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 مقدمة

حبضور نقاش فقهي  حول عقد جلسات الأس ئةل الشفهية طرح ب ،ابت الترشيعية للسابع من أأكتوبرالانتخا تعقبأأ  اليت 7100 كتوبرأأ دورة متزيت 

 01الثالاثء يوم ل جللسة الأس بوعية للأس ئةل الشفهية ضور أأغاال احللحكومة جمللس لا دعوةبعد وذكل ، مور اجلاريةسادة الوزراء امللكفني بترصيف الأ ال 

 .من النظام ادلاخيل 710املادة ومقتضيات من ادلس تور  011الفصل طبقا ملقتضيات ، 7100 أأكتوبر

يف  هامن ادلس تور، وأأن حضور أأعضاء 12يف وضعية ترصيف الأمور اجلارية طبقا للفقرة الأخرية من الفصل "بكوهنا احلكومة  وقد دفعت

لهيا يف املادة اجللسة الأس بوعية للجواب عىل أأس ئةل السادة املستشارين ال ي  من القانون التنظمي  رمق  02ندرج مضن اختاذ القرارات والتدابري املشار ا 

طار الاختصاص الرقايب للمجلس عىل أأعامل احلكومة يف تدبريها للشأأن العام، وعليه  02.00 املتعلق بتنظمي وتس يري أأغاال احلكومة، بل يدخل يف ا 

، وتبعا ذلكل تعذر عقد "يني حكومة جديدة من قبل جالةل املكل، مث تنصيهبا من قبل جملس النوابفا ن عقد اجللسات الأس بوعية يبقى مرتبطا بتع 

مسؤولية  مبوجبه وأأخىل ،لهيا دلعوة احلكومةبنين فيه الأسس القانونية اليت استند ا   ،لبيان توضيح اجمللس  مكتبمع ا صدار  ،الشفهية جلسات الأس ئةل

 .قابة عىل أأغاال احلكومةأ لية الر  جملس املستشارين عن تعطل

عىل  دوره الرقايب،لس اجمل اس تأأنفمل يعقد خاللها اجمللس أأي جلسة بسبب تعرث مشاورات تشكيل احلكومة،  اليت 7100دورة أأكتوبر وبعد 

ثر تنصيب احلكومة اجلديدة برئاسة الس يد سعد ادلين العامثين  الرتكزيةل الشفهية، مت عرش جلسة للأس ئ أأربعة، 7102أأبريل  دورةخالل  ، حبيث عقدا 

مقاربة احلكومة يف تدبري الاحتجاجات الاجامتعية بعدد من املدن املاربية والس امي : عىل أأس ئةل وقضااي حمورية حتظى ابهامتم الرأأي العام من قبيل خاللها

قلمي احلس مية، تايري نظام رصف ادلرمه املاريب، حصيةل املومس الفاليح، الس ياسة احلكومية يف جم ال التشايل، وضعية الطرق ابلعامل القروي، اب 

 ...، التدبري املفوض7171ل، حصيةل اطخمط  الأزرق حتسني مناخ الأعام
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من قبل الس يد رئيس احلكومة طبقا  بـتقدمي الأجوبة عىل الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة خاصة( 10)ثالث جلسات غهرية كام عقد اجمللس 

 : ، مهت املواضيع التاليةتورمن ادلس   011الفصل ملقتضيات 

 اسرتاتيجية الهنوض ابلعامل ، التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية للمواطنني اتجناعة س ياس: تناولت حمورين وهام اجللسة الأوىل

  .القروي واملناطق اجلبلية والاابوية

 مة اجليدة، الس ياسة احلكومية يف التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعاملا صالح اال دارة ومتطلبات احلاك :تناولت حمورين وهام اجللسة الثانية . 

  حصيةل الس ياسات العمومية املتعلقة مبااربة العامل، التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ  :حمورين وهام بدورها تناولت الثالثةاجللسة

 .الاسرتاتيجيات القطاعية

لأس ئةل املمرجمة من اب ارتباطاابلتباين، وذكل  فقد اتسملسات الأس ئةل الشفهية الأس بوعية جل سادة الوزراء حضور الس يدات وال  وعىل مس توى

  .من هجة اثنية ونس بة اعتذار الس يدات والسادة الوزراء عن حضور أأغاالها من هجة، طرف مكوانت اجمللس يف جدول الأعامل

اليت عقد  عرش الأربعة جلسات الأس ئةل اس تعدادهام حلضور مجيع أأغاال قات مع المرملانطنية والعالعمر الس يدين وزيري الرتبية الو وهكذا، 

مرة، مث قطاعات الطاقة واملعادن، الس ياحة،  00ب والأرسة، الشال واال دماج املهين متبوعا بقطاع الصحة، التضامن واملرأأة ، اجمللس خالل هذه ادلورة

فنجد يف املقام الأول قطاع  الاقتصاد واملالية والفالحة والصيد  ابلنس بة للقطاعات احلكومية الأقل حضوراو، مرة  07كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل ب 

مرة،  07، متبوعني بقطاعات ادلاخلية، اخلارجية، كتابة ادلوةل امللكفة ابلصيد البحري ب 01مرة من أأصل  00البحري اذلين اعتذرا عن احلضور 

علام بأأن املعدل العام العتذار مجيع أأعضاء احلكومة خالل . مناس بة 00بلتجارة وكتابة ادلوةل امللكفة ابملياه والااابت فقطاع  الصناعة والاستامثر وا

 %.00 بلغ حوايلاطخمصصة للأس ئةل الشفهية  01اجللسات 
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رساء جملس املستشارين  جتربةوبعد  وجدت هذه جلسات الأس ئةل الشفهية،  متابعة الزتامات وتعهدات السادة الوزراء املعمر عهنا خالل ل ليةا 

ا ىل رضورة " الوزراءالس يدات والسادة الس يد رئيس احلكومة ، حبيث دعا 7102يوليوز  10خالل اجامتع اجمللس احلكويم ليوم امخليس  املبادرة صداها

ئيس احلكومة ا ىل أأن الالزتامات املقدمة من قبل أأعضاء احرتام مجيع الالزتامات املقدمة أأمام المرملان والوفاء ابلتعهدات املرتبطة هبا، وأأغار الس يد ر 

أأن تكون احلكومة يف احلكومة أأثناء الأس ئةل الشفوية أأو اجامتعات اللجان أأو أأثناء املناقشات جيب تدويهنا والالزتام هبا، مضيفا أأن هذه الالزتامات ينبا  

 ".تنفيذه وفق الآجال اليت الزتم هبا عضو احلكومة مس تواها وال ينبا  أأن تلزتم بيشء حىت تكون هناك ضامانت ال ماكنية

يف هناية لك دورة من أأجل الاس تئناس احلكومية الاطالع عىل مجموع الالزتامات من الفرق واجملموعات المرملانية  ولال غارة، متكن هذه ال لية

 .جان ادلامئة أأو صياغة أأس ئةل غفهية وكتابيةوترتيب أأغاكل رقابية عىل ضوهئا من قبيل تشكيل جلان اس تطالع، أأو اس تدعاء الوزراء لل

عىل سؤالا، أأجابت احلكومة  214ما مجموعه  7102 ودورة أأبريلخالل الفرتة الفاصةل بني ادلورتني بلغ عدد الأس ئةل الشفهية املتوصل هبا  وقد

آنيا 20 جلسة عامة، من مضهنا 01مهنا خالل  242  .عاداي سؤالا 040و سؤالا أ

من مجموع الأس ئةل ( %00) تعادل حوايل بنس بة الاقتصادياجملايل القطاع  ركزت أأس ئةل السادة املستشارين عىل القطاع  وابلنس بة للتوزيع

 احلقويق واال داري وادليين، فاجملال (%71)بنس بة  الشؤون ادلاخلية والبنيات الأساس ية، فقطاع (%72)بنس بة  الاجامتع املطروحة، مث القطاع 

 (.%10)بنس بة  الشؤون اخلارجيةقطاع  ، وأأخريا(%00)بنس بة 

، أأي مبعدل مهنا سؤالا 012 سؤالا، أأجابت احلكومة عىل 010 خالل نفس الفرتة ما مجموعهاملتوصل هبا  بيامن بلغ عدد الأس ئةل الكتابية 

(24%.) 
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جاملية لال حصاء العام للأس ئةل الشفهية  نتاجئ ا 

  7102 أأبريلخالل دورة 

 
 ددالع الأس ئةل الشفهية

  عهنـا اجملاب-الآنية-الأس ئةل الشفهية 

  عهنا اجملاب-العادية-الأس ئةل الشفهية 

 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 70) : سؤالا 51

 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 79) : سؤالا 191

 242 اجملموع
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جاملية لال حصاء العام للأس ئةل الكتابية  نتاجئ ا 

 7102 أأبريلخالل دورة 

 
 العدد ئةل الكتابيةالأس  

  سؤالا 010= 010+12 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل املطروحةالأس ئةل الكتابية 

 من مجموع الأس ئةل  (% 79): 012 =002+07 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا

 املطروحة
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 الأس بوعية للأس ئةل الشفهية مانة حسب اجللساتتوزيع الرئاسة والأ 
 

 الأمني الرئيس اجللسات ت.ر

 دمحم عدال عبد الصمد قيوح 17/12/7102اجللسة الأوىل  01

 دمحم عدال عبد اال هل احللوط  14/12/7102 الثانيةاجللسة  17

 أأمحد تويزي محيد كوسكوس 00/12/7102 الثالثةاجللسة  10

 دمحم عدال عبد القادر سالمة 70/12/7102 الرابعةاجللسة  11

 أأمحد تويزي انئةل التازي 01/12/7102 اخلامسةاجللسة  12

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوح 10/10/7102 السادسةاجللسة  10

 دمحم عدال عبد اال هل احللوط  00/10/7102 السابعةاجللسة  12

 أأمحد تويزي محيد كوسكوس 71/10/7102 الثامنةاجللسة  11

 أأمحد اخلريف عبد القادر سالمة 11/12/7102 التاسعةاجللسة  14

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوح 00/12/7102 العارشةاجللسة  01

 دمحم عدال عبد اال هل احللوط  01/12/7102 احلادية عرشاجللسة  00

 أأمحد اخلريف محيد كوسكوس 72/12/7102 الثانية عرشاجللسة  07

 أأمحد تويزي عبد القادر سالمة 10/11/7102 رشالثالثة ع اجللسة  00

 دمحم عدال عبد الصمد قيوح 11/11/7102 عرش الرابعةاجللسة  14

 
 
 



  مصلحة الأس ئةل                                                                                                               لس املستشارين          جم

 

 حصيةل ادلورة                                                                                                                                                                                                                 7102 أأبريلدورة 
 

9 

  2017 أأبريلالقطاعات احلكومية خالل جلسات الأس ئةل الشفهية دلورة  حضور
 

 القطاعات احلكومية
اجللسات اليت أأبدى خاللها السادة عدد 

 الوزراء اس تعدادمه احلضور 

برجمت خاللها أأس ئةل للقطاع اليت  اجللساتد عد

 احلكويم
 مالحظات

  0 0 وزارة ادلوةل امللكفة حبقوق اال نسان

  7 7 (الوزارة املنتدبة دلى وزير ادلاخلية)وزارة ادلاخلية 

   7 (كتابة ادلوةل دلى وزير اخلارجية)وزارة اخلارجية 

  7 2 وزارة العدل واحلرايت

  1 7 ون اال سالميةوزارة الأوقاف والشؤ 

  -- -- الأمانة العامة للحكومة

  0 0 وزارة الاقتصاد واملالية

  0 1 وزارة الفالحة والصيد البحري

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن   2 10 وزارة ا 

  12 14 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل

  0 0 جارة والاقتصاد الرمق وزارة الصناعة والاستامثر والت

  1 4 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

  11 13 وزارة الصحة
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 القطاعات احلكومية
اجللسات اليت أأبدى خاللها السادة عدد 

 الوزراء اس تعدادمه احلضور 

برجمت خاللها أأس ئةل للقطاع اليت  اجللساتد عد

 احلكويم
 مالحظات

 

  5 12 وزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة

  9 12 وزارة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية

  7 2 وزارة الش باب والرايضة

  4 7 وزارة الثقافة واالتصال

  7 13 ة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعيةوزار 

  11 13 وزارة الشال واال دماج املهين

دارة ادلفاع الوطين   -- -- الوزارة امللكفة اب 

  1 1 الوزارة امللكفة ابلشؤون العامة واحلاكمة

  1 14 الوزارة امللكفة ابلعالقات مع المرملان

صالح اال دار    7 11 ة وابلوظيفة العموميةالوزارة امللكفة اب 

  4 10 الوزارة امللكفة ابملااربة املقميني ابخلارج وغؤون الهجرة

  7 07 الوزارة امللكفة ابلنقل

   0 الوزارة امللكفة ابلصيد البحري

  5 10 الوزارة امللكفة ابملاء
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 القطاعات احلكومية
اجللسات اليت أأبدى خاللها السادة عدد 

 الوزراء اس تعدادمه احلضور 

برجمت خاللها أأس ئةل للقطاع اليت  اجللساتد عد

 احلكويم
 مالحظات

  1 7 الوزارة امللكفة ابلصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتع 

   0 مللكفة ابلتمنية القروية واملياه والااابتالوزارة ا

   4 الوزارة امللكفة ابال ساكن

   12 الوزارة امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلم 

   12 الوزارة امللكفة ابلتكوين املهين

  7 00 الوزارة امللكفة ابلتجارة اخلارجية

  0 13 الوزارة امللكفة ابلس ياحة

  0 2 الستامثرالوزارة امللكفة اب

  7 11 الوزارة امللكفة ابلتمنية املس تدامة

 
 

 

 القطاعات احلكومية الأكرث اس تعدادا حلضور جلسات الأس ئةل الشفهية: ملحوظة*****

 

 

 
 



  مصلحة الأس ئةل                                                                                                               لس املستشارين          جم

 

 حصيةل ادلورة                                                                                                                                                                                                                 7102 أأبريلدورة 
 

12 

   7102 أأبريلنس بة اعتذار الوزراء عن حضور أأغاال جلسات الأس ئةل الشفهية خالل دورة 
 
 

 عدد اجللسات عات احلكوميةالقطا عدد اجللسات القطاعات احلكومية
 0 وزارة الشال واال دماج املهين 5 وزارة ادلوةل امللكفة حبقوق اال نسان

دارة ادلفاع الوطين 12 (الوزارة املنتدبة دلى وزير ادلاخلية)وزارة ادلاخلية   - الوزارة امللكفة اب 

 6 ابلشؤون العامة واحلاكمةالوزارة امللكفة  12 (كتابة ادلوةل دلى وزير اخلارجية)وزارة اخلارجية 

 0 الوزارة امللكفة ابلعالقات مع المرملان 8 وزارة العدل واحلرايت

صالح اال دارة وابلوظيفة العمومية 2 وزارة الأوقاف والشؤون اال سالمية  0 الوزارة امللكفة اب 

 1 رةالوزارة امللكفة ابملااربة املقميني ابخلارج وغؤون الهج - الأمانة العامة للحكومة

 2 الوزارة امللكفة ابلنقل 13 وزارة الاقتصاد واملالية

 12 الوزارة امللكفة ابلصيد البحري 13 وزارة الفالحة والصيد البحري

عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  1 الوزارة امللكفة ابملاء 1 وزارة ا 

 0 ارة امللكفة ابلصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتع الوز 0 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل

 11 الوزارة امللكفة ابلتمنية القروية واملياه والااابت 11 وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمق 

 5 الوزارة امللكفة ابال ساكن 5 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

 2 لكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلم الوزارة امل 0 وزارة الصحة
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 عدد اجللسات عات احلكوميةالقطا عدد اجللسات القطاعات احلكومية
 2 الوزارة امللكفة ابلتكوين املهين 7 وزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة

 3 الوزارة امللكفة ابلتجارة اخلارجية 7 وزارة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية

 0 الوزارة امللكفة ابلس ياحة 6 وزارة الش باب والرايضة

 9 الوزارة امللكفة ابالستامثر 2 رة الثقافة واالتصالوزا

 0 الوزارة امللكفة ابلتمنية املس تدامة 0 وزارة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية

 

 

 القطاعات احلكومية الأكرث اعتذارا عن حضور أأغاال جلسات الأس ئةل الشفهية: ملحوظة*** 
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 القسم الأول
 

 لشهرية املتعلقةاجللسات ا - أأ 

 احملاور: ابلس ياسة العامة
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 الشهرية اخلاصة ابلس ياسة العامة اتاجللس

 7102 أأبريلخالل دورة 
   تويزيأأمحد : أأمني اجللسة عبد احلكمي بن غامش: رئيس اجللسة 7102 يونيو 12/ اجللسة الأوىل 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 

 التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية للمواطنني اتجناعة س ياس :الأول احملور
 الاس تقاليل .س ياسة احلكومة من أأجل التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية للمواطنني

 رئيس احلكومة

 املعارصةالأصاةل و  .جناعة س ياسة التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية للمواطنني

 العداةل والتمنية .جناعة س ياسة التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية للمواطنني

 الاحتاد العام ملقاوالت املارب .جناعة س ياسة التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية للمواطنني

 الاغرتايك .لمواطننيجناعة س ياسة التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية ل

 الاحتاد املاريب للشال  .اسرتتيجية احلكومة يف جمال التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة الرشائية

 ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .الس ياسة احلكومية يف جمال التشايل وحماربة الفقر والهشاغة

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشال  .الرشائية للمواطنني جناعة س ياسة التشايل وحماربة الفقر وحامية القدرة

آاثرها عىل التمنية الاجامتعية آفاق س ياسة التشايل وأ  العمل التقديم .أ

 اسرتاتيجية الهنوض ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية والاابوية :الثايناحملور 
 العداةل والتمنية .ةاسرتاتيجية الهنوض ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية والاابوي

 رئيس احلكومة

 احلريك  .اسرتاتيجية الهنوض ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية والاابوية

 .اسرتاتيجية الهنوض ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية والاابوية

 

 

 التجمع الوطين للأحرار
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   اخلريفأأمحد : أأمني اجللسة عبد احلكمي بن غامش: رئيس اجللسة 7102 يوليوز 12/  الثانيةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 

 ا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدة :احملور الأول
 الاس تقاليل  .ا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدة

 رئيس احلكومة

 العداةل والتمنية .ا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدة

 احلريك  .الح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدةا ص

 التجمع الوطين للأحرار  .مأ ل ورش ا صالح اال دارة العمومية

 الاغرتايك  .ا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدة

 الاحتاد املاريب للشال  .ا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدة

 العمل التقديم .ةا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليد

 الس ياسة احلكومية يف التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعامل :الثايناحملور 
 الاس تقاليل  .الس ياسة احلكومية يف التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعامل

 رئيس احلكومة

 الأصاةل واملعارصة .الس ياسة احلكومية يف جمال التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعامل

 احلريك  .الس ياسة احلكومية يف جمال التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعامل

 التجمع الوطين للأحرار  .الاسرتاتيجية الوطنية للترسيع الصناع 

 الاحتاد العام ملقاوالت املارب .الس ياسة احلكومية يف التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعامل

 ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .لالاستامثر وحتسني مناخ الأعام

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشال  .الس ياسة احلكومية يف التمنية الصناعية وحتسني مناخ الأعامل
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   تويزيأأمحد : أأمني اجللسة عبد احلكمي بن غامش: رئيس اجللسة 7102 غشت 10/  الثالثةاجللسة 

رة املعنيةالوزا الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال   

 حصيةل الس ياسات العمومية املتعلقة مبااربة العامل :احملور الأول
 الاس تقاليل  .التدابري املتخذة من قبل احلكومة للعناية مبااربة العامل

 رئيس احلكومة

 الأصاةل واملعارصة .حصيةل الس ياسات العمومية املتعلقة مبااربة العامل

 العداةل والتمنية  .قة مبااربة العاملحصيةل الس ياسات العمومية املتعل

 احلريك  .حصيةل الس ياسات العمومية املتعلقة مبااربة العامل

دماج مااربة العامل يف خمتلف الس ياسات العمومية  التجمع الوطين للأحرار  .ا 

 الاغرتايك  .حصيةل الس ياسات العمومية املتعلقة مبااربة العامل

 ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .لقة مبااربة العاملالس ياسات العمومية املتع

 التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية :الثايناحملور 
 الأصاةل واملعارصة .التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية

 رئيس احلكومة

 العداةل والتمنية  .عمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعيةالتقائية الس ياسات ال

 احلريك  .التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية

 التجمع الوطين للأحرار  .التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية

 الاحتاد العام ملقاوالت املارب .العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية التقائية الس ياسات

 الاحتاد املاريب للشال .التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية

 ادلميقراطية للشال الكونفدرالية  .التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية

 العمل التقديم .التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ الاسرتاتيجيات القطاعية
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 القسم الأول

 اجللسات الشهرية املتعلقة - ب

 ا حصائيات: ابلس ياسة العامة
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 ا حصاء عام للأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومة

 7102 أأبريلدورة  –حسب الفرق واجملموعات  –
 

 
 
 
 

 7102 يونيو 12: اجللسة الأوىل

اسرتاتيجية النهوض ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية والغابوية-: احملور الثاين الفرق واجملموعات  
جناعة سياسات التشغيل وحماربة الفقر ومحاية القدرة -: احملور األول

 الشرائية للمواطنني

طروحةالأس ئةل امل الأس ئةل اجملابة  الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة 

     

     

 الاس تقاليل. ف 10 10 -- --

 الأصاةل واملعارصة.ف 10 10 -- --

 العداةل والتمنية. ف 10 10 10 10

احلريك.ف -- -- 10 10  

التجمع الوطين للأحرار.ف -- -- 10 10  

الاحتاد العام ملقاوالت املارب. ف 10 10 -- --  

الاغرتايك. ف 10 10 -- --  

الاحتاد املاريب للشال. ف 10 10 -- --  

ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع . ف 10 10 -- --  

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشال.م 10 10 -- --

 العمل التقديم.م 10 10 -- --

 اجملموع 14 14 10 10
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 برئيس احلكومةا حصاء عام للأس ئةل الشهرية اخلاصة 

 7102 أأبريلدورة  –توزيع التوقيت  – 

 
 

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

جناعة س ياسات التشايل وحماربة الفقر  -

 وحامية القدرة الرشائية للمواطنني

اسرتاتيجية الهنوض ابلعامل القروي  -

 واملناطق اجلبلية والاابوية

 دقيقة  41

 

 دقيقة  41
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 س ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةا حصاء عام للأ 

  7102 أأبريلدورة  –حسب الفرق واجملموعات  –
 

 7102 يوليوز 12: الثانيةاجللسة 

احلكومية يف التنمية الصناعية وحتسني مناخ  السياسة-: احملور الثاين الفرق واجملموعات
 األعمال

 اإلدارة ومتطلبات احلكامة اجليدة إصالح-: احملور األول

ألسئلة اجملابةا  األسئلة املطروحة األسئلة اجملابة األسئلة املطروحة 
     

     
 الاس تقاليل. ف 10 10 10 10

 الأصاةل واملعارصة.ف -- -- 10 10

 العداةل والتمنية. ف 10 10 -- --

 احلريك.ف 10 10 10 10

 التجمع الوطين للأحرار.ف 10 10 10 10

 عام ملقاوالت املاربالاحتاد ال. ف -- -- 10 10

 الاغرتايك. ف 10 10 -- --

 الاحتاد املاريب للشال. ف 10 10 -- --

 ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع . ف -- -- 10 10

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشال.م -- -- 10 10

 العمل التقديم.م 10 10 -- --

 اجملموع 12 12 12 12
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  الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةا حصاء عام للأس ئةل

 7102دورة أأبريل  –توزيع التوقيت  – 
 

 

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

  ا صالح اال دارة ومتطلبات احلاكمة اجليدة -

الس ياسة احلكومية يف التمنية الصناعية وحتسني  -

 مناخ الأعامل

 دقيقة 002 -

 

 دقيقة 002 -
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 شهرية اخلاصة برئيس احلكومةا حصاء عام للأس ئةل ال 

  7102 أأبريلدورة  –حسب الفرق واجملموعات  –

 7102 غشت 10: الثالثةاجللسة 

التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ -: احملور الثاين الفرق واجملموعات
القطاعيةاالسرتاتيجيات   

 عاملحصيلة السياسات العمومية املتعلقة مبغاربة ال-: احملور األول

 األسئلة املطروحة األسئلة اجملابة األسئلة املطروحة األسئلة اجملابة
     

     
 الاس تقاليل. ف 10 10 -- --

 الأصاةل واملعارصة.ف 10 10 10 10

 العداةل والتمنية. ف 10 10 10 10

 احلريك.ف 10 10 10 10

 التجمع الوطين للأحرار.ف 10 10 10 10

 حتاد العام ملقاوالت املاربالا. ف -- -- 10 10

 الاغرتايك. ف 10 10 -- --

 الاحتاد املاريب للشال. ف -- -- 10 10

 ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع . ف 10 10 -- --

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشال.م -- -- 10 10

 العمل التقديم.م -- -- 10 10

 اجملموع 12 12 11 11
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 م للأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةا حصاء عا

 7102دورة أأبريل  –توزيع التوقيت  – 
 

 

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

  ؛حصيةل الس ياسات العمومية املتعلقة مبااربة العامل -

التقائية الس ياسات العمومية وأأثرها عىل تنفيذ  -

 الاسرتاتيجيات القطاعية

 دقيقة 10 -

 

 دقيقة 10 -
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 القسم الثاين

 الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا

 7102 أأبريلخالل دورة 
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 الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا 

 7102 أأبريلخالل دورة 

 لدمحم عدا: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوط : رئيس اجللسة 7102 ماي 14/  الثانيةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 الفالحة والصيد البحري الاس تقاليل .دمع وتأأهيل املقاوالت الفالحية

 الفالحة والصيد البحري التجمع الوطين للأحرار .احلايلحصيةل املومس الفاليح 

صيد البحريالفالحة وال  ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .املومس الفاليح  

 الصحة الاحتاد املاريب للشال  .تأأخر تفعيل املعادةل العلمية واال دارية ابلأثر الرجع 

 الصحة الاس تقاليل  .وضعية املستشفيات اال قلميية

 الصحة احلريك  .الوضع الصح  ابجلنوب الرشيق

 العالقات مع المرملان قراطية للشالالكونفدرالية ادلمي .الآجال ادلس تورية للرد عىل الأس ئةل الشفهية والكتابية

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 7102 ماي 00/  الثالثةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
جستيكالتجهزي والنقل واللو  الاحتاد العام ملقاوالت املارب  .ابملاربقطاع النقل الطريق للبضائع   

 الصحة الاحتاد املاريب للشال .تطبيق القانون وتوفري امحلاية الاجامتعية للممرضني واملمرضات املتعاقدين مع الصندوق الوطين للضامن الاجامتع 

 الس ياحة احلريك  .ادلاخةلىل مدينة ا  زايدة الرحالت اجلوية من و 

لس ياحةا ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع  .املدينتشجيع الطريان   

 الس ياحة الاس تقاليل  .7171حصيةل اطخمط  الأزرق 

 الثقافة واالتصال احلريك  .القروياسرتاتيجية احلكومة لتعممي دور الثقافة يف العامل 

 الثقافة واالتصال التجمع الوطين للأحرار .القرويالمرانمج الوطين لبناء دور الثقافة ابلعامل 

 الثقافة واالتصال الاس تقاليل .تعممي دور الثقافة



  مصلحة الأس ئةل                                                                                                               لس املستشارين          جم

 

 حصيةل ادلورة                                                                                                                                                                                                                 7102 أأبريلدورة 
 

27 

دمحم عدال: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 7102 ماي 70/  الرابعةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 التجهزي والنقل واللوجستيك الاس تقاليل  .النقلتطوير منظومة 

 التجهزي والنقل واللوجستيك مجموعة العمل التقديم  .اجلنوبيةق مواهجة اخلصاص يف مياه الرشب ببعض املناط

 التجهزي والنقل واللوجستيك ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .واملاربمرشوع الرب  القاري بني أأورواب 

 التجهزي والنقل واللوجستيك الاغرتايك  .املس تعمةلقطاع بيع ورشاء الس يارات 

 التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك .ياللتاتف وضعية الطرق جبهة درعة 

 أأمحد تويزي: أأمني اجللسة انئةل التازي: اجللسة ةرئيس 7102 ماي 01/  اخلامسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
عادة النظر يف املنظومة التعريفية يف قطاع العبور املينايئ   التجهزي والنقل واللوجستيك والت املاربالاحتاد العام ملقا .ا 

 الثقافة واالتصال الاس تقاليل .المرامج التلفزية خالل غهر رمضان الأبرك

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 7102 يونيو 10/  السادسةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 ادلاخلية الأصاةل واملعارصة  .الاجامتعية الاحتجاجات ريةوث تنايم

 ادلاخلية العداةل والتمنية  .املقاربة احلكومية لتدبري الاحتجاجات والتظاهر السلم 

 ادلاخلية احلريك  .املاربيةالاحتجاجات الشعبية اليت تعرفها بعض املدن 

 ادلاخلية للأحرارالتجمع الوطين   .خلفياهتا احلس مية، ومايهقلمي ا  ملكة مهنا معاجلة احلكومة لالحتجاجات اليت تعرفها بعض مناطق امل

 ادلاخلية الاحتاد العام ملقاوالت املارب  .تنايم الاحتجاجات ذات املطالب الاجامتعية والاقتصادية والفعل املقاواليت

 ادلاخلية الاغرتايك  .املارب مناطق بعض تعرفه اذلي الاجامتع  احلراك

 ادلاخلية الاحتاد املاريب للشال  .الأخرى املناطق وبعض احلس مية مبدينة الاجامتعية الاحتجاجات تدبري يف احلكومة اربةمق
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 ادلاخلية ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .تطورات الأحداث فامي يسمى حراك احلس مية

 ادلاخلية الكونفدرالية ادلميقراطية للشال  .احلس ميةأأحداث 

 ادلاخلية الأصاةل واملعارصة  .املتوس  منارة احلس مية وعمرش  مأ ل

دمحم عدال: أأمني اجللسة اال هل احللوط عبد : رئيس اجللسة 7102 يونيو 00/  السابعةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
عداد ا الاس تقاليل .اجلنوبيةمأ ل املباين السكنية ابلأقالمي  لرتاب الوطين والتعمريا   

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 7102 يونيو 71/  الثامنةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 الصحة الاس تقاليل . املس تعجالتاملشالك اليت تعرفها أأقسام 

 الصحة احلريك  .املس تعجالتتأأهيل 

 ا صالح اال دارة والوظيفة العمومية الاغرتايك .العموميةا صالح النظام الأسايس العام للوظيفة  يجيةاسرتات 

 ا صالح اال دارة والوظيفة العمومية الكونفدرالية ادلميقراطية للشال . املاربيةظاهرة اال عفاءات والتنقيالت التعسفية اليت طالت مجموعة من الأطر ابال دارة 

أأمحد اخلريف: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 7102 يوليوز 11/  التاسعةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 املااربة املقميني ابخلارج وغؤون الهجرة الاس تقاليل  .ابخلارجتسهيل معلية العبور لأبناء اجلالية املاربية املقميني 

 املااربة املقميني ابخلارج وغؤون الهجرة الأصاةل واملعارصة .الاستامثرية عىل حتفزي غ باب اجلال 

 التجارة اخلارجية الاس تقاليل .الاقتصاديةتفعيل ادلبلوماس ية 

تويزيأأمحد : أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 7102 يوليوز 00/  العارشةاجللسة   

 الوزارة املعنية ءالفريق أأو الانامت موضوع السؤال الآين 
نسان العداةل والتمنية .التعذيبال لية الوطنية للوقاية من   وزير ادلوةل امللكف حبقوق اال 
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 الاقتصاد واملالية الاغرتايك  .قرار تعومي ادلرمه

 الاقتصاد واملالية احلريك  .للمواطننيانعاكسات تعومي ادلرمه عىل املقاولني والقدرة الرشائية 

 الاقتصاد واملالية الاس تقاليل .رصف ادلرمه املاريب تايري نظام

 الصحة الاس تقاليل  .خنيفرةوضعية املستشفيات اال قلميية جبهة بين مالل 

 الصحة احلريك  .ادلمعاس تثناء بعض املراكز الصحية لتصفية ادلم من 

 الثقافة واالتصال الاس تقاليل  .الوطينحفظ ذاكرة الرتاث الثقايف الالمادي 

دمحم عدال: أأمني اجللسة اال هل احللوط عبد : رئيس اجللسة 7102 يوليوز 01/  احلادية عرشجللسة ا  

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 ادلاخلية العداةل والتمنية .املقاربة املعمتدة يف التعامل مع الاحتجاجات السلمية

 الش باب والرايضة الأصاةل واملعارصة  .7102اطخماميت املمرجمة يف صيف 

دمحم عدال: أأمني اجللسة الصمد قيوحعبد : رئيس اجللسة 7102 غشت 11/  الرابعة عرشاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين 
 املااربة املقميني ابخلارج وغؤون الهجرة الاغرتايك .00ا حداث اجلهة 

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة الأصاةل واملعارصة .واطئجودة مياه الش
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 القسم الثالث

 الأس ئةل الشفهية العادية اجملاب عهنا

 7102 أأبريلخالل دورة 
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 الأس ئةل الشفهية العادية اجملاب عهنا

 7102 أأبريلخالل دورة 
 

 دمحم عدال: أأمني اجللسة حعبد الصمد قيو : رئيس اجللسة 7102 ماي 17/  الأوىلاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
عداد الرتاب الوطين  الاس تقاليل  .مشلك تطبيق قانون التعمري دون مراعاة خصوصيات العامل القروي  ا 

عداد الرتاب الوطين  احلريك  .أأزمة العقار  ا 

 الرتبية الوطنية  العداةل والتمنية  .امل ابلقرويوضعية التعلمي الثانوي اال عدادي والثانوي ابلع

 الرتبية الوطنية  ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع  . المتدرس يف العامل القروي

 الرتبية الوطنية  الاس تقاليل  .الس ياسة التعلميية

 الرتبية الوطنية  الاغرتايك  .وضعية ادلاخليات املدرس ية

 التجهزي والنقل واللوجستيك الكونفدرالية ادلميقراطية للشال . رخص الصيد يف أأعايل البحاراملس تفيدين من مقالع الرمال و 

 الصحة التجمع الوطين للأحرار  .انتشار بعض الأمراض املعدية يف العديد من مناطق اململكة

 الصحة الاس تقاليل  .دمع امجلعيات العامةل يف جمال القصور اللكوي

جراءات العمليات اجلراحية ا جراءات وزارتمك لتجاوز  الصحة العداةل والتمنية  .ا غاكلية طول املواعيد اخلاصة اب 

زاء الفقراء  الأرسة والتضامن الأصاةل واملعارصة  .اس تفحال الفقر وضعف الس ياسات الاجامتعية ا 

 الشال واال دماج املهين الأصاةل واملعارصة  .ارتفاع نس بة بطاةل الش باب

 الشال واال دماج املهين الاس تقاليل  .ات العليامصري حاميل الشهاد

 الشال واال دماج املهين احلريك  .ارتفاع نس بة البطاةل

 الشال واال دماج املهين الاحتاد املاريب للشال  .التعويض عن الأرضار املرتتبة عن اطخماطر املهنية

 العالقات مع المرملان العداةل والتمنية  .تيس صباة النفع العاماحلاكمة املالية واال دارية لبعض مجعيات الأعامل الاجامتعية اليت تك 

 العالقات مع المرملان مجموعة العمل التقديم  .السجناء املصابني بأأمراض عقلية
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 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الأصاةل واملعارصة  .ا جناز السدود الصارية

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الأصاةل واملعارصة  .لرشبعدم اس تفادة بعض املناطق القروية من املاء الصاحل ل 

دمحم عدال: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوط : رئيس اجللسة 7102 ماي 14/  الثانيةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 الفالحة والصيد البحري الأصاةل واملعارصة .الفالحة التضامنية

 الفالحة والصيد البحري احلريك  .منية املناطق القروية واجلبليةبرانمج ت 

 الصحة الأصاةل واملعارصة .رضورة بناء مستشفى جامع  جبهة درعة اتفياللت

 الأصاةل واملعارصة .ضعف اال قبال عىل معارض الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتع  والتضامين
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

ديةالتقلي  

 الاحتاد العام ملقاوالت املارب  .دمع الصناع التقليديني
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

 التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنية  .مواعيدهاتأأخر القطارات عن 

 الطاقة واملعادن التجمع الوطين للأحرار .وضعية املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب بعد توقيع عقد المرانمج مع احلكومة

 الش باب والرايضة العداةل والتمنية  .تأأطري الش باب ابطخماميت

 الش باب والرايضة الاس تقاليل .تأأطري احلقل الراييض وحاميته من املتالعبني

 الشال واال دماج املهين الاغرتايك  .الس ياسة احلكومية يف جمال التشايل

 الشال واال دماج املهين العداةل والتمنية  .حضااي برانمج مقاوليت

 الشؤون العامة واحلاكمة الأصاةل واملعارصة .الاختالالت اليت تطال معلية توزيع ادلقيق املدمع

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 7102 ماي 00/  الثالثةاجللسة   

عنيةالوزارة امل  الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال   
 التجهزي والنقل واللوجستيك الاغرتايك  .وضعية الطرق ابلعامل القروي
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 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة  .واملساكل القرويةوضعية الطرق 

آثر التارخيية مبختلف ربوع اململكة  الثقافة واالتصال العداةل والتمنية .العناية ابملأ

 العدل العداةل والتمنية  .الاستيالء عىل عقارات الاري

 العدل الأصاةل واملعارصة  .حتريك ملفات الفساد املايل

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل  .توظيف املوظفني احلاصلني عىل غهادة ادلكتوراه أأو دكتوراه ادلوةل أأو ما يعادلها بصفة أأساتذة التعلمي العايل مساعدين

عفاءات وزارة الرتبية الوطنية ملسؤ  داريني وتربوينيا   الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .ولني ا 

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .ادلاخليات

دماجتشايل عامل جدد ماكن العامل املرضبني  عادة ا   الشال واال دماج املهين الكونفدرالية ادلميقراطية للشال  .العامل املرضبني وا 

دمحم عدال: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: يس اجللسةرئ  7102 ماي 70/  الرابعةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 التجهزي والنقل واللوجستيك الاس تقاليل  .ببالداناحلاكمة يف التدبري املندمج للموارد املائية 

 التجهزي والنقل واللوجستيك جمع الوطين للأحرارالت  .اخلصاص الفادح يف املاء الرشوب جبهة العيون الساقية امحلراء

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة  .التخفيف من حدة الفوارق اجلهوية عىل مس توى البنية التحتية الطرقية

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .تعممي برانمج تيسري عىل العامل القروي

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .ميذظاهرة الاياب امجلاع  للتال

 الرتبية الوطنية احلريك .توفري النقل املدريس ابلقرى

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة  .ظاهرة الهدر املدريس

 الصحة العداةل والتمنية  .معاانة مرىض داء الرسطان

 الصحة الاس تقاليل  .التاطية الصحية الشامةل

 الصحة الأصاةل واملعارصة  .لية يف الاس تفادة من اخلدمات الصحيةالتفاواتت اجملا

 الس ياحة والنقل اجلوي الأصاةل واملعارصة .الوطينالرفع من جودة املنتوج الس يايح 
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 الأرسة والتضامن واملساواة الكونفدرالية ادلميقراطية للشال  .وضعية املترصفني املتعاقدين مبؤسسة التعاون الوطين

 الاس تقاليل .الصناعة التقليديةمس تقبل 
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

 الاحتاد العام ملقاوالت املارب  .املنافسةحتسني جودة املنتوجات املاربية وحاميهتا من 
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

أأمحد تويزي: اجللسةأأمني  انئةل التازي: اجللسة ةرئيس 7102 ماي 01/  اخلامسةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال
 التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنية  .الش بكة الطرقية ابلعامل القروي

 التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنية .الاس تجابة ملطالب غايةل الرشكة الوطنية للطرق الس يارة ابملارب

 الثقافة واالتصال العداةل والتمنية  .بعض المرامج التلفزية لقمي املااربةهتديد 

 الثقافة واالتصال احلريك  .أ ليات تزنيل القانونني التنظمييني املتعلقني بتفعيل الطابع الرمس  للأمازياية واجمللس الوطين للاات والثقافة املاربية

عادة رضورة عداد الرتاب الوطين  الاس تقاليل  .احلرضي والتأأهيل لتجهزيا الناقصة السكنية الأحياء هيلكة ا   ا 

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة  .اجلامعية الأحياء وضعية

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل  .احليف اذلي يطال عامل رشاكت النظافة واحلراسة املتعاقدة مع الوزارة

لرتبية الوطنيةا الاغرتايك  .وضعية التعلمي اخلصويص ابملارب  

 الرتبية الوطنية التجمع الوطين للأحرار .معايري تعيني خرجي  مسكل اال دارة الرتبوية ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

 الرتبية الوطنية احلريك .التصدي للاش يف الامتحاانت

ية الوطنيةالرتب  ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .بأأزواهجم التعلميية الأطر التحاق  

آجال ا جناز بعض املشاريع الاستشفائية  الصحة الأصاةل واملعارصة  .احرتام أ

 الأرسة والتضامن واملساواة الاحتاد املاريب للشال .احتساب الأقدمية املكتس بة لبعض مس تخديم التعاون الوطين

 الشال واال دماج املهين الأصاةل واملعارصة .تشايل ذوي الاحتياجات اخلاصة
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 ا صالح اال دارة والوظيفة العمومية الأصاةل واملعارصة  .اربة الرغوةحم

 املااربة املقميني ابخلارج التجمع الوطين للأحرار .مشالك اجلالية ابملهجر

 التمنية املس تدامة الكونفدرالية ادلميقراطية للشال  .انتشار غبار أأسود مبدينة القنيطرة

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: يس اجللسةرئ  7102 يونيو 10/  السادسةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 ادلاخلية الاس تقاليل .احلس مية مدينة تشهده اذلي الاجامتع  الاحتقان

 ادلاخلية العداةل والتمنية  .ابحلس مية السادس دمحم بساحة تظاهرة فض أأثناء وقعت أأمنية جتاوزات

 الشؤون العامة واحلاكمة الأصاةل واملعارصة .الاذائية املواد أأسعار وضعف مراقبة املضاربة

 العالقات مع المرملان الاس تقاليل  .حاكمته وتعزيز املدين اجملمتع معل تقوية

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الأصاةل واملعارصة  .املهنيني السائقني وضعية

 س تقاليلالا  .احلرف تنظمي قانون
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

دمحم عدال: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوط : رئيس اجللسة 7102 يونيو 00/  السابعةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
عداد الرتاب الوطين والتعمري ط  الاجامتع ادلس توري ادلميقرا  .التعمري جمال يف اجلهوية خصوصيات مع الترشيع مالمئة  ا 

عداد الرتاب الوطين والتعمري العداةل والتمنية  .صفيح بدون مدن برانمج  ا 

 العدل الاحتاد املاريب للشال .القضائية الأحاكم تنفيذ

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .ابجلامعات العلم  البحث وهيلكة تطوير

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .الأساس يني النظامني حضااي علميالت ورجال نساء ملف

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل . التعلمي منظومة ال صالح العريضة اخلطوط

الصناعة والاستامثر والتجارة  الأصاةل واملعارصة  .الش باب املقاولني تأأطري
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 والاقتصاد الرمق 

عادة ا سرتاتيجية  الأصاةل واملعارصة  .ناعيةالص  املناطق تأأهيل ا 
الصناعة والاستامثر والتجارة 

 والاقتصاد الرمق 

 الأصاةل واملعارصة  .القرب جتارة عرصنة جمال يف احلكومة الزتامات مأ ل
الصناعة والاستامثر والتجارة 

 والاقتصاد الرمق 

 العام ملقاوالت املارب الاحتاد  .البالس تكية الأكياس صنع قطاع يف العامةل للرشاكت احلكومة مواكبة
الصناعة والاستامثر والتجارة 

 والاقتصاد الرمق 

 الاس تقاليل . واملتوسطة الصارى املقاوالت وضعية
الصناعة والاستامثر والتجارة 

 والاقتصاد الرمق 

 الاس تقاليل . التنفيذ حزي القانون دخول بعد البالستيك صناعة يف اطخمتصة للمقاوالت املواكبة واال جراءات املقرتحة البدائل
الصناعة والاستامثر والتجارة 

 والاقتصاد الرمق 

 احلريك  .النائية ابملناطق الاستامثر لتشجيع احلكومة اسرتاتيجية
الصناعة والاستامثر والتجارة 

 والاقتصاد الرمق 

 الشال واال دماج املهين الكونفدرالية ادلميقراطية للشال .الاجامتع  احلوار انطالق

 التجارة اخلارجية العمل التقديم  .للصادرات والقطاع  اجلهوي توزيعال 

قلمي املتدهور البييئ الوضع  التمنية املس تدامة للأحرارالتجمع الوطين  .تناري اب 

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 7102 يونيو 71/  الثامنةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 الصحة الأصاةل واملعارصة  .القروية الاستشفائية ابملراكز الأدوية توفري

 الصحة الأصاةل واملعارصة  .العمومية ابملستشفيات الطبية الأهجزة وضعية

 الصحة العداةل والتمنية .النفس ية الصحة قطاع يف املهول اخلصاص

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .املقبل للمومس ابلنس بة قسامالأ  يف الاكتظاظ ملواهجة املتخذة التدابري
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 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .الأاكدمييات مع املتعاقدين الأساتذة تأأهيل

 الرتبية الوطنية ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع   .املهين التكوين يف العرصية الشعب

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل  .اخلاصة املدارس تفرضها اليت الرسوم

 التجهزي والنقل واللوجستيك العداةل والتمنية  .ببالدان السري حوادث

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة احلريك  .القروي العامل كهربة تعممي

امةالطاقة واملعادن والتمنية املس تد للأحرارالتجمع الوطين   .الرشيق ابجلنوب املنامج قطاع وضعية  

دارة بني املشرتك االتفاق مأ ل  وبعض الفرقاء الاجامتعيني القطاع عىل والوزارات الوصية الاجامتع  للضامن الوطين الصندوق ا 

  .البرشية املوارد توفري حول
 الشال واال دماج املهين الاحتاد املاريب للشال

 الشؤون العامة واحلاكمة الاس تقاليل  .العاملية الأسواق يف للأسعار ببالدان احملروقات أأسعار مواكبة عدم

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل للأحرارالتجمع الوطين   .ببالدان البحري النقل وضعية

 الصناعة التقليدية الأصاةل واملعارصة .التقليديني للصناع الاجامتعية الأوضاع

وةل امللكفة ابلس ياحةكتابة ادل الاحتاد العام ملقاوالت املارب ."7171 رؤية" برانمج حصيةل  

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة الاس تقاليل .املزنلية النفاايت لتدبري الوطين المرانمج

أأمحد اخلريف: أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 7102 يوليوز 11/  التاسعةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 

 احلريك .7102 عبور معلية جناح لضامن احلكومة س تعداداتا
املااربة املقميني ابخلارج وغؤون 

 الهجرة

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل .واملأأجورين الش باب تكوين برانمج

لزامية  الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .جودته وضامن وتعمميه الأويل التعلمي ا 

 الرتبية الوطنية للأحرارالتجمع الوطين   .تربوي ا طار أ الف 01 لتكوين احلكويم المرانمج خرجي  ملف

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل  .البااكلوراي امتحاانت
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 الرتبية الوطنية الاحتاد املاريب للشال  .املهين التكوين مبؤسسات التحاقهم دون ادلراسة عن وانقطاعهم التالميذ من العديد ماادرة

 الصحة الاس تقاليل  .اال قلميية فياتاملستش  وضعية

 الصحة العداةل والتمنية  .(راميد) الطبية املساعدة لنظام الصح  للتأأمني الوطنية الواكةل تدبري

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الأصاةل واملعارصة  .البرتولية ابملنتوجات اخلاص الاحتياط  اطخمزون

 الس ياحة ي ادلميقراط  الاجامتع ادلس تور .اال يكولوجية الس ياحة

املهين واال دماج الشال الكونفدرالية ادلميقراطية للشال . املناوةل رشاكت  

 الشؤون العامة واحلاكمة الاحتاد العام ملقاوالت املارب .ابملارب الأعامل مناخ حتسني

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الأصاةل واملعارصة  .املناطق ببعض الرشوب املاء يف اخلصاص

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الأصاةل واملعارصة  .السدود اجناز برانمج

أأمحد تويزي: أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 7102 يوليوز 00/  العارشةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 الاقتصاد واملالية مجموعة العمل التقديم .الوطين الاقتصاد عىل احملمتةل وانعاكساته ادلرمه تعومي

 الاقتصاد واملالية الاس تقاليل .املفلسة الرشاكت عدد ارتفاع

 الاقتصاد واملالية العداةل والتمنية  .واملتوسطة الصارى املقاوالت وضعية

 الثقافة واالتصال للأحرارالتجمع الوطين   .الرشيق نوبواجل  الشاملية ابملناطق الأريض والتلفزي اال ذاع  البث تقوية

 الرتبية الوطنية الكونفدرالية ادلميقراطية للشال . 7101-7102 ادلراس ية الس نة برمس املدريس ادلخول

 الس ياحة اربالاحتاد العام ملقاوالت امل .7171 رؤية الأزرق اطخمط  ا طار املندجمة يف الساحلية احملطات دلمع املواكبة التدابري

 التمنية املس تدامة الاحتاد املاريب للشال .النظيفة والطاقة الأحفورية الطاقة عوض املتالغ ية املطاطية العجالت اس تعامل خماطر

  .اخلاصة الاحتياجات ذوي متدرس دمع

 

 

 التضامن واملرأأة والأرسة العداةل والتمنية
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دمحم عدال: أأمني اجللسة عبد اال هل احللوط : لسةرئيس اجل  7102 يوليوز 01/  احلادية عرشاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 ادلاخلية الكونفدرالية ادلميقراطية للشال . العمومية القوات طرف من للقمع الاحتجاجات تعرض

 ادلاخلية الاحتاد املاريب للشال  .النقابية واحلقوق للحرايت املعادي املهنج الهجوم

 ادلاخلية الأصاةل واملعارصة  .املضافة القمية عىل الرضيبة من القروية امجلاعات حصة توزيع معايري

 ادلاخلية للأحرارالتجمع الوطين   .لالستامثر اجلهوية املراكز معل تقيمي

دلاخليةا الاس تقاليل  .املتوسطية املدن ببعض والكهرابء املاء وتوزيع الصح  الرصف خدمات تدبري  

 ادلاخلية الاس تقاليل  .الأعامل مناخ حتسني

 ادلاخلية الأصاةل واملعارصة  .سبتة ابب احلدودي املعمر واقع

 ادلاخلية احلريك .القروي ابلعامل الأس بوعية الأسواق تأأهيل

 الش باب والرايضة العداةل والتمنية .الس نة لهذه التخيمي  العرض

عداد والتمنية العداةل .للسقوط الآيةل ادلور   والتعمري الوطين الرتاب ا 

 الصحة الاغرتايك .املستشفيات داخل الصيانة ا غاكلية

 الس ياحة للأحرارالتجمع الوطين   .اجلبلية الس ياحة بأأوضاع للهنوض الكفيةل الس بل

 الشال واال دماج املهين الاس تقاليل .الشال قانون وتاييب العامةل اليد اس تاالل

 املااربة املقميني ابخلارج الأصاةل واملعارصة  .ابخلارج املقمية املاربية اجلالية مشالك مع احلكومة تعامل

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء احلريك .السدود صيانة

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالستامثر الاحتاد العام ملقاوالت املارب  .ابملارب الاستامثر معوقات

أأمحد اخلريف: أأمني اجللسة محيد كوسكوس: رئيس اجللسة 7102 ليوزيو  72/  عرش الثانيةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الاس تقاليل .القروي ابلعامل للرشب الصاحل ابملاء امجلاع  الزتويد برانمج وثرية من الرفع رضورة
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 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الاغرتايك  .للرشب الصاحل املاء ندرة ا غاكلية عىل للقضاء الوزارة اسرتاتيجية

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء الأصاةل واملعارصة  .املاء عىل املزتايد الطلب

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء العداةل والتمنية  .ابملارب املايئ الأمن

عادة عداد  واملعارصةالأصاةل .القروية املراكز هيلكة ا  والتعمري الوطين الرتاب ا   

عداد الاحتاد املاريب للشال .الواكةل بقطاع العاملني أأوضاع والتعمري الوطين الرتاب ا   

عداد العداةل والتمنية .قانونية غري بناايت تسوية رخصة والتعمري الوطين الرتاب ا   

 الرتبية الوطنية ام ملقاوالت املاربالاحتاد الع  .الشال سوق ملتطلبات املهين التكوين مالءمة

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل  .املرس بني املتدربني الأساتذة وضعية

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .7101 -7102 املدريس ادلخول ظروف

لنقل واللوجستيكالتجهزي وا الأصاةل واملعارصة القروية للطرق الثاين الوطين ابلمرانمج املتعلقة الوزارة تعهدات  

 التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك  .الس يارة الطرق تسعرية

 الصحة احلريك .ببالدان الصحية املنظومة واقع

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الكونفدرالية ادلميقراطية للشال . البرتولية ابملنتوجات اخلاص الاحتياط  اطخمزون ضعف

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الاس تقاليل  .ةالقروي الكهربة تعممي

 الس ياحة الاس تقاليل .اجلوي الرب  تعزيز

 الأرسة والتضامن واملساواة الأصاةل واملعارصة .الاجامتع  الامتسك دمع صندوق أأداء حصيةل

 الشال واال دماج املهين الاس تقاليل .الصلح حمارض وانعاكسات خلفيات

قلمي رياملز  البييئ الوضع  كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة التجمع الوطين للأحرار .طانطان اب 

تويزيأأمحد : أأمني اجللسة عبد القادر سالمة: رئيس اجللسة 7102 غشت 10/  عرش الثالثةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 الرتبية الوطنية الكونفدرالية ادلميقراطية للشال .العليا ذات الاس تقطاب احملدود مسطرة ولوج اجلامعات واملعاهد واملدارس
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 الرتبية الوطنية التجمع الوطين للأحرار  .مأ ل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

 التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك .الهنوض ابملواىنء املاربية

 التجهزي والنقل واللوجستيك ادلس توري ادلميقراط  الاجامتع  .ارباحلائ  الوقايئ للطرق الس يارة ابمل

 التجهزي والنقل واللوجستيك الاغرتايك .فينا  تأأهيل ميناء س يدي 

 الس ياحة الأصاةل واملعارصة .أأوضاع الطرق واملساكل املؤدية للموارد الس ياحية ببالدان

ة والأرسةالتضامن واملرأأ  الاس تقاليل .تقليص نس بة الفقر والهشاغة  

 الشال واال دماج املهين الاحتاد املاريب للشال .ةلتطبيق القانون الشايل بتفعيل مشاركة الأجراء عىل مس توى جلان املقاو

 العالقات مع المرملان العداةل والتمنية .ببالدانحقيقة وضعية السجون 

وةل امللكفة ابلتمنية املس تدامةكتابة ادل العمل التقديم .احملافظة عىل البيئة داخل الواحات اجلنوبية  

دمحم عدال: أأمني اجللسة عبد الصمد قيوح: رئيس اجللسة 7102 غشت 11/  الرابعة عرشاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 
 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة احلريك .الواقع البييئ للمشاريع الاستامثرية

 الأوقاف والشؤون اال سالمية العداةل والتمنية .يأأته الوزارة حلسن أأداء مناسك احلج هذه الس نةما ه 

 التجمع الوطين للأحرار  .تروجي وتسويق املنتوج التقليدي
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

 الأصاةل واملعارصة  .التقليدينيمعاانة الصناع 
عة كتابة ادلوةل امللكفة ابلصنا

 التقليدية

 احلريك  .وضعية الصناعة التقليدية
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

 الاس تقاليل  .دار الصانع
كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة 

 التقليدية

 كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء العداةل والتمنية .تلوث املياه اجلوفية
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 الرتبية الوطنية ةالأصاةل واملعارص  .املدارس امجلاعاتية

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل  .يونيو 01قرار ا غالق الأحياء اجلامعية ابلرابط يف 

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الاحتاد العام ملقاوالت املارب .تكوين الأطر ملواكبة ورش الطاقات املتجددة

 الس ياحة التجمع الوطين للأحرار .الس ياحية 7171ؤية ر 

 الثقافة واالتصال الأصاةل واملعارصة .تعزيز قدرات الش باب للرتافع حول القضااي الوطنية

 التضامن واملرأأة والأرسة العداةل والتمنية .اس تفادة ذوي الاحتياجات اخلاصة من املشاريع املدرة لدلخل

 هينالشال واال دماج امل  الاحتاد املاريب للشال  .القطاعاتالتدبري املفوض يف خمتلف 

 الشال واال دماج املهين الكونفدرالية ادلميقراطية للشال .وضعية هجاز تفتيش الشال
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 القسم الرابع

 ا حصاء عام للأس ئةل الشفهية 

 7102 أأبريلخالل دورة 
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 7102أبريل دورة  –حسب الفرق واجملموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

اجملموعة/ الفريق  
األسئلة  عدد األسئلة اجملابة املطروحةعدد األسئلة 

 املسحوبة
األسئلة 
األسئلة املطروحة خالل الفرتة  األسئلة املتبقاة احملولة

 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة املطروحة خالل دورة 
 7102أبريل 

 العادية اآلنية اجملموع
االستقاليل للوحدة والتعادلية.ف  700 -- 93 304 01 35 -- -- 

ألصالة واملعاصرةا.ف  722 -- 198 476 05 42 -- -- 

العدالة والتنمية.ف  712 73 011 171 03 35 -- -- 

احلركي. ف  22 -- 69 157 12 16 -- -- 

التجمع الوطين لألحرار. ف  22 -- 13 90 03 16 -- -- 

 -- -- 09 03 62 43 -- 01 االحتاد العام ملقاوالت املغرب. ف

االشرتاكي. ف  13 10 22 58 05 07 -- -- 

االحتاد املغريب للشغل. ف  01 -- 29 48 03 10 -- -- 

الدستوري الدميقراطي االجتماعي. ف  77 -- 14 36 04 06 -- -- 

الكونفدرالية الدميقراطية للشغل. م  77 14 27 63 03 11 -- -- 

العمل التقدمي. م  03 -- 09 24 10 04 -- -- 

 اجملموع
 111 

88 660 
0217 51 191 -- -- 

211 
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  -حسب الفرق واجملموعات  –املطروحة واجملابة  لألسئلة الشفوية رسم بياين
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7102 أبريلدورة  –حسب اجملاالت القطاعية  –الشفوية إحصاء عام لألسئلة   

 عدد األسئلة املطروحة اجملموعة/ الفريق
 عدد األسئلة اجملابة

األسئلة املطروحة خالل الفرتة  املتبقاة األسئلة
 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة املطروحة خالل دورة أبريل 
7102 

 اجملموع
االقتصاد واملالية، الفالحة، الصناعة والتجارة، : )اجملال االقتصادي

الطاقة واملعادن، السياحة، الشؤون العامة واحلكامة، الصيد البحري، 
التنمية القروية واملياه والغاابت، التجارة اخلارجية، كتابة الصناعة التقليدية، 

الدولة املكلفة ابلسياحة، كتابة الدولة املكلفة ابالستثمار، كتابة الدولة 
 (املكلفة ابلتنمية املستدامة

131 22 203 578 61 

الرتبية الوطنية، الصحة، الشباب والرايضة، األسرة :) اجملال االجتماعي
غل واإلدماج املهين، كتابة الدولة املكلفة ابلتعليم العايل،  والتضامن، الش

 (كتابة الدولة املكلفة ابلتكوين املهين

716 36 017 121 87 

حقوق اإلنسان، العدل واحلرايت، : )اجملال احلقوقي واإلداري والديين
األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، 

 (مع الربملان، الوظيفة العمومية العالقات

002 12 10 771 23 

الوزارة )الداخلية : )جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية
كتابة )، اإعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان (املنتدبة يف الداخلية

، التجهيز والنقل، الدفاع الوطين، الوزارة املكلفة (الدولة املكلفة ابإلسكان
 (ل، الوزارة املكلفة ابملاءابلنق

717 14 061 106 65 

، (بة الدولة لدى وزير اخلارجيةكتا)خلارجية : )جمال الشؤون اخلارجية
 (املغاربة املقيمني ابخلارج

13 04 15 54 06 
 اجملموع

 
111 88 660 0217 242 
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  -حسب اجملاالت القطاعية  –املطروحة واجملابة  لألسئلة الشفوية رسم بياين
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  -حسب اجملاالت القطاعية  –املطروحة واجملابة ابلنسب املئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياين
 

 حسب اجملاالت القطاعية –توزيع األسئلة اجملابة ابلنسب املئوية     ت القطاعية            حسب اجملاال –توزيع األسئلة املطروحة ابلنسب املئوية  
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 القسم اخلامس

 الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا  

 7102 أأبريلخالل دورة 
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 الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل 

 7102وخالل دورة أأبريل  7102وأأبريل  7100الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر 
 

 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 خي اال جابةاتر الوزارة املعنية موضوع السؤال 

 7102دورة أأبريل 
عداد الرتاب الوطين .عبد اللطيف أأبدوحللمستشار احملرتم الس يد  ،تسوية الوضعية القانونية للوحدات السكنية 7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

يواء ساكنة دوار العسكر بفاس عداد الرتاب الوطين .د اللطيف أأبدوحعبللمستشار احملرتم الس يد  ،مأ ل الأرس املركبة وغري احملصية يف ملف ا  7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك .أأعضاء الفريق السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،مأ ل ميناء العيون  

7102- 12 -01 جهزي والنقل واللوجستيكالت  .أأعضاء الفريق السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،دمع بعض املقاوالت الكبرية دلفاتر التحمالت  

عداد الرتاب الوطين .أأعضاء الفريق السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،أأداء رشكة العمران 7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

7102- 12 -01 ادلاخلية .أأعضاء الفريق السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،الاعتناء ابلعنرص البرشي  

ة الس يد ةاحملرتم ةللمستشار ، الارفة اجلنحية حممكة الاس تئناف مراكش 7102/410امللف عدد /ارص حفظ ملف اغتصاب ق

 خدجية الزويم
7102- 10 -17 العدل واحلرايت  

7102- 10 -01 الثقافة واالتصال .الصبح  اجلياليلللمستشار احملرتم الس يد  ،برانمج تأأهيل املدن  

7102- 10 -77 الصحة .عصام امخللييشللمستشار احملرتم الس يد  ،قلمي احلس ميةاخلصاص اذلي يعرفه مستشفى اترجيست اب    

7102- 12 -00 الش باب والرايضة .جامل بن ربيعةللمستشار احملرتم الس يد  ،مضامني التداريب  

7102- 12 -00 الش باب والرايضة .خدجية الزويم ةالس يد ةاحملرتم ةللمستشار  والرايضة،حرمان مجعيات من منحة وزارة الش باب   

 .عامثن عيةلللمستشار احملرتم الس يد  ،7112وضعية املتفاعدين اذلين أأحيلوا عىل التقاعد قبل 

 

 

دارة ادلفاع الوطين 7102- 11 -10 ا   
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 فريق الأصاةل واملعارصة

 7102دورة أأبريل 
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك .أأعضاء الفريق ةالساد نياحملرتم ينللمستشار  ،وضعية الطريق الرابطة بني مدينة أأرفود وقصور تزيمي   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك .أأعضاء الفريق السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،رضورة بناء القناطر عىل ساقية الاريس ية املتوهجة حنو قصور الريصاين  

عداد الرتاب الوطين .يز بنعزوزعبد العز للمستشار احملرتم الس يد  ،تفويت حامة عني هللا 7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك .عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد  ،فك العزةل عن العامل القروي  

قلمي الراغدية 7102- 10 -17 واللوجستيك التجهزي والنقل احلو املربوح للمستشار احملرتم الس يد، وضعية سد تميقيت اب   

7102- 10 -17 الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمق  عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد موقع املستمثر املاريب مبخط  ترسيع التمنية الصناعية،   

ملش يل،  7102- 10 -77 فالحة والصيد البحريال عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد توزيع الشعري املدمع مبنطقة ا   

7102- 12 -00 التجهزي والنقل واللوجستيك (سؤال مكرر)عبد العزيز بنعزوز للمستشار احملرتم الس يد فك العزةل عن العامل القروي،   

7102- 12 -00 دماج املهينالشال واال   عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد ظروف اغ تاال ونقل حضااي حادثة السري مبنطقة واملاس،   

قلمي احلس مية،  7102- 12 -00 الش باب والرايضة عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد تأأهيل قطاع الرايضة اب   

قلمي احلس مية،  7102- 12 -71 الثقافة واالتصال عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد تأأهيل احلقل الثقايف اب   

قلمي احلس مية، تشجيع الاستامثر  7102- 12 -71 الاقتصاد واملالية عبد العزيز بنعزوزللمستشار احملرتم الس يد اب   

7102- 11 -10 الأوقاف والشؤون اال سالمية العريب احملريش للمستشار احملرتم الس يدمأ ل ترممي الزاوية الوزانية،   

 فريق العداةل والتمنية

 2017أأبريل و  2016الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر 
7102- 17 -70 الوزارة امللكفة ابملاء نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد  ،ا جراءات نزع ملكية الأرايض اليت س يقام علهيا سد غيس  

قلمي اتوانت من غ بكة توزيع املاء الصاحل للرشب للمستشار احملرتم الس يد  ،عدم اس تفادة بعض أأحياء مدينة طهر السوق اب 

 يعيل العرس 
7102- 17 -70 الوزارة امللكفة ابملاء  

7102- 17 -70 الوزارة امللكفة ابملاء عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، معاانة مدينة تيسة بٌلمي اتوانت من العطش وضعف قوة الصبيب  
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قلمي اتوانت 7102- 10 -12 الصناعة التقليدية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، وضعية احل  احلريف مبركز جامعة عني عائشة اب   

قلمي تناري 7102- 10 -12 الصناعة التقليدية مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، ا حداث مركب للفخار بتودغى السفىل، ا   

لزام املواطنني املااربة الراغبني يف الس ياحة ابخلارج حبجز تذكريت اذلهاب واال ايب يف نفس الوقت رتم للمستشار احمل، سبب ا 

 عيل العرسيالس يد 
7102- 10 -01 اخلارجية  

قلمي بوملان 7102- 11 -07 العالقات مع المرملان عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، ثروة النبااتت الطبية والعطرية اب   

قلمي اتوانت 7102- 11 -07 العالقات مع المرملان عيل العرسييد للمستشار احملرتم الس  ، وضعية عرشات أأجشار الزيتون املتواجدة بقطاع غابوي جبامعة أأورتزاغ اب   

قلمي اتوانت عادة الاعتبار لشهداء مقاومة الاس تعامر مبركز جامعة أأورتزاغ اب  7102- 11 -00 العالقات مع المرملان عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، ا   

 7102دورة أأبريل 
قلمي 7102- 12 -11 الصناعة والاسثامتر والتجارة عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، اتوانت بش باك أأوتوماتييك تقاعس بريد املارب عن تزويد واكةل أأورتزاغ اب   

7102- 12 -11 الصحة نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد  ،الس ياسة الوطنية املعمتدة لتخفيض أأمثنة أأدوية عالج الرسطان  

آمال ميرصة ةالس يد ةاحملرتم ةللمستشار   احملاميد مراكش،تدعمي الطامق الطيب ملس توصف معطى هللا يح 7102- 12 -11 الصحة أ  

نبيل ين نبيل غ يخ  و الس يد نياحملرتم ينللمستشار  ،التأأثريات احملمتةل لتحرير سعر رصف ادلرمه املاريب عىل الاقتصاد الوطين

 الأندلويس
7102- 12 -11 الاقتصاد واملالية  

نبيل للمستشار احملرتم الس يد  ،« VOIP »نني املواصالت منع جمانية املواصالت عمر خدمة قرار الواكةل الوطنية لتق 

 الأندلويس
7102- 12 -11 الصناعة والاسثامتر والتجارة  

قلمي اتوانت منوذجا 7102- 12 -11 الصحة عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، ضعف خدمات املس تعجالت ابلعامل القروي وا   

عيل للمستشار احملرتم الس يد ، 7100يع تتعلق ابلطرق الس يارة والطرق الرسيعة يف مرشوع مزيانية الوزارة لس نة برجمة مشار 

 العرسي
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

عداد الرتاب الوطين مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، ترممي القصور والقصبات جبهة درعة اتفياللت 7102- 12 -01 اال ساكنوالتعمري و  ا   

قلمي الرغ يدية 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، ا حداث ملحقة لوزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء مبدينة لكممية، ا   

يواء منكويب فيضاانت  قلمي الرغ يدية 7111ا  عداد الرتاب الوطين مبارك مجييلشار احملرتم الس يد للمست ، ابلقرص الكبري، جامعة بودنيب، ا  7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

7102- 12 -01 الش باب والرايضةنبيل للمستشار احملرتم الس يد  ،حرمان مجعية رايضية من الاخنراط يف اجلامعة امللكية املاربية لألعاب القوى بدون س ند قانوين  
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 الأندلويس

7102- 12 -01 ادلاخلية نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد  ،س مية منارة املتوس مشاريع برانمج احل   

قلمي اتوانت أأجنز يف ا طار التعاون املاريب الياابين 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، صيانة مسكل طريق اب   

قلمي اتوانت،الطريق غري املصنفة الرابطة بني ج 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  امعيت أأورتزاغ وكيسان اب   

قلمي اتوانت من املشاريع الطرقية الكمرى، 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  اس تفادة ا   

كامل مؤسسة العمران قلمي اتوانت، عدم ا  عداد الرتاب الوطين عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  لتجهزي جتزئة املسار مبركز أأورتزاغ اب  7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

قلمي اتوانت لفك عزةل  للمستشار احملرتم الس يد ، نسمة 0111دوارا و 07بناء منشأأة فنية متوسطة مبركز جامعة راس الواد اب 

 يعيل العرس 
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي اتوانت، عداد الرتاب الوطين عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  وضع جتزئة املنظر امجليل بافساي اب  7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

7102- 12 -01 ستيكالتجهزي والنقل واللوج  عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  ،104وضعية الطريق اجلهوية   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  املؤدية ملدينة غفساي، 2011الوضعية املزرية للطريق اال قلميية رمق   

قلمي اتزة، 7102- 12 -01 لنقل واللوجستيكالتجهزي وا عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  الوضعية املزرية للطرق جبامعة أأوالد ازابير اب   

قلمي احلس مية، للمستشار احملرتم الس يد نبيل  وضعية الطريق الرابطة بني مركزي اترجيست وبين عامرت عمر زاوية التفاح، ا 

 الأندلويس
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

للمستشار  ،2071قلمي اتوانت من الطريق اال قلميية رمق وضعية املقطع الطريق الراب  بني قرية اب دمحم ومركز جامعة بوغابل اب  

 عيل العرسياحملرتم الس يد 
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

عادة ترتيب الطرق القروية، 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عبد الكرمي الهوايرشيللمستشار احملرتم الس يد  ا   

نشاء ملعب راييض ابحلس مية، 7102- 12 -01 الش باب والرايضة مستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويسلل  ا   

قلمي اتوانت، 7102- 12 -01 الأوقاف والشؤون اال سالمية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  تعيني منظف للمسجد الوحيد مبركز أأورتزاغ اب   

عادة تأأهيل الطريق اجلهوية  قلمي تناري 211ا  7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك مبارك مجييلالس يد للمستشار احملرتم ، اب   

قلمي ورزازات 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، الطريق الرابطة بني سكورة وكنوطة، ا   

قلمي تناري 7102- 12 -01 تجهزي والنقل واللوجستيكال  مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، هتئي الطرق جبامعة أأميرض، ا   
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قلمي تناري01وضعية الطريق الرابطة بني أأكنيون والطريق الوطنية رمق  7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، ، ا   

قلمي ورزازات ابلأقالمي الأخرى 7102- 12 -01 جهزي والنقل واللوجستيكالت  مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، رب  ا   

قلمي اتوانت، 7102- 12 -01 ادلاخلية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  حتويل السوق الأس بوع  مجلاعة أأورتزاغ اب   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد ، ا حداث قنطرة عىل وادي أأميرض  

7102- 12 -01 ادلاخلية محيد الزاتينللمستشار احملرتم الس يد ،  جواز السفر ا ىل الس يد العريب حافظ من طرف عامةل موالي رغ يدمنع تسلمي  

نعاش الوطين، 7102- 12 -01 الاقتصاد واملالية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  وضعية بعض العاملني مبصاحل احلزينة العامة مبراكش التابعني لال   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويس غياب مرافق اس تقبال واسرتاحة مبطار العروي،  

7102- 12 -01 الأوقاف والشؤون اال سالمية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  املصحف اذلي كتبته املس تفيدات من حمو الأمية،  

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  ،211ملقطع من الطريق اجلهوية  الوضعية الاكرثية  

قلمي احلس مية، مزيرن جبامعة تفروين اب  للمستشار احملرتم الس يد نبيل  وضعية الطريق الرابطة ما بني دوار ا همجان وأأغزا ا 

 الأندلويس
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  عدم قبول طلبة ماسرت الجتياز مبارايت س بق حلامليه اجتيازها،  

قلمي اتوانت، للمستشار  تدهور حاةل الطريق املعبدة غري املصنفة الرابطة بني جامعة الكز ومدينة غفساي عمر جامعة البيان اب 

 عيل العرسياحملرتم الس يد 
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك  

آمال ميرصة ةالس يد ةاحملرتم ةللمستشار  الوضعية القانونية واال دارية للواكالت املس تقةل لتوزيع املاء والكهرابء، 7102- 12 -01 ادلاخلية أ  

 ةاحملرتم ةللمستشار  عيل ا ىل جملس جامعة مراكش،تفويت أأرايض الأوقاف برتاب مقاطعة النخيل ومقاطعة س يدي يوسف بن 

آمال ميرصة ةالس يد  أ
7102- 12 -01 الأوقاف والشؤون اال سالمية  

قلمي تناوانت، " قنطرة"املنشأأة الفنية الكبرية  7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد مركز مجهتة الكز اب   

قلمي اتوانت، 2071ق اال قلميية رمق تايري مقطع الطري عيل للمستشار احملرتم الس يد  الراب  بني جامعيت اجبابرة وبوعروس اب 

 العرسي
7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  

داري صادر ضد مؤسسة الأعامل الاجامتعية للأغاال العمومية التابعة لوزارة التجهزي والنقل  تنفيذ حمك قضايئ ا 

آمال ميرصة ةالس يد ةاحملرتم ةللمستشار ك، واللوجيستي   أ
7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  
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قلمي تناري، / تأأخر أأغاال الطريق املدارية بوملان  7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد القلعة، ا   

قلمي اتوانت وجامعيت عني عائشة والكز عني عائشة حتديدا، حصيةل الوزارة يف برانمج الطرق القروية وفك ا لعزةل اب 

 عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد 
7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي احلس مية من الفياضاانت،  7102- 10 -17 قل واللوجستيكالتجهزي والن للمستشار احملرتم الس يد نبيل الأندلويسا جراءات حامية مركز جامعة أأربعاء اتوريرت اب   

قلمي اتوانت وغكوك يف مدى احرتام دفاتر التحمالت،  كامل طريق قروية جبامعة بين وليد اب  للمستشار احملرتم الس يد عدم ا 

 عيل العرسي
7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي وارزازات،  7102- 10 -17 الس ياحة مجييلمبارك للمستشار احملرتم الس يد ا غاكلية قطاع الس ياحة اب   

قلمي اتوانت 7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد  ،التشوير الطريق ابلطرق اجلهوية واال قلميية وامجلاعية اب   

قلمي اتزة،  7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك لعرسيعيل اللمستشار احملرتم الس يد عيوب مبرشوع بناء مسجد مبركز جامعة اوالد ازابير اب   

قلمي اتوانت من الطريق  صالح املقطع الطريق الراب  بني قرية اب دمحم ودوار الكبة جبامعة ماكنسة اب  مأ ل مرشوع تأأهيل وا 

 عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ، 210اجلهوية 
7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك  

قلمي اتوانت،  2014ال توسعة وتقوية الطريق اال قلميية مأ ل توقف أأغا 7102- 10 -17 التجهزي والنقل واللوجستيك عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد اب   

لزام املواطنني املااربة الراغبني يف الس ياحة ابخلارج حبجز تذكريت اذلهاب واال ايب يف نفس الوقت،  للمستشار احملرتم سبب ا 

 يعيل العرس الس يد 
7102- 10 -17 الس ياحة  

قلمي اتوانت ال جناز سد الوحدة،  للمستشار تعويضات نزع ملكية قطعة أأرضية للجامعة الساللية بين بوحلباب جبامعة أأورتزاغ اب 

 عيل العرسياحملرتم الس يد 
7102- 10 -01 ادلاخلية  

7102- 10 -01  امللكفة ابلنقلكتابة ادلوةل محيد الزاتينللمستشار احملرتم الس يد ، غاكية من أأجل رفع رضر  

عاقة،  7102- 10 -01 الأرسة والتضامن واملساواة عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد عدم رصف دمع مشاريع الأغخاص يف حاةل ا   

7102- 10 -01 الصحة عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد التقصري وسوء املعامةل بأأقسام املس تعجالت ابدلار البيضاء،   

للمستشار احملرتم جتاوزات منسوبة للمندوب اال قلمي  لوزارة الصحة وزوجته املقتصدة ابملستشفى اال قلمي  بس يدي سلامين، 

 عيل العرسيالس يد 
7102- 10 -01 الصحة  

قلمي اتوانت،  7102- 10 -01 ادلاخلية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد وضعية مقر قيادة أأورتزاغ، غفساي اب   
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للمستشار احملرتم الس يد نبيل  ،7112نونمر  01الصار عن هيئة اال نصاف واملصاحلة بتارخي  7070ذ املقرر التحكمي  رمق تنفي

 الأندلويس
7102- 10 -01 حقوق اال نسان  

7102- 10 -01 الصحة عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ضعف خدمات مركز حتاقن ادلام بطنجة،   

7102- 10 -77 التجهزي والنقل واللوجستيك نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد  ،أأغاال مقطع أأجدير احلس مية دلفرت التحمالتالتحقيق يف مدى مطابقة   

قلمي اتوانت،  7102- 10 -77 الفالحة والصيد البحري عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد واقع واختالالت مرشوع اجملال السقوي حبوض الساهةل اب   

7102- 10 -77 الفالحة والصيد البحري محيد الزاتينللمستشار احملرتم الس يد ، ة فاليح منطقة بولعوانوضعي  

قلمي اتوانت واختيار أأماكن حمايدة س ياس يا،  7102- 10 -77 الفالحة والصيد البحري عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد تكثيف نق  بيع الشعري املدمع اب   

7102- 10 -77 الفالحة والصيد البحري نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد  ،ت وحلول الوزارة املقرتحةمعاانة فاليح سهل اكر   

قلمي امخليسات 7102- 10 -77 ادلاخلية غ يخ نبيل للمستشار احملرتم الس يد  ،تقيمي حصيةل وماكسب مشاريع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اب   

 ،ين وأأرابب املراكب املمرجمة كتعويض الحرتام فرتة الراحة البيولوجية وعدم اصطياد مسك أأبو س يفغفافية معايري دمع الصياد

 غ يخ نبيل للمستشار احملرتم الس يد 
7102- 10 -77 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصيد البحري  

قلمي اتوانت،  7102- 10 -77 ادلاخلية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ا حداث مفوضيات للرشطة مبدن ا   

دارة املنطقة الأمنية للأمن بتاوانت،  7102- 10 -77 ادلاخلية عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد الوضعية غري الالئقة ملقر ا   

بطال القرار،  هناء همام موظف ورفض تنفيذ احلمك القضايئ اب  7102- 10 -77 الفالحة والصيد البحري عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد قرار ا   

7102- 10 -77 التجهزي والنقل واللوجستيك نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد ، رضورة وضع حواجز وقائية عىل طول الطريق الراب  بني اتزة وقاس يطا  

نبيل للمستشار احملرتم الس يد  ،توفري خطني جويني يربطان مطار الرشيف اال درييس ابحلس مية بلك من هولندا وبلجياك

 ندلويسالأ 
7102- 12 -00 الس ياحة  

عبد للمستشار احملرتم الس يد  ،من مدينة وجدة 71النقطة الكيلومرتية  7ا جناز معمر فويق للراجلني عىل الطريق الوطنية رمق 

 الصمد مرمي 
7102- 12 -00 التجهزي والنقل واللوجستيك  

7102- 12 -00 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل غ يخ نبيل للمستشار احملرتم الس يد  ،بناء حمطة طرقية مبدينة اتزة  

7102- 12 -00 الشال واال دماج املهين مبارك مجييلللمستشار احملرتم الس يد الطرد التعسف  للعامل مبطاحن ميدلت،   

غالق احل  اجلامع  ظهر املهراز بفاس،  7102- 12 -71 والبحث العلم  كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل عيل العرسيللمستشار احملرتم الس يد ا   
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7102- 11 -10 الثقافة واالتصال نبيل الأندلويسللمستشار احملرتم الس يد  ،اال جراءات املتخذة محلاية معلمة قلعة أأربعاء اتوريرت  

7102- 11 -10 الس ياحة  نبيل غ يخ ، نبيل الأندلويس نياحملرتم ينللمستشار  ،وضعية مطار الرشيف اال درييس ابحلس مية  

 الفريق احلريك

 7102دورة أأبريل 
7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك عبد الرمحن اال درييسللمستشار احملرتم الس يد ، وضعية الطرق ابمجلاعة الرتابية أأيم نوالون بورزازات  

دللمستشار احملرتم الس يد ، وضعية الطرق ابمجلاعة الرتابية أأيم نوالون بورزازات 7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك (سؤال مكرر)رييس عبد الرمحن اال   

7102- 12 -00 التجهزي والنقل واللوجستيك عبد الرمحن اال درييسللمستشار احملرتم الس يد ، الرابطة بني ورزازات ومراكش 4الطريق الوطنية رمق  وضعية  

7102- 12 -00 التجهزي والنقل واللوجستيك (سؤال مكرر)عبد الرمحن اال درييس ار احملرتم الس يد للمستش، الرابطة بني ورزازات ومراكش 4الطريق الوطنية رمق  وضعية  

 فريق التجمع الوطين للأحرار

 7102دورة أأبريل 
7102- 10 -01 ادلاخلية حلسن أأدع للمستشار احملرتم الس يد ، مأ ل بناء مقر عامةل تناري  

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املارب

 7102أأبريل  دورة
7102- 12 -71 ادلاخلية عبد الصمد الصويريللمستشار احملرتم الس يد ، نظام حتفزي الاستامثر اخلاص يف القطاع الفاليح  

 الفريق الاغرتايك

 7102دورة أأبريل 
 .ني أأعضاء الفريقاحملرتم ينللمستشار ، الفيضاانت اليت عرفهتا هجة لكممي واد نون

 
7102- 12 -01 ستيكالتجهزي والنقل واللوج   

 فريق الاحتاد املاريب للشال

 7102دورة أأبريل 
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للمستشار احملرتم ، الوضعية اال دارية للموظفني حاميل اال جازة املهنية املسلمة من املعهد املليك لتكوين أأطر الش بيبة والرايضة

 رغ يد املنياريالس يد 
7102- 12 -01 الش باب والرايضة  

للمستشار احملرتم الس يد ، العمالقة املاسة ابحلقوق الاجامتعية للأجراء وحلقهم يف التنظمي النقايب الرتكية BIMخروقات رشكة 

 رغ يد املنياري
7102- 12 -00 الشال واال دماج املهين  

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشالمجموعة 

  7102وأأبريل  7100الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر 
7102- 17 -70 العدل واحلرايت ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، ا صالح منظومة العداةل  

صدار حمكني متناقضني يف نفس امللف 7102- 17 -70 العدل واحلرايت ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، الاستيالء عىل أأمالك الأجانب اب   

7102- 10 -12 ادلاخلية ةني أأعضاء اجملموعاحملرتم ينللمستشار ، خرق انتخايب بقلعة الرساغنة  

 7102دورة أأبريل 
، عدم التجاوب مع توصية صادرة عن وس ي  اململكة حول ملف املش تيك خادل عبد الرحمي املوظف بوزارة االتصال

 ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار 
7102- 12 -11 الاقتصاد واملالية  

 للمستشار، تعيني الس يدة راحج نزهة مديرة للقاعة املاطاة العيايدةب  00/14/7107بتارخي  724عدم تنفيذ قرار وزاري عدد 

 .م الس يد عبد احلق حيساناحملرت 
7102- 12 -01 الش باب والرايضة  

7102- 12 -01 ادلاخلية .م الس يد مبارك الصادياحملرت  للمستشار، ترشيد عامل مطرح النفاايت ابلقنيطرة  

7102- 10 -17 الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمق  .عبد احلق حيسانوالس يد  رجاء كسابني الس يدة احملرتم ينشار للمست ، جتميد احلوار الاجامتع  القطاع   

7102- 10 -77 الفالحة والصيد البحري .ة الس يدة ثراي احلرشاحملرتم ةللمستشار ، مياه السق  مبنطقة تساوت السفىل  

قلمي صفرواحرتام القانون وتنفيذ الأحاكم القضا 7102- 10 -77 ادلاخلية ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، ئية الهنائية ببدلية املزنل، ا   

7102- 10 -77 ادلاخلية ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، حامية عامل رشكة س يطا بالناك من جتاوزات مسريهيا  

7102- 12 -71 الأوقاف والشؤون اال سالمية ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، عية أأو القامسيةتفويت والتالعب يف ممتلاكت موقوفة عىل الزاوية الصوم   

7102- 12 -71 ا صالح اال دارة والوظيفة العمومية ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، 7100يوليوز  71حمرض   
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، ادل عبد الرحمي املوظف بوزارة االتصالعدم التجاوب مع توصية صادرة عن وس ي  اململكة حول ملف املش تيك خ

 (سؤال مكرر) ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار 
7102- 11 -10 الاقتصاد واملالية  

 العمل التقديممجموعة 

 7102دورة أأبريل 
7102- 12 -11 ليةالاقتصاد واملا ني الس يدين عبد اللطيف أأمعو وعدي الشجرياحملرتم ينللمستشار ، ا صالح وحتديث القطاع املايل  

عداد الرتاب الوطين ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، مأ ل توصيات اجمللس الأعىل للحساابت خبصوص رشكة العمران وجدة 7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن ا   

ع الس يد عبد اللطيف أأمعو احملرتم للمستشار ا جنازات برامج مدن بدون صفيح بوالية ادلار البيضاء، 7102- 12 -01 والتعمري واال ساكن داد الرتاب الوطينا   

7102- 12 -01 التجهزي والنقل واللوجستيك ني أأعضاء اجملموعةاحملرتم ينللمستشار ، الاش يف تزفيت بعض الطرق  

قصاء دوار تس تفت من برانمج بناء الطريق اال قلميية رمق  7102- 12 -01  والنقل واللوجستيكالتجهزي الس يد عد الشجري احملرتم للمستشار،  0270دواع  ا   

7102- 10 -01 ادلاخلية الس يد عبد اللطيف أأمعو احملرتم للمستشار احرتام ممرات الراجلني يف اجملال احلرضي،  

 للمستشار توثر العالقة بني التعاضدية العامة ملوظف  اال دارات العمومية والصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتع ،

 الس يد عبد اللطيف أأمعو احملرتم
7102- 12 -00 الشال واال دماج املهين  

7102- 12 -00 الشال واال دماج املهين ني السادة عبد اللطيف أأمعو، عدي الشجري ودمحم دعيدعةاحملرتم ينللمستشار ، حتايل رشاكت احلراسة عىل املس تخدمني  

ني الس يدين عبد اللطيف أأمعو احملرتم ينللمستشار ، لوطنيةظروف مرور انتحاب مناديب التعاضدية العامة لوزراة الرتبية ا

 وعدي الشجري
7102- 12 -00 الشال واال دماج املهين  
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 القسم السادس

 ا حصاء عام للأس ئةل الكتابية 

7102 أأبريلخالل دورة   
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 7102أبريل  دورة –حسب الفرق واجملموعات  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 
 

اجملموعة/ الفريق  

 اجملابةعدد األسئلة  عدد األسئلة املطروحة

األسئلة املطروحة خالل الفرتة  األسئلة املتبقاة
 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة املطروحة خالل دورة 
 7102أبريل 

 اجملموع
األسئلة اجملابة خالل 
الفرتة الفاصلة بني 

 الدورتني

األسئلة اجملابة خالل دورة أبريل 
7102 

 اجملموع

االستقاليل للوحدة والتعادلية.ف  71 -- 12 13 -- 07 07 
األصالة واملعاصرة.ف  71 -- 19 39 -- 01 01 

العدالة والتنمية.ف  001 37 71 227 09 27 10 
احلركي. ف  11 -- 09 13 -- 04 11 

التجمع الوطين لألحرار. ف  10 -- 08 11 -- 01 10 
االحتاد العام ملقاوالت املغرب.ف  -- -- 04 11 -- 10 10 

االشرتاكي. ف  11 01 17 12 -- 01 10 
االحتاد املغريب للشغل. ف  11 -- 03 07 -- 02 17 

الدستوري الدميقراطي االجتماعي. ف  -- -- 04 11 --  ---- 
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل. م  07 06 08 26 03 01 01 

العمل التقدمي. م  77 10 01 71 -- 09 11 
 اجملموع

 711 45 141 395 12 013 012 
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  -حسب الفرق واجملموعات  –الكتابية املطروحة واجملابة لألسئلة  رسم بياين
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  7102دورة أبريل  –حسب اجملاالت القطاعية  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 
 

 عدد األسئلة املطروحة عدد األسئلة اجملابة
اجملموعة/ الفريق  

األسئلة اجملابة خالل دورة  اجملموع
 7102ل أبري

األسئلة اجملابة خالل 
الفرتة الفاصلة بني 

 الدورتني

 اجملموع
األسئلة املطروحة خالل دورة 

 7102أبريل 

األسئلة املطروحة خالل 
 الفرتة الفاصلة بني الدورتني

 األسئلة املتبقاة

72 71 05 78 27 07 11 

 االقتصاد واملالية، الفالحة، الصناعة والتجارة،: )اجملال االقتصادي
الطاقة واملعادن، السياحة، الشؤون العامة واحلكامة، الصيد 
البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القروية واملياه والغاابت، 
التجارة اخلارجية، كتابة الدولة املكلفة ابلسياحة، كتابة الدولة 

 (املكلفة ابالستثمار، كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة

77 77  -- 128 49 12 62 
الرتبية الوطنية، الصحة، الشباب والرايضة، :) اجملال االجتماعي

األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج املهين، كتابة الدولة املكلفة 
 (ابلتعليم العايل، كتابة الدولة املكلفة ابلتكوين املهين

06 00 05 48 18 09 70 
عدل حقوق اإلنسان، ال: )اجملال احلقوقي واإلداري والديين

واحلرايت، األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، 
 (الثقافة واالتصال، العالقات مع الربملان، الوظيفة العمومية

21 21 01 132 45 16 20 
الوزارة )الداخلية : )جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 واإلسكان ، اإعداد الرتاب الوطين والتعمري(املنتدبة يف الداخلية
، التجهيز والنقل، الدفاع الوطين، (كتابة الدولة املكلفة ابإلسكان)

 (الوزارة املكلفة ابلنقل، الوزارة املكلفة ابملاء

كتابة الدولة لدى وزير )خلارجية : )جمال الشؤون اخلارجية 16 10 02 11 01 -- 10
 (،  املغاربة املقيمني ابخلارج(اخلارجية

 اجملموع 711 45 141 395 12 013 012
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  -حسب اجملاالت القطاعية  –الكتابية املطروحة واجملابة لألسئلة  رسم بياين
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 مصلحة األسئلة
    www.parlement.ma: املوقـع االلكرتونـي

 questions.orales@gmail.com: البـريد االلكرتونـي  
 

 

 

 
 

 


