51

16

37

15

34

15

32
13

32

10

26

5

0

50

100

150

200

250

300

350

�رة
���� وا����

ا�


�����

ف ا�

ف ا��دا�� وا������


�ر�

ف ا�

�رار
�� ط�

��� ا�و
ف ا��


��را�

ف ا�

ط��
م ا��و��درا��� ا�د���را

�!ل
"�

�!ل
"� ��د ا��!ر#

ا��

ت
ا����د ا���م ����و�

ب
ا��!ر


ي ا�د���راط

��ور
ف ا�د


'����ا�


ا���ل ا���د�

ا��)"� ا��طرو��

�#��ا��)"� ا��
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   –حسب المجاالت القطاعية  –الشفوية إحصاء عام لألسئلة 

2016 أبريلدورة   

 عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة  المجموعة/ الفريق

ئلة المطروحة خالل الفترة األس  األسئلة المتبقاة

 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل دورة أبريل 

2016 
 المجموع

المالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، : (المجال االقتصادي

الطاقة والمعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، 

 )قاوالت الصغرىالميزانية، التجارة الخارجية، البيئة، الماء، الم

199  96  120  415  60  

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، ( :المجال االجتماعي

 )التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي

179  55  123  357  113  

العدل، (: المجال الحقوقي واإلداري والديني

الثقافة، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، االتصال، 

 )ألوقاف، األمانة العامة للحكومةا

81  19  48  148  31  

: مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية
الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى وسياسة المدينة، التعمير (

 )وإعداد التراب، النقل

122  71  98  291  51  

الخارجية والتعاون، المغاربة (: مجال الشؤون الخارجية

 )المقيمين بالخارج

23  09  13  45  09  

  المجموع
 

604  250  402  1256  264  
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  -حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة  لألسئلة الشفوية رسم بياني
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  - حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياني

حسب المجاالت  –توزيع األسئلة المجابة بالنسب المئوية     ت القطاعية            حسب المجاال –ة بالنسب المئوية توزيع األسئلة المطروح 

  القطاعية
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 القسم اخلامس
  أ�س�ئ� الك>ابية اPاب عهنا  

�ريل}الل دورة �ٔ 2016  
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 أ�س�ئ� الك>ابية اPاب عهنا }الل 
  2016و}الل دورة �ٔ�ريل  2016و�ٔ�ريل  2015ٔ�كتو�ر  الفرتة الفاص� بني دوريت

  

 الفريق kس�تقاليل hلو½دة والتعادلية
 2016و�ٔ�ريل  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

 �رخي إال�ابة الوزارة املعنية موضوع السؤال 
2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين }دجية الزويم ةالس�يد ةاحملرتم ةhلمس�شار ، ٕانصاف الس�يدة فاطمة سعد هللا اليت تعرضت لترضر ٕاداري  

2016-  02 - 24 الشؤون العامة واحلاكمة ٔ�عضاء الفريق kس�تقاليل السادة نياحملرتم �نhلمس�شار ، مراق&ة أ�سعار  
2016-  03 - 10  الص�ة د السالم اhلبارعبhلمس�شار احملرتم الس�يد ، املشالك اليت يعرفها قطاع الص�ة 5مجلاUة الرتابية بقلعة الرساغنة  

2016-  03 - 10  التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين عبد السالم اhلبارhلمس�شار احملرتم الس�يد ، "وا½ات اجلنوب"�رlمج   
2016-  03 - 10  الص�ة عبد اhلطيف ٔ�بدوحhلمس�شار احملرتم الس�يد ، بناء مركز اس�شفايئ مبقاطعة النخيل  

2016-  03 - 10  الش�باب والر�ضة عبد اhلطيف ٔ�بدوحشار احملرتم الس�يد hلمس� ، مالعب القرب  
2016-  03 - 10  ٕادارة ا فاع الوطين ع¨ن عي�hلمس�شار احملرتم الس�يد ، تقاUد ر�ال القوات املسل�ة امللك§ة  

2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  عبد السالم اhلبارhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  ر½ال ماكويhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  جامل برنبيعة واملس�شارة اPرتمة الس�يدة ٔ�م§نة عفانhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  

2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  محمد و  الرش�يد والنعم م§ارة انالس�يد اناحملرتم انhلمس�شار ، ا�دت¯ٔهيل ٔ�مئة املس  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  افضييل ٔ�هل ٔ�محدhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  يل صبحي ومحمد لشهباجليال انالس�يد اناحملرتم انhلمس�شار ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  عبد اhلطيف ٔ�بدوحhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  محمد العزريhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  
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2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  محمد سعيد áرمhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�دت  
2016-  04 - 07  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  �منسعود ومحمد ساملع¨ن عي�  انالس�يد اناحملرتم انhلمس�شار ، ت¯ٔهيل ٔ�مئة املسا�د  

  2016دورة �ٔ�ريل 
2016-  04 - 14  الصناUة والت{ارة ع¨ن عي�hلمس�شار احملرتم الس�يد ، ث�§ت ونصب ٔ�معدة اhلواقط الهوائية وسط أ�ح§اء السك�يةأ�رضار احملمت� ن�§{ة ت   

2016-  04 - 21  الش�باب والر�ضة  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  ،2015مؤسسات الطفوì الصغرى احملدثة }الل س�نة   
2016-  04 - 21  الش�باب والر�ضة  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  ،2015ل س�نة دور الش�باب احملدثة }ال  

2016-  04 - 21  الش�باب والر�ضة  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  ،2015أ�ندية الµسوية احملدثة }الل س�نة   
2016-  04 - 21  الص�ة  ع¨ن عي�hلمس�شار احملرتم الس�يد ، تا�اطر الصحية اليت ت�س�ب فهيا ٔ�معدة اhلواقط الهوائية لالتصاال  

2016-  04 - 21  الص�ة  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  م¯ٓل مس�توصف املرادسة،  
2016-  04 - 28  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة }دجية الزويم ةالس�يد ةاحملرتم ةhلمس�شار ، �رlمج بناء املسا�د 5ٔ�ح§اء احلرضية  

2016-  04 - 28  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  عبد السالم اhلبارhلمس�شار احملرتم الس�يد ، الربlمج kس�تع{ايل لب��اء املسا�د 5ٔ�ح§اء الهامش�ية  
2016-  04 - 28  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  محمد أ�نصاريhلمس�شار احملرتم الس�يد ، �رlمج بناء املسا�د 5لعامل القروي  

2016-  04 - 28  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  عبد السالم اhلبارhلمس�شار احملرتم الس�يد  ٔ�وضاع املالية hلقميني ا ينbني،حتسسني ا  
2016-  04 - 28  الش�باب والر�ضة  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  الحئة امجلعيات واملنظامت املس�تف§دة من الربlمج الوطين hلتخيمي،  

عبد hلمس�شار احملرتم الس�يد  اليت يعرفها قطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين 5مجلاUة الرتابية بقلعة الرساغنة،املشالك 
  السالم اhلبار

2016-  05 - 12 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين  

2016-  05 - 12 لرتبية الوطنية والتكو�ن املهينا  عبد السالم اhلبارhلمس�شار احملرتم الس�يد  اخلصاص يف ٔ�ساتذة اhلغة العربية بدول املهجر،  
2016-  05 - 12 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين }دجية الزويم ةالس�يد ةاحملرتم ةhلمس�شار ، øسوية وضعية الس�يد جواد الطالب  

2016-  06 - 01  االتصال  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  دمع الص�افة الوطنية،  
2016-  06 - 01  الص�ة  عصام امخللbيشhلمس�شار احملرتم الس�يد ، يعرفه مس�شفى �ركbست 5ٕقلمي احلس�مية اخلصاص ا"ي  

2016-  06 - 10  الص�ة  محمد لشهبhلمس�شار احملرتم الس�يد ، "ا�ر�كشة"الوضع الصحي جبامUة   
2016-  08 - 01  لص�ةا  محمد لشهبhلمس�شار احملرتم الس�يد ، "ا�ر�كشة"دار الوالدة 5ملركز الصحي جبامUة   
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2016-  08 - 01  الص�ة  محمد لشهبhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ، ٕاقلمي وزان"ا�ر�كشة"الوضع الصحي جبامUة   

 فريق أ�صاì واملعارصة
 2016و�ٔ�ريل  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

2016-  03 - 10  الص�ة مكييلعبد الرحمي ال hلمس�شار احملرتم الس�يد ، وضعية املس�شفى إالقلميي بربش�يد  
2016-  03 - 10  الص�ة ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  نقل الطبb&ة الوح§دة من مس�توصف املغاصيني،  

2016-  03 - 15  الفال½ة والصيد البحري  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  توزيع فسائل النخيل من نوع اPهول Uىل فال� تزيميي ٔ�رفود،  
2016-  03 - 15  الفال½ة والصيد البحري  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  س�بل ماكحفة مرض البيوض،  

2016-  04 - 04  العالقات مع الربملان  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  ال�ش{ري 5ملناطق اجلنوبية الرشق§ة،  

  2016دورة �ٔ�ريل 
2016-  05 - 12 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين عبد الرحمي المكييلhلمس�شار احملرتم الس�يد ، لمي �رش�يدkكتظاظ 5ملدارس 5ٕق  

k  10 - 06  -2016ق>صاد واملالية  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  اس�ت�الص الرضيبة الس�نوية Uىل الس�يارات،  
2016-  06 - 10  الص�ة  عبد العز�ز بنعزوزالس�يد  hلمس�شار احملرتم الوضعية املالية ملعهد 5س�تور،  

2016-  06 - 27  الص�ة  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  وضعية مس�شفى الصغريي حامين بلمعطي ب¯ٔرفود،  
2016-  06 - 27  بحريالفال½ة والصيد ال   عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  تنايم املس�تودUات الرسية لتخز�ن الفواكه واخلرضوات،  

2016-  06 - 27  الص�ة  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  وف§ات الµساء احلوامل ب¯ٔلنيف،  
2016-  06 - 27  الوزارة امللكفة 5ملاء  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  انقطاع املاء الصاحل hلرشب،  

2016-  06 - 27  الفال½ة والصيد البحري  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  نية،الرتخ§ص لبواخر ٔ�ج�بية hلصيد يف املياه الوط   
2016-  06 - 27  الص�ة  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  ضعف التجهزيات 5ملس�شفى إالقلميي ٕال�زاكن،  

2016-  06 - 27  الفال½ة والصيد البحري  �ز بنعزوزعبد العز hلمس�شار احملرتم الس�يد  �ٓ�ال توزيع ا ق§ق املدمع بب«ية بودنbب،  
2016-  06 - 27  الص�ة  Uادل الربااكتhلمس�شار احملرتم الس�يد  اخلصاص يف أ�طر الطبية مبس�شفى سوق الس�ت،  

2016-  07 - 22  السكىن وس�ياسة املدينة  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  اس�مترار اهنيار البنا�ت يف بعض املدن،  
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2016-  08 - 01  الص�ة  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  وضعية الص�ة 5ٕقلمي سطات،  
2016-  08 - 01  الص�ة  عبد العز�ز بنعزوزhلمس�شار احملرتم الس�يد  وضعية املرافق الصحية 5ٕقلمي متارة،  

2016-  08 - 01  الص�ة  عبد العز�ز بنعزوز ؤ�محد امحيدي �نالس�يد نياحملرتم �نhلمس�شار  ظروف نقل حضا� ½ادثة السري مبنطقة واملاس،  
عبد إالh âلمس�شار احملرتم الس�يد  حماطر وضعية م�ظومة الرصف الصحي مبس�شفى س�يدي محمد �ن عبد هللا 5لصو�رة،

  املهاجري
2016-  08 - 01  الص�ة  

 فريق العداì والتمنية
 2016و�ٔ�ريل  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

 �رخي إال�ابة الوزارة املعنية موضوع السؤال 
2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد ، الوضعية املزرية لبعض الو½دات املدرس�ية 5ٕقلمي �وlت  

2016-  02 - 10 رتبية الوطنية والتكو�ن املهينال Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد اخلصاص يف أ�طر الرتبوية 5ٕقلمي �وlت،   
2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ٔ�داء التاكليف وkلزتامات املالية ملرشوع مليون حمفظة 5ٕقلمي �وlت  

2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين Uيل العرسيلس�يد hلمس�شار احملرتم ا، Uىل جامUات ٕاقلمي �وlت" تbسري"تعممي �رlمج   
2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد ، اخ>الالت يف تدبري املوارد ال�رشية بµ§ابة ٕاقلمي �وlت  

2016-  02 - 10  الش�باب والر�ضة  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد ، مي �وlتاس�تفادة امجلعيات احمللية من مركز ا�مي الوطين ٔ�ور�زاغ 5ٕقل  
Uيل hلمس�شار احملرتم الس�يد ، øسوية وضعية العقار املنجزة Uليه التجزئة السك�ية أ�وىل مبركز ٔ�ور�زاغ 5ٕقلمي �وlت

  العرسي
k  15 - 02  -2016ق>صاد واملالية  

2016-  02 - 24  العالقات مع الربملان  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،- ·ابة ودكة منوذ�ا  –ج>ثات تعرض الغطاء الغابوي 5لشامل لال  
2016-  03 - 01  الوزارة امللكفة 5ملاء  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  �وlت يف ½اì عزì �س�ب سد الو½دة،-معاlة ست دواو�ر جبامUة ٔ�ور�زاغ  

hلمس�شار احملرتم  مك�اس اليت تف>قد ملفوضية الرشطة،- ؤسسات التعلميية مبدن ومراكز �ة فاسغياب أ�من مبحيط امل
  Uيل العرسيالس�يد 

2016-  03 - 10  ا ا}لية  

2016-  03 - 10  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  اف>قاد جتزئة املسار مبركز ٔ�ور�زاغ 5ٕقلمي �وlت ملس{د،  
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U عن ìت ٕالجناز مس� يفك العزlة الرتبة 5ٕقلمي �وUجشار امل� الغابوي جبام�لمس�شار  دوارا، 11دم الرتخ§ص بقطع ٔh
  Uيل العرسياحملرتم الس�يد 

2016-  03 - 10  العالقات مع الربملان  

2016-  03 - 10  الش�باب والر�ضة  يUيل العرس hلمس�شار احملرتم الس�يد  وضعية النادي الµسوي مبركز جامUة ٔ�ور�زاغ 5ٕقلمي �وlت،  
2016-  03 - 10  الص�ة  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  الوضعية املزرية وضعف }دمات املس�شفى إالقلميي لس�يدي قامس،  

2016-  03 - 10  الص�ة  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  غياب طبbب 5ملركز الصحي جبامUة راس الواد 5ٕقلمي �وlت،  
2016-  03 - 10  الص�ة  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  صاص يف جتهزيات املس�شفى إالقلميي محمد اخلامس 5حلس�مية،اخل  

2016-  03 - 10  الفال½ة والصيد البحري  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  تعممي إالUاlت املالية التحفزيية ملريب املاش�ية،  
2016-  03 - 10  الفال½ة والصيد البحري  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ركز الفال� ب�ين بوفراح 5ٕقلمي احلس�مية،øرسب مواد سامة من امل  

2016-  03 - 10  الص�ة  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  التعرث احلاصل يف بناء مس�شفى 5ٕم�تانوت،  
2016-  03 - 10  الص�ة  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ، ٕاقلمي احلس�مية،توفري مس�توصف لساكنة دوار ٕا�زازن جامUة بوش�ي�ت  

2016-  03 - 15  العدل واحلر�ت Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،بطء التحق§قات يف هتمة جرمية مالية 5ٕقلمي �وlت  
Uيل hلمس�شار احملرتم الس�يد  ،وش�ىت، ٕاقلمي �وlتقضية اس�تعامل الرصاص احلي يف امحل� kنت�ابية امجلاعية جبامUة موالي ب

 العرسي
2016-  03 - 15  العدل واحلر�ت  

2016-  03 - 15  العدل واحلر�ت عبد العايل ½ايم ا �نhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،kس�§الء Uىل الرشكة العقارية ح§ا�ازا  
k لغرب منh طر املك>ب اجلهوي لالس�¨ر الفال��دم متكني بعض ٔUلت�اق 5ملك>ب الوطين لالس�شارة الفالح§ة، 

 عبد إالاله احللوطيhلمس�شار احملرتم الس�يد 
2016-  03 - 15  الفال½ة والصيد البحري  

2016-  03 - 23  العدل واحلر�ت  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  امللف املطليب hلعدول،  

  2016دورة �ٔ�ريل 
ن�§ل hلمس�شار احملرتم الس�يد  الرشيف إالدر�يس 5حلس�مية �لك من هولندا وبلجياك، توفري خطيني جويني �ربطان مطار

  أ�ندلويس
2016-  04 - 14  الوزارة املنتدبة امللكفة 5لنقل  

2016-  04 - 21  الص�ة Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،اف>قاد ساكنة 8مة 5ٕقلمي �وlت ملؤسسة حصية hلقرب  
2016-  04 - 21  الص�ة Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،الثاين بغفساي وضعية مس�شفى احلسن  



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصي� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 6201 �ٔ�ريلدورة 

 

54

2016-  04 - 28  العدل واحلر�ت  ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  تنف§ذ حمك قضايئ لفائدة الس�يد جامل اخلطايب،  
Uيل hلمس�شار احملرتم الس�يد  ،م¯ٓل طلب ساكن مركز جامUة كbسان 5ٕقلمي �وlت 5لرتخ§ص هلم 5ٕقامة صالة امجلعة

 العرسي
2016-  04 - 28  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة  

2016-  04 - 28  الوزارة امللكفة 5ملاء Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،توقف �زويد ٔ�ربعة دواو�ر جبامUة واد امجلعة 5ٕقلمي �وlت  
2016-  05 - 12 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،تbسرئ�س�باب Uدم اس�تفادة بعض جامUات �ة فاس مك�اس من �رlمج   

hلمس�شار احملرتم الس�يد  ،Uدم ف>ح دا}لية الثانوية الت¯ٔهيلية محمد السادس جبامUة ٔ�ور�زاغ نيابة �وlت ٔ�بواهبا هذا املومس
 Uيل العرسي

2016-  05 - 12 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين  

2016-  06 - 01  الوزارة امللكفة 5ملاء  Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،م¯ٓل مرشوع بناء سد س�يدي عبو جبامUة رٔ�س الواد ٕاقلمي �وlت  
2016-  06 - 01  أ�وقاف والشؤون إالسالم§ة ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،ٕادماج مراقيب املسا�د وøسوية وضعيهتم  

2016-  06 - 01  الص�ة ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،املركز الصحي جببل احلبbب 5ٕقلمي تطوانوضعية   
2016-  06 - 10  الص�ة عبد الصمد مرمييhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،مواق§ت العمل 5ملركز الصحي جبامUة سلوان، ٕاقلمي الناظور  

2016-  06 - 10  الشؤون العامة واحلاكمة ام&ارك مجييلhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،تحصة ا مع من ا ق§ق املدمع جبهة درUة �ف§الل  
2016-  06 - 27 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنية kج²عية Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،Uدم توصل العاملني بدار أ�طفال اليوسف§ة ب¯ٔجورمه  

2016-  06 - 27  الفال½ة والصيد البحري  ام&ارك مجييللمس�شار احملرتم الس�يد h  حصة ا مع من ا ق§ق املدمع جبهة درUة،  
2016-  06 - 27  الفال½ة والصيد البحري  محيد زانيتhلمس�شار احملرتم الس�يد  وضعية تعاونيات احلليب 5ٕقلمي اجلديدة،  

الصادر  2015ش�تµرب  15بتارخي  U 3689دم تنف§ذ الواكì الوطنية hلم�افظة العقارية واخلرائطية ملق>ضيات مقرر قضايئ رمق
  عبد إالâ احللوطيhلمس�شار احملرتم الس�يد  عن حممكة kس�ت�Jاف إالدارية 5لر5ط،

2016-  06 - 27  الفال½ة والصيد البحري  

2016-  06 - 27  ص�ةال ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،توفري طبbب hلمركز الصحي مبركز جامUة ٔ�ربعاء �ور�رت 5ٕقلمي احلس�مية  
2016-  06 - 27  الص�ة  ام&ارك مجييلhلمس�شار احملرتم الس�يد  اخلصاص يف املمرضني واملو ات ب¯ٔوفوس 5ٕقلمي الرش�يدية،  

2016-  06 - 27  الص�ة  ام&ارك مجييلhلمس�شار احملرتم الس�يد  توفري ممرضة مبس�توصف ٔ�و�ر5ت ٕاقلمي م§دلت،  
ن�§ل hلمس�شار احملرتم الس�يد  ،5لشواطئ املمتدة بني احلس�مية واملضيق" فني أ�سودا ل"ٕاجناز دراسات حول س�ب �اك¥ر 

 أ�ندلويس
2016-  07 - 12  الفال½ة والصيد البحري  
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2016-  07 - 12  العدل واحلر�ت Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،وضعية مقر القايض املقمي بغفساي 5ٕقلمي �وlت  
2016-  07 - 22  الفال½ة والصيد البحري  محيد زانيتhلمس�شار احملرتم الس�يد  فال½ة والصيد البحري 5ٕقلمي �رش�يد،ٕا½داث م�دوبية لوزارة ال  

k  22 - 07  -2016ق>صاد واملالية ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،ح§ثيات ت¯ٔخر الرتخ§ض hلبنوك ال�شارáية 5ملغرب  
ن�§ل hلمس�شار احملرتم الس�يد  ،قاومني ؤ�عضاء �bش التحر�ر لو�ئق �رخيية هتم املغرباسرت�اع املندوبية السام§ة لقدماء امل

 أ�ندلويس
2016-  07 - 22 العالقات مع الربملان  

2016-  08 - 01  الص�ة  ام&ارك مجييلhلمس�شار احملرتم الس�يد  اخلصاص يف أ�طباء واملمرضني واملو ات ب¯ٔلنيف 5ٕقلمي تنغري،  
2016-  08 - 01  الص�ة  ام&ارك مجييلhلمس�شار احملرتم الس�يد  اء واملمرضني واملو ات ببوزروال، ٕاقلمي زاáورة،اخلصاص يف أ�طب  

2016-  08 - 01  الص�ة  ام&ارك مجييلhلمس�شار احملرتم الس�يد  وضعية قطاع الص�ة جبامUة تودغى السفىل، ٕاقلمي تنغري،  
2016-  08 - 01  الص�ة ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،يد يف ٕاطار احلركة kنتقاليةUدم متكني طبي�§ني من kلت�اق مبقر معلهام اجلد  

مجع مد�ر مس�شفى محمد اخلامس 5حلس�مية بني 8ام إالدارة والعمل  طبbب رئbيس لفريق áرة قدم يلعب يف القسم الوطين 
 ن�§ل أ�ندلويسhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،أ�ول

2016-  08 - 01  الص�ة  

2016-  08 - 01  الص�ة �ٓمال م§رصة ةالس�يد ةاحملرتم ةhلمس�شار  ،وضعية املركز الصحي از�يك مبدينة مرا ش  
2016-  08 - 01  الص�ة Uيل العرسيhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،وضعية وUالج أ�طفال املرىض حبساس�ية القمح  

 الفريق kشرتايك
 2016يل و�ٔ�ر  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

2016-  03 - 01  ا ا}لية  محمد Uلميhلمس�شار احملرتم الس�يد  متاطل السلطة احمللية يف تنف§ذ قرار جملس الوصاية،  

 فريق kحتاد املغريب hلشغل
 2016و�ٔ�ريل  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

2016-  03 - 01  ون العامة واحلاكمةالشؤ   رش�يد املنياريhلمس�شار احملرتم الس�يد  ا ميقراطية ال�شارáية،  
hلمس�شار احملرتم  خروقات رشكة املغرب hلصلب املاسة 5حلقوق kج²عية لSٔجراء وحلقهم يف التنظمي واحلرية النقابية،

  رش�يد املنياريالس�يد 
2016-  03 - 23  ال�شغيل والشؤون kج²عية  
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  2016دورة �ٔ�ريل 
2016-  07 - 12  الصناUة والت{ارة  رش�يد املنياريhلمس�شار احملرتم الس�يد  ،{ارة والصناUة واخلدمات و�امعهتابغرف الت Uدم تزنيل الهيلكة إالدارية اخلاصة  

 الفريق ا س�توري ا ميقراطي kج²عي
 2016و�ٔ�ريل  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

2016-  03 - 01  ا ا}لية  ٔ�عضاء الفريق السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  اUات الرتابية،ا ور kس�شاري hلم{الس اجلهوية hلحسا5ت ملواáبة رؤساء امجل  

 مجموUة الكونفدرالية ا ميقراطية hلشغل
 2016و�ٔ�ريل  2015الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

2016-  03 - 10  الص�ة  ٔ�عضاء اPموUة السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  إالجراء التعسفي يف حق املمرضني ا"�ن قاطعوا ام>�ان الكفاءة املهنية،  
k  10 - 03  -2016ق>صاد واملالية  ٔ�عضاء اPموUة السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  ،CGCT MAROCوضعية مس�ت�ديم الرشكة العامة لتجهزي الهاتف   

  2016دورة �ٔ�ريل 
 ال�رشية 5ملد�رية اجلهوية جبهة الشاوية ورديغة،kنتقاالت املش�بوهة و·ري القانونية والفساد يف تدبري مصل�ة املوارد 

  ٔ�عضاء اPموUة السادة نياحملرتم �نhلمس�شار 
2016-  04 - 21  الص�ة  

2016-  04 - 28  االتصال  ٔ�عضاء اPموUة السادة نياحملرتم �نhلمس�شار  ظروف ومال�سات تنظمي م&اراة من طرف املعهد العايل لٕالUالم،  

 مجموUة العمل التقديم
 2016و�ٔ�ريل  2015فرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر ال

 �رخي إال�ابة الوزارة املعنية موضوع السؤال 
2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين عبد اhلطيف ٔ�معوhلمس�شار احملرتم الس�يد ، ٕادماج أ�طفال ذوي kح>يا�ات اخلاصة  

2016-  02 - 10 الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين عبد اhلطيف ٔ�معوhلمس�شار احملرتم الس�يد ية 5لبعثات املغربية 5خلارج، واقع ٔ�ساتذة اhلغة العربية والثقافة املغرب   
2016-  02 - 24 الص�ة عبد اhلطيف ٔ�معوhلمس�شار احملرتم الس�يد عند الµساء، " د"ظاهرة نقص الف§تامني   

2016-  03 - 01 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنية kج²عيةعبد اhلطيف hلمس�شار احملرتم الس�يد ، ز أ�حشاص يف وضعية ٕاUاقةاملتعلق بتعز� 62.09ما هو مصري مرشوع قانون رمق   
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 ٔ�معو
م¯ٓل kع²دات اليت خصصهتا وزارة السكىن والتعمريوس�ياسة املدينة بواسطة صندوق التمنية القروية، ٕالجناز مرشوع 

  Uدي جشريhلمس�شار احملرتم الس�يد ، �ٔكنيون التابع ٕالقلمي تنغري الت¯ٔهيل اPايل ملركز جامUة
2016-  03 - 10  السكىن وس�ياسة املدينة  

k  07 - 04  -2016ق>صاد واملالية  ٔ�عضاء اPموUة السادة نياحملرتم �نhلمس�شار ، ٕاصالح وحتديث القطاع املايل  

  2016دورة �ٔ�ريل 
k لمس�شار احملرتم الس�يد س�تقطاب احملدود، الولوج ٕاىل مؤسسات التعلمي العايل ذاتhمعو�لطيف ٔh2016-  04 - 28 التعلمي العايل عبد ا  

2016-  05 - 12 العالقات مع الربملان عبد اhلطيف ٔ�معوhلمس�شار احملرتم الس�يد ٔ�رضار احلزن�ر الربي 5ٕقلمي الناظور،   
2016-  08 - 01  الصناUة والت{ارة وkس�¨ر وkق>صاد الرمقي محمد دعيدUةحملرتم الس�يد hلمس�شار إاUادة هيلكة اÐمنوذج الصناعي لقطاع الµس�يج وأ�ل�سة،   
2016-  08 - 01  الصناUة والت{ارة وkس�¨ر وkق>صاد الرمقي محمد دعيدUةhلمس�شار احملرتم الس�يد تعز�ز موقع املغرب يف اخلريطة العاملية لقطاع الطريان،   

علق 5ٕالجراءات املتبق§ة ٔ�مام الواكì الوطنية لتق�ني املواصالت فò يتعلق 5ملامرسات والزناUات املت 2.16.347املرسوم رمق 
 عبد اhلطيف ٔ�معوhلمس�شار احملرتم الس�يد املناف§ة لقواUد املنافسة ومعليات الرتكزي kق>صادي، 

2016-  08 - 01  الصناUة والت{ارة وkس�¨ر وkق>صاد الرمقي  
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 القسم السادس
 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الك>ابية 

�ريل}الل دورة �ٔ 2016  
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  2016أبريل  دورة –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 

المجموعة/ الفريق   عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة 

األسئلة 

  المتبقاة

األسئلة المطروحة خالل الفترة 

 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل دورة 

 2016أبريل 
 المجموع

األسئلة المجابة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المجابة خالل دورة 

 2016أبريل 
  المجموع

االستقاللي للوحدة والتعادلية.ف  56  02  11  69  17  19  36  

األصالة والمعاصرة.ف  15  25  21  61  05  16  21  

العدالة والتنمية.ف  55  25  135  215  25  32  57  

الحركي. ف   --  - -  05  05   --   --   --  

التجمع الوطني لألحرار. ف   --   --  01  01   --   --  --  

  --  --   --   --   --   --   --   االتحاد العام لمقاوالت المغرب. ف

االشتراكي. ف  01   --  05  06  01   -- 01  

االتحاد المغربي للشغل. ف  04  01  03  08  02  01  03  

الدستوري الديمقراطي االجتماعي. ف  01   --   --  01  01   --  01  

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. م  04  10  07  21  02  02  04  

العمل التقدمي. م  17  03  16  36  06  05  11  

 المجموع

 
153  66  204  423  59  75  134  



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصي� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 6201 �ٔ�ريلدورة 

 

60

 

 

  - حسب الفرق والمجموعات  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

215

57 69

36

61

21

36

11 21

4 8
3

6
1

5
0 1 0 1 1 0 0

0

50

100

150

200

250

ف ا��دا��
وا������

ف ا������ ا�����
وا�����رة

ا���ل ا���د� ا��و��درا���
ا�د���راط��

�!ل"�

ا����د ا��!ر#
�!ل"�

ف ا���را� ف ا��ر� ا����� ا�وط�
���رار

ا�د��وري
ا�د���راط

'����ا�

ف ا����د ا���م
����و�ت

ا��!رب

ا��)"� ا��طرو��

�#��ا��)"� ا��
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2016 أبريلدورة  –حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة   

المجموعة/ الفريق  عدد األسئلة المطروحة  عدد األسئلة المجابة  

األسئلة المجابة خالل   المجموع

 2016دورة أبريل 

األسئلة المجابة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

 المجموع
األسئلة المطروحة خالل 

 2016دورة أبريل 

ة خالل األسئلة المطروح

 الفترة الفاصلة بين الدورتين
األسئلة 

  المتبقاة

المالية، الصناعة والتجارة، : (المجال االقتصادي  19  19  57  95  11  19  30

الفالحة، الطاقة والمعادن، الشؤون العامة، الصناعة 

التقليدية، السياحة، الميزانية، التجارة الخارجية، البيئة، 

 )الماء، المقاوالت الصغرى

التشغيل، الصحة، التربية ( :المجال االجتماعي  47  17  69  133  24  42  66

 )الوطنية، التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي

30  12  18  56  

  

: المجال الحقوقي واإلداري والديني  34  03  19
العدل، الثقافة، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، (

 )انة العامة للحكومةاالتصال، األوقاف، األم

مجال الشؤون الداخلية والبنيات   49  27  57  133  06  02  08

الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى وسياسة (: األساسية

 )المدينة، التعمير وإعداد التراب، النقل

الخارجية والتعاون، (: مجال الشؤون الخارجية  04  --   02  06  --   --   -- 

 )المغاربة المقيمين بالخارج

 المجموع  153  66  204  423  59  75  134
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  -حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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 الزتامات وتعهدات السادة الوزراء }الل �لسات أ�س�ئ� الشفهيةربامج، قاUدة املعطيات اخلاصة ب
�ريل دورةٔ� 2016 

ا، الزتاما �ٔو تعهداجواب الوز�ر ا"ي يتضمن �رlجم ت.ر اجللسة القطاع احلكويم موضوع السؤال   
ٕاUداد مرشوع قانون ٕال½داث نظام hلتغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديني، 

 .وكذا مرشوع قانون ٕال½داث نظام hلتقاUد
 أ�وضاع kج²عية hلصناع التقليديني 

 الصناUة التقليدية
 

/ اجللسة أ�وىل 
�ريل  12�ٔ2016 

01 

kلزتامات املوقع Uلهيا خبصوص مدينة �مس�نا من ا�ل تدارك اخلصاص يف 
  :مليون درمه تقيض 5ٕجناز 537التجهزيات واليت رصد لها م&لغ مايل يقدر ب 

 مرáب �امعي؛ •

 مركز لٕالس�تق&ال والندوات؛ •

 جتهزي مس�شفى حميل؛ •

 هتيئة م�زته مركزي؛ •

 مرáب ثقايف؛ •

 مس{د�ن لSٔح§اء؛ •

 ية؛ثالث مراكز حص  •

 هتيئة مالعب ر�ضية؛ •

 ثالث مراكز اج²عية؛ •

 ثالث دور hلش�باب •

 غياب املرافق العموم§ة يف املدن اجلديدة
السكىن وس�ياسة 

 املدينة
 

 19/ اجللسة الثانية 
�ريل �ٔ2016 

02 
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و5لµس�بة لاللزتامات املوقع Uلهيا خبصوص مدينة �م�صورت واليت رصد لها م&لغ 
  :مليون درمه، ف>قيض 5ٕجناز 350مايل يقدر ب 

 مرáب �امعي؛ •

 جتهزي مس�شفى �م�صورت؛ •

 مرáب ثقايف؛ •

 م�زته مركزي؛ •

 قاUة مغطاة hلر�ضات؛ •

 جتهزي ثالث مسا�د؛ •

 ٕاجناز قاUات م>عددة kخ>صاصات مبشاريع السكن kج²عي؛ •

 بناء مصىل؛ •

  .مالعب ر�ضية 10 •
لكم اليت  1800ل الطريق الرابطة بني اجلديدة و�ٓسفي من ٔ�مه املشاريع اليت �مك
، كام الزتمت 2016الزتمت ا وì 5ٕجنازها، وس�يكون �اهزا ق&ل ممت صيف 

مدرسة يف ٕاطار ما  59الوزارة 5لتµس�يق مع وزارة الرتبية الوطنية U5ٕادة جتهزي 
�سمى 5ملرافق kج²عية احمليطة 5لبµ§ات التحتية اليت تنجزها الوزارة.  

 دةم¯ٓل الطريق الس�يار �ٓسفي اجلدي
 التجهزي والنقل

 
 19/ اجللسة الثانية 

�ريل �ٔ2016 
03 

�ك,يف معلية ت¯ٔمني امل� الغابوي، ويف هذ الصدد هيدف الربlمج املمتد بني 
 8.76ٕاىل بلوغ  2015ماي  26ا"ي مت اع²ده مبدينة ٕايفران يوم  2015-2024

  .مليون هك>ار حمفظة 7.4مليون هك>ار مصادق Uلهيا، و 
  معايري تفويت الوUاء العقاري الغابوي

العالقات مع الربملان 
 واPمتع املدين

/ اجللسة اخلامسة 
 2016ماي  10

04 
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 500ملندوبية السام§ة يف هذا إالطار حتف§ظ مسا½ات ·ابوية تقدر ب كام تعزتم ا
  . 2016ٔ�لف هك>ار }الل س�نة 

 مليون درمه، 166بغالف مايل يفوق  2022ٕاىل  2012اع²د �رlمج من 
  : وهيدف 5ٔ�ساس لبلوغ أ�هداف التالية

  ٔ�وال، هتيئة أ�حواض املن�درة ب¯Uٔايل الوا½ات؛ 
هك>ار ٔ�جنز مهنا حلد  �20.000نيا، �ك,يف �رامج ال�ش{ري Uىل مسا½ة تفوق 

  هك>ار؛ k12.008ن 
هك>ار حلد  600هك>ار، ٔ�جنز مهنا  �1000لثا، حماربة زحف الرمال Uىل مسا½ة  

  ا�ٓن؛
ا، احملافظة Uىل التنوع البيولو¦ و�رجمة Uدة ٔ�3شطة مدمعة ٕالجناز هذه رابع 

  .العمليات

  حماربة زحف الرمال حامية hلوا½ات
العالقات مع الربملان 

 واPمتع املدين
/ اجللسة السابعة 

 2016ماي  24
05 

½داث مؤسسة لSٔعامل kج²عية لفائدة موظفي ٕاUداد مرشوع قانون يتعلق 5ٕ 
Uىل ٔ�بعد  2017وعرضه Uىل املسطرة ال�رشيعية يف بداية س�نة  الرتابية امجلاUات

  .تقد�ر

ٕا½داث مؤسسة لSٔعامل kج²عية لفائدة 
  موظفي امجلاUات الرتابية

 ا ا}لية
احلادية اجللسة 

 يونيو 21/  عرش
2016 

06 

  ٕا3شاء مس�شفى ٕاقلميي �ديد بعامì موالي يعقوب؛-
وا½دة (، )مبوالي يعقوب 5: (حية أ�وليةمؤسسة hلرUاية الص  36ٕا½داث  -

  ؛)وا½دة بتازة(، )مبدينة �وlت10(، )ببوملان
وا½د (، )بتاوlت بتbسة وقرية 5 محمد 2: (ٕا3شاء مخس مس�شف§ات hلقرب -

  ).�وجطات احلاجب، Uني، بوملان، بتازة، �ه�

اخلدمات الصحية جبهة فاس مك�اس 
  ؤ�قاÐميها ال�سعة

 الص�ة
 انية عرشالثاجللسة 

 2016 يوليوز 12/ 
07 
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 مصلحة األسئلة
    www.parlement.ma: املوقـع االلكرتونـي

  questions.orales@gmail.com: البـريد االلكرتونـي  

  

 

 

 
 

 


