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  22..........................................أ�س�ئ� الشفهية ا�ٓنية اLاب عهنا: القسم الثاين
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  مقدمة
، حرص اLلس لس املمتزية خصوصية eرdيبة اLحرص مك6ب جملس املس�شار�ن Rىل جتويد الرقابة الربملانية وتفعيلها وعقلنهتا، وحبمك يف ظل

ٕاىل ختصيص اجلزء أ�ول من kلسة أ�س�ئ� الشفهية لقطاع حكويم واtد وختصيص اجلزء  - ما ٔ;مكن ذR -oىل ابتداع مmظومة kديدة jلربجمة eريم
مبساء� احلكومة وفق قmاRاهتا وتو�اهتا من ٔ;kل ٕا{tة الفرصة مجليع الفرق واLموRات  ،املرونة املعمول هباقاRدة الثاين لبايق أ�س�ئ� القطاعية وفق 

 . الس�ياس�ية

ٕاtدى عرش kلسة لPٔس�ئ� الشفهية، متزيت القضا� ا�ٓنية املعاجلة �اللها  2018دورة ;ٔ:ريل عقد جملس املس�شار�ن �الل  ،ويف هذا إالطار
ٕارضا/ت أ�طباء واملمرضني، توفري املاء الصاحل jلرشب  :يف مقدمهتا/لتنوع Rىل مس�توى جماالهتا، وكذا /لت�اوب مع احلاج�ات والقضا� اLمتعية املل!ة و

مك ية الصادرة عن خمتلف حما/ملناطق اجلافة، جتدد ظاهرة العنف /جلامعات املغربية، املومس الفال�، معايري ٕاtداث اجلامعات /جلهات، Rدم تنف�ذ أ�حاكم القضائ 
  .... 2018اململكة، معلية مرح�ا 

من ق�ل الس�يد رئ§س احلكومة طبقا ملق6ضيات  �اصة ب¦تقدمي أ�جوبة Rىل أ�س�ئ� املتعلقة /لس�ياسة العامة) 03(ثالث kلسات شهرية لس عقد اL كام
  ، مهت املواضيع التالية، من ا¨س�تور 100الفصل 

 .رتبطة حبامية املس�هت°ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية، الس�ياسة العامة امل: تناولت حمور�ن هام اجللسة أ�وىل �
اتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل املزيان الت�اري وتنافس�ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة، الس�ياسة العامة املتعلقة : تناولت حمور�ن هام اجللسة الثانية �

  . ب�منية اjلغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنية
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  .الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة، الغرف املهنية ورهان التمنية نظام: تناولت بدورها حمور�ن هام اجللسة الثالثة �

والتفاوت حبسب اجللسات والزتامات السادة  /لتبا�نفقد اµسم  ،مس�توى حضور الس�يدات والسادة الوزراء جللسات أ�س�ئ� الشفهية أ�س�بوعية وRىل
R ون فهيا واليت تؤ²رdشارº وهو الوزراء /ٔ�,شطة احلكوم�ة اليت ،� .Rىل الربجمة العامة لPٔس�ئ�يف بعض أ�ح�ان ؤ²ر ي ماىل حضورمه جللسات أ�س�ئ

اليت عقد اLلس �الل هذه ا¨ورة،  عرش إالtدىاس�تعداده حلضور مجيع ;ٔشغال kلسات أ�س�ئ� لعالقات مع الربملان امللكف /وز�ر ال، Rرب الس�يد وهكذا
فقطاعي ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�ياسة املدينة والش�باب ، مmاس�بات 9ب  فوزارة الص!ة، مرات 10ب  أ�رسة والتضامن واملساواةم6بوRا بقطاع 

ا¨ا�لية، الفالtة والصيد البحري، كتابة ا¨و� امللكفة /لصيد  اتف�mد يف املقام أ�ول قطاR و/لÅس�بة jلقطاRات احلكوم�ة أ�قل حضورا،  مرات 8ب  والر�ضة
بقطاRات اخلارج�ة، Èق6صاد  ني، م6بوkRلسة عقدها اLلس 11من ٔ;صل  مرات 10عن احلضور  واا�Çن اعتذر  ملنتدبة امللكفة /لتعاون إالفريقيحري، الوزارة االب

فقطاع ، مmاس�بات 9ب  تابة ا¨و� امللكفة /الس�Éرواملالية، الصناRة وÈس�Éر والت�ارة، كتابة ا¨و� امللكفة /لصناRة التقليدية، كتابة ا¨و� امللكفة /لس�ياtة، ك 
 %.55 بلغ حوايلاËصصة لPٔس�ئ� الشفهية  R11لام بÊٔن املعدل العام العتذار مجيع ٔ;عضاء احلكومة �الل اجللسات . kلسات 8 الشغل وإالدماج املهين

هتـم يف مجملهـا حتسـني أ�وضـاع ÈجÓعيـة لفÒـات  الزتامـا 39قد مت حرص ف ،وRىل صعيد الزتامات وتعهدات السادة الوزراء �الل kلسات أ�س�ئ� الشفهية
الرام�ـة ٕاىل حتسـني املنـاخ عريضة من الرشاحئ سواء الطلبة، أ�ساتذة، املمرضني، أ�طباء، السجناء، الباRة املتجولني، أ�رامل، ٕاضافة ٕاىل مراجعة بعض الس�ياسـات 

ات اخلاصة، تقويـة التنافسـ�ية، ا¯هنـوض /ل�شـغيل، ٕاصـالح مmظومـة التعلـمي، ا¯هنـوض /ٔ�وضـاع Èق6صـادية بعـدد مـن Èق6صادي وÈجÓعي Rرب ٕانعاش Èس�Éر 
  . املناطق املهمشة، توفري املاء الرشوب /ملناطق املعزو�
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مهنا  205سؤk;ٔ ،Èابت احلكومة Rىل  743مجموRه ما  2018 ٔ;:ريلدورة الفرتة الفاص� بني ا¨ورتني و  بلغ Rدد أ�س�ئ� الشفهية املتوصل هبا �الل ،وخ6اما
  .سؤR Èاد� 182سؤÈ ;ٓنيا  k 23لسة Rامة، من مضهنا �11الل 

من مجموع أ�س�ئ� ) %35(بÅس�بة تعادل حوايل  ÈجÓعيركزت ٔ;س�ئ� السادة املس�شار�ن Rىل القطاع  ،jلتوزيع اLايل القطاعي و/لÅس�بة
 احلقويق وإالداري وا¨يين، فاLال )%23(بÅس�بة  الشؤون ا¨ا�لية والب�Åات أ�ساس�ية، مث قطاع )%26(بÅس�بة  Èق6صاديقطاع الاملطروtة، ف

 ).%03(بÅس�بة  الشؤون اخلارج�ة، ؤ;�ريا قطاع )%13(بÅس�بة 

à§ه بRالك6ابية املتوصل هبا �الل نفس الفرتة ما مجمو �  ).%49(مهنا، ٔ;ي مبعدل  سؤÈ 199  سؤkٔ; ،Èابت احلكومة Rىل 393 بلغ Rدد أ�س�ئ
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 نتاجئ ٕاجاملية لٕالحصاء العام لPٔس�ئ� الشفهية
  2018 ٔ;:ريل�الل دورة 

  

 العدد أ�س�ئ� الشفهية

  عهن¦ا اLاب-ا�ٓنية-أ�س�ئ� الشفهية  �
 عهنا اLاب-العادية-أ�س�ئ� الشفهية  �

23 Èابة )% 12( :سؤLا �  من مجموع أ�س�ئ

 من مجموع أ�س�ئ� اLابة )% È: )88سؤ 182

 205 اLموع
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  نتاجئ ٕاجاملية لٕالحصاء العام لPٔس�ئ� الك6ابية
 2018 ٔ;:ريل�الل دورة 

  

 العدد أ�س�ئ� الك6ابية
 سؤÈ 393= 319+74 أبريلخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  املطروtةأ�س�ئ� الك6ابية  �

  املطروtةمن مجموع أ�س�ئ�  )%49(: 199 =83+116 أبريلخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  اLاب عهنا أ�س�ئ� الك6ابية �
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 أ�س�بوعية توزيع الرئاسة وأ�مانة حسب اجللسات

  
 أ�مني الرئ§س اجللسات ت.ر

  محمد Rدال  عبد إالå احللوطي 17/04/2018اجللسة أ�وىل  01
  ;ٔمحد تو�زي  عبد الصمد ق�وح 24/04/2018 ثانيةال اجللسة  02
  ;ٔمحد اخلريف  محيد dوسكوس 08/05/2018اجللسة الثالثة   03
  محمد Rدال  عبد القادر سالمة 22/05/2018اجللسة الرابعة   04
  ;ٔمحد تو�زي  èئ� التازي 29/05/2018اجللسة اخلامسة   05
  د اخلريف;ٔمح  عبد الصمد ق�وح 05/06/2018اجللسة السادسة   06
  محمد Rدال  عبد إالå احللوطي  12/06/2018اجللسة السابعة   07
  ;ٔمحد اخلريف  محيد dوسكوس  26/06/2018 الثامmةاجللسة   08
  ;ٔمحد تو�زي  عبد القادر سالمة  03/07/2018اجللسة التاسعة   09
  محمد Rدال  èئ� التازي  17/07/2018اجللسة العارشة   10
  ;ٔمحد اخلريف  عبد الصمد ق�وح 24/07/2018 احلادية عرشاجللسة   11
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  2018تصنيف القطاRات احلكوم�ة وفقا حلضورها وغياهبا �الل kلسات أ�س�ئ� الشفهية ¨ورة ٔ;:ريل 
 

 �Rدد اجللسات اليت :رجمت �اللها ;ٔس�ئ

 jلقطاع احلكويم

اجللسات اليت اعتذر �اللها السادة Rدد 

 الوزراء عن احلضور

بدى �اللها اجللسات اليت ;ٔ Rدد 

 السادة الوزراء اس�تعدادمه احلضور 
 القطاRات احلكوم�ة

 وزارة ا¨و� امللكفة حبقوق إال,سان 07 04 01

  )الوزارة املنتدبة ¨ى وز�ر ا¨ا�لية(وزارة ا¨ا�لية  01 10 01

 )كتابة ا¨و� ¨ى وز�ر اخلارج�ة(وزارة اخلارج�ة  02 09 

 وزارة العدل  06 05 04

 وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة  06 05 02

 أ�مانة العامة jلحكومة -----  ------  ------- 

 وزارة Èق6صاد واملالية 02 09 02

 وزارة الفالtة والصيد البحري 01 10 01

 وزارة ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 08 03 06

 تعلمي العايلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وال  05 06 04

 وزارة الصناRة وÈس�Éر والت�ارة وÈق6صاد الرمقي 02 09 02

 وزارة التجهزي والنقل واjلوجس��ك واملاء 05 06 05

 وزارة الص!ة 09 02 09
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 �Rدد اجللسات اليت :رجمت �اللها ;ٔس�ئ

 jلقطاع احلكويم

اجللسات اليت اعتذر �اللها السادة Rدد 

 الوزراء عن احلضور

بدى �اللها اجللسات اليت ;ٔ Rدد 

 السادة الوزراء اس�تعدادمه احلضور 
 القطاRات احلكوم�ة

 وزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة 07 04 03

 وزارة الس�ياtة والنقل اجلوي والصناRة التقليدية 07 04 04

 وزارة الش�باب والر�ضة 08 03 06

 وزارة الثقافة واالتصال 05 06 03

 وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنية ÈجÓعية 10 01 05

 وزارة الشغل وإالدماج املهين 03 08 03

 الوزارة امللكفة ٕ/دارة ا¨فاع الوطين ----  -----  ------- 

 مة واحلاكمةالوزارة امللكفة /لشؤون العا 05 06 03

 الوزارة امللكفة /لعالقات مع الربملان 11  02

 الوزارة امللكفة ٕ/صالح إالدارة و/لوظيفة العموم�ة 05 06 04

الوزارة امللكفة /ملغاربة املقميني /خلارج وشؤون  04 07 02

 الهجرة

  الوزارة املنتدبة امللكفة /لتعاون إالفريقي   10 

 امللكفة /لنقلكتابة ا¨و�  07 04 01

 كتابة ا¨و� امللكفة /لصيد البحري 01 10 
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 �Rدد اجللسات اليت :رجمت �اللها ;ٔس�ئ

 jلقطاع احلكويم

اجللسات اليت اعتذر �اللها السادة Rدد 

 الوزراء عن احلضور

بدى �اللها اجللسات اليت ;ٔ Rدد 

 السادة الوزراء اس�تعدادمه احلضور 
 القطاRات احلكوم�ة

 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء 04 07 02

 كتابة ا¨و� امللكفة /لصناRة التقليدية وÈق6صاد ÈجÓعي 02 09 01

 كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية القروية واملياه والغا/ت 06 05 02

 فة /ٕالساكنكتابة ا¨و� امللك 05 06 

 كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل والبحث العلمي 07 04 

 كتابة ا¨و� امللكفة /لتكو�ن املهين 06 05 

 كتابة ا¨و� امللكفة /لت�ارة اخلارج�ة 04 07 

 كتابة ا¨و� امللكفة /لس�ياtة 02 09 

 كتابة ا¨و� امللكفة /الس�Éر 02 09 

 ة ا¨و� امللكفة /لتمنية املس�تدامةكتاب 07 04 01
 

  

  .القطاRات احلكوم�ة ا�ٔكرث تعبريا عن اس�تعدادها احلضور جللسات أ�س�ئ� الشفهية ليوم الثالîء
  .القطاRات احلكوم�ة ا�ٔكرث اعتذارا عن حضور kلسات أ�س�ئ� الشفهية ليوم الثالîء
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  القسم أ�ول
 

  اجللسات الشهرية املتعلقة  -  ;ٔ 
 احملاور: سة العامة/لس�يا
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   8201 ٔ;:ريل�الل دورة  الشهرية اخلاصة /لس�ياسة العامة اتاجللس

  
    ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  عبد احلكمي :ن شامش: رئ§س اجللسة  2018 ماي 15/ اجللسة أ�وىل 

  رئ§س احلكومة الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال   رمق السؤال
  لتمنوي لPٔقالمي اجلنوبيةا¯منوذج ا :احملور أ�ول

 أ�صا� واملعارصة  .ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  147

  رئ§س احلكومة

 العدا� والتمنية .ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  134

  احلريك .مÊٓل ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  142

 طين لPٔحرارالتجمع الو  .ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  138

 Èحتاد العام ملقاوالت املغرب .ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  136

  Èشرتايك .ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  145

  Èحتاد املغريب jلشغل .ا¯منوذج التمنوي لPٔقالمي اجلنوبية  140

  الس�ياسة العامة املرتبطة حبامية املس�هت° :الثايناحملور 
   Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .الس�ياسة العامة املرتبطة حبامية املس�هت°  148

 
 

 رئ§س احلكومة
 

  أ�صا� واملعارصة  .الس�ياسة العامة jلحكومة املرتبطة حبامية املس�هت°  146

  العدا� والتمنية .س�ياسة احلكومة يف جمال حامية املس�هت°  135

  احلريك .حامية املس�هت°  141

  التجمع الوطين لPٔحرار .الس�ياسة العامة املرتبطة حبامية املس�هت°  137
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    ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي .الس�ياسة العامة املرتبطة حبامية املس�هت°  144

  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل .املس�هت° إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا احلكومة محلاية  143

 العمل التقديم .كوم�ة محلاية املس�هت°الس�ياسة احل  139
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  ;ٔمحد اخلريف: ٔ;مني اجللسة  عبد احلكمي :ن شامش: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 19/  الثانيةاجللسة 
  رئ§س احلكومة الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال   رمق السؤال

  س�ية املقاوالت الصغرى واملتوسطةاتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل املزيان الت�اري وتناف  :احملور أ�ول
 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .اتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل املزيان الت�اري وتنافس�ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة  161

  رئ§س احلكومة

 أ�صا� واملعارصة  .الس�ياسة العامة التفاق�ات التبادل احلر  160

  العدا� والتمنية .حلر ؤ;²رها Rىل مؤرشات Èق6صاد الوطين وتنافس�ية املقاوالت املغربيةحصي� اتفاق�ات التبادل ا  158

 احلريك .اتفاق�ات التبادل احلر  150

 التجمع الوطين لPٔحرار .اتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل الÅس�يج Èق6صادي الوطين  149

  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب .�اري وتنافس�ية املقاوالت الصغرى واملتوسطةاتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل املزيان الت  164

  Èحتاد املغريب jلشغل .اتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل املزيان الت�اري وتنافس�ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة  163

  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل .الت الصغرى واملتوسطةاتفاق�ات التبادل احلر ؤ;²رها Rىل املزيان الت�اري وتنافس�ية املقاو  156

  الس�ياسة العامة املتعلقة ب�منية اjلغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنية :الثايناحملور 
 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .eمنية اjلغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنية  162

 
 
 

 رئ§س احلكومة
 
  

 أ�صا� واملعارصة  .قة ب�منية اjلغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنيةالس�ياسة العامة املتعل  159

  العدا� والتمنية .س�ياسة احلكومة يف eمنية اjلغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنية  157

 احلريك .الس�ياسة العامة املتعلقة ب�منية اjلغات  151

  Èشرتايك .قاف�ة الوطنيةالس�ياسة العامة املتعلقة ب�منية اjلغات والتعبريات الث  155

  ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي .eمنية اjلغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنية  154

  العمل التقديم .الس�ياسات العموم�ة املتعلقة /jلغات والثقافة الوطنية  152
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    د Rدالمحم: ٔ;مني اجللسة  عبد احلكمي :ن شامش: رئ§س اجللسة  2018 يوليوز 10/  الثالثةاجللسة 
  رئ§س احلكومة الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال   رمق السؤال

  نظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة :احملور أ�ول
 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .نظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة  170

  رئ§س احلكومة

 أ�صا� واملعارصة  .مة اجليدةنظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاك  178

  العدا� والتمنية .إالجراءات والتدابري احلكوم�ة من ٔ;kل حتسني حاكمة الصفقات العموم�ة  174

 احلريك .الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة  167

 التجمع الوطين لPٔحرار .نظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة  165

  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب .فقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدةنظام الص  180

  Èشرتايك .نظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة  173

  Èحتاد املغريب jلشغل .نظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدة  176

  الية ا¨ميقراطية jلشغلالكونفدر  .ظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجليدةن  169

  العمل التقديم .نظام الصفقات العموم�ة وتÊٔثريه Rىل حسن تدبري املالية العموم�ة  177

  الغرف املهنية ورهان التمنية :الثايناحملور 
 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .الغرف املهنية ورهان التمنية  171

  رئ§س احلكومة
 أ�صا� واملعارصة  .يةالغرف املهنية ورهان التمن   179

  العدا� والتمنية  .إالجراءات احلكوم�ة ملواdبة الغرف املهنية لالضطالع مبهاøا يف حتق�ق رهاèت التمنية  175

  التجمع الوطين لPٔحرار .الغرف املهنية ورهان التمني  166

  ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي .التمنية املهنية ورهان فدور الغر   172
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 القسم أ�ول
 اجللسات الشهرية املتعلقة  -  ب

 ٕاحصائيات: /لس�ياسة العامة
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  ٕاحصاء Rام لPٔس�ئ� الشهرية اخلاصة :رئ§س احلكومة

   2018 ;ٔ:ريلدورة ّ  –حسب الفرق واLموRات  –
 

 

  

  

  

  

 2018 ماي 15: اجللسة أ�وىل
 النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية- : المحور األول تبطة حبماية املستهلكاملرت السياسة العامة -: المحور الثاني  الفرق واLموRات

 أ�س�ئ� املطروtة أ�س�ئ� اLابة أ�س�ئ� املطروtة أ�س�ئ� اLابة

 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  الفريق  --  --  01 01

 ا�ٔصا� واملعارصةفريق  01 01 01 01

 العدا� والتمنية فريق 01 01 01 01

 احلريكالفريق  01 01 01 01

 التجمع الوطين لPٔحرارفريق  01 01 01 01

 Èحتاد العام ملقاوالت املغرب فريق 01 01 --  -- 

 Èشرتايكالفريق  01 01 --  -- 

 Èحتاد املغريب jلشغلفريق  01 01 --  -- 

 ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي الفريق --  --  01 01

 الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغلمجموRة  --  --  01 01

 العمل التقديممجموRة  --  --  01 01

 اLموع 07 07 08 08
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  ٕاحصاء Rام لPٔس�ئ� الشهرية اخلاصة :رئ§س احلكومة
  2018 ;ٔ:ريلدورة  –�الل اجللسات الشهريةتوزيع التوق�ت  – 

  
  

  رئ§س احلكومة  جملس املس�شار�ن

  دق�قة  86
  

   دق�قة 86
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  ٕاحصاء Rام لPٔس�ئ� الشهرية اخلاصة :رئ§س احلكومة
 2018 ;ٔ:ريلدورة ّ  –حسب الفرق واLموRات  –

 

  

  

  

  

 2018 يونيو 19: الثانيةاجللسة 

السياسة العامة املتعلقة بتنمية اللغات والتعبريات  -: المحور الثاني  الفرق واLموRات

 الثقافية الوطنية

قيات التبادل احلر وأثرها على امليزان التجاري اتفا -: المحور األول

 املقاوالت الصغرى واملتوسطة ةوتنافسي

 أ�س�ئ� املطروtة أ�س�ئ� اLابة أ�س�ئ� املطروtة أ�س�ئ� اLابة

 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  الفريق 01 01 01 01

 فريق ا�ٔصا� واملعارصة 01 01 01 01

 العدا� والتمنيةفريق  01 01 01 01

 احلريكالفريق  01 01 01 01

 التجمع الوطين لPٔحرارفريق  01 01 --  -- 

 Èحتاد العام ملقاوالت املغربفريق  01 01 --  -- 

 Èشرتايكالفريق  --  --  01 01

 Èحتاد املغريب jلشغل فريق 01 01 --  -- 

 Óعيا¨س�توري ا¨ميقراطي Èج الفريق --  --  01 01

 الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغلمجموRة  01 01 --  -- 

 العمل التقديممجموRة  --  --  01 01

 اLموع 08 08 07 07
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  ٕاحصاء Rام لPٔس�ئ� الشهرية اخلاصة :رئ§س احلكومة
 2018 ;ٔ:ريلدورة ّ  –حسب الفرق واLموRات  –

 

  

  

  

  

 2018 يوليوز 10: الثالثةاجللسة 
 نظام الصفقات العمومية ورهان احلكامة اجليدة - : المحور األول الغرف املهنية ورهان التنمية -: المحور الثاني  LموRاتالفرق وا

 أ�س�ئ� املطروtة أ�س�ئ� اLابة أ�س�ئ� املطروtة أ�س�ئ� اLابة

 Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  الفريق 01 01 01 01

 فريق ا�ٔصا� واملعارصة 01 01 01 01

 العدا� والتمنية فريق 01 01 01 01

 احلريكالفريق  01 01 --  -- 

 التجمع الوطين لPٔحرارفريق  01 01 01 01

 Èحتاد العام ملقاوالت املغرب فريق 01 01 --  -- 

 Èشرتايكالفريق  01 01 --  -- 

 Èحتاد املغريب jلشغل فريق 01 01 --  -- 

 ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي الفريق - - --  01 01

 الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغلمجموRة  01 01 --  -- 

 العمل التقديممجموRة  01 01 --  -- 

 اLموع 10 10 05 05
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  القسم الثاين
  أ�س�ئ� الشفهية ا�ٓنية اLاب عهنا

  2018 ٔ;:ريل�الل دورة 
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 نية اLاب عهنا أ�س�ئ� الشفهية ا�ٓ 
   2018 ٔ;:ريل�الل دورة 

  
  ;ٔمحد اخلريف: ٔ;مني اجللسة  عبد إالå احللوطي: رئ§س اجللسة  2018 ;ٔ:ريل 24/  الثانيةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال
 العدل  احلريك   .ةRدم تنف�ذ أ�حاكم القضائية الصادرة عن خمتلف حمامك املالي  3042

 العدل  التجمع الوطين لPٔحرار   .تنف�ذ أ�حاكم القضائية  3175

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .جودة الطرق  3095

 قل واjلوجس��كالتجهزي والن  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .Èعتداءات املتكررة اليت يتعرض لها مس�تعملوا الطرق الس�يارة  3127

  الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .ٕارضاب املمرضني  3067

  الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .املنحى اÇي د�لته مmظومة الص!ة /ملغرب  3148
  

 

  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  عبد الصمد ق�وح: رئ§س اجللسة  2018 ماي 22/  الرابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء ؤال ا�ٓين موضوع الس  رمق السؤال

 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء  العدا� والتمنية  .اجلافةتوفري املاء الصاحل jلرشب /ملناطق   3201

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .الش�بابإالسرتاتيجية الطاق�ة jلوزارة يف أ�قالمي اجلنوبية وانعاكس ذR oىل µشغيل   3186
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  ;ٔمحد اخلريف: ٔ;مني اجللسة  èئ� التازي: اجللسة ةرئ§س  2018 ماي 29/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 الرتبية الوطنية  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .املدريسمقاربة احلكومة حملاربة الغش   3276

   .املغربيةجتدد ظاهرة العنف دا�ل اجلامعات   3344
 

 الرتبية الوطنية  التجمع الوطين لPٔحرار

 

  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  محيد dوسكوس: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 05/  السادسةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 أ�رسة والتضامن واملساواة  Èحتاد املغريب jلشغل  .ÈجÓعيةÈح6قان ÈجÓعي الغري املس�بوق بواك� التمنية   3378
 

  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 12/  السابعةاجللسة 
 املعنيةالوزارة  الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 الفالtة والصيد البحري  التجمع الوطين لPٔحرار  .والصغارالفال� احلايل Rىل الفالtني املتوسطني  ٔ;²ر املومس  3424

 الفالtة والصيد البحري  احلريك  .احلايلاملومس الفال�   3425

 الفالtة والصيد البحري  أ�صا� واملعارصة .احلبوبن التدابري املت�ذة ¯متكني الفالح من Èس�تفادة من µسويق مmتوج املومس احلايل م  3428

 الفالtة والصيد البحري  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب  .فوeرة احلد أ�دىن ملاء السقي املؤداة من طرف فال� حوض اjلوdوس  3432
 

  ي;ٔمحد تو�ز : ٔ;مني اجللسة  عبد إالå احللوطي: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 26/  الثامmةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 الرتبية الوطنية  أ�صا� واملعارصة .معايري ٕاtداث اجلامعات /جلهات  3402
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  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  محيد dوسكوس: رئ§س اجللسة  2018 يوليوز 03/  التاسعةاجللسة 
 الوزارة املعنية فريق ٔ;و ÈنÓءال موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء  احلريك .القرىزمة املاء /لعديد من ;ٔ   3486
 

  محمد Rدال: ٔ;مني اجللسة  èئ� التازي: اجللسة ةرئ§س  2018 يوليوز 17/  العارشةاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 املغاربة املقميني /خلارج  التجمع الوطين لPٔحرار .2018معلية مرح�ا   3537

 املغاربة املقميني /خلارج  ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي .2018معلية العبور   3539

 قميني /خلارجاملغاربة امل   Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .µسهيل معلية العبور jلمغاربة ٔ;بناء اجلالية املقميني /خلارج  3542

 املغاربة املقميني /خلارج  Èشرتايك ./خلارجظروف اس�تق�ال املغاربة املقميني   3543
 

  ;ٔمحد اخلريف: ٔ;مني اجللسة  عبد الصمد ق�وح: رئ§س اجللسة  2018 يوليوز 24/  احلادية عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .العموم�ةحتديث إالدارة   3495

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .التعويضاتٕانصاف املوظفني وال�ساوي ب§هنم يف   3515
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  القسم الثالث
  هناأ�س�ئ� الشفهية العادية اLاب ع

  2018 ٔ;:ريل�الل دورة 
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  أ�س�ئ� الشفهية العادية اLاب عهنا
   2018 ٔ;:ريل�الل دورة 

  
  

  ;ٔمحد اخلريف: ٔ;مني اجللسة  القادر سالمةعبد : رئ§س اجللسة  2018 ;ٔ:ريل 17/  أ�وىلاجللسة 
 الوزارة املعنية الفريق ٔ;و ÈنÓء موضوع السؤال   رمق السؤال

 الرتبية الوطنية  العدا� والتمنية .عمل /ملناطق النائية والصعبةمÊٓل التعويض عن ال  699

 الرتبية الوطنية  أ�صا� واملعارصة  .التكو�ن املهين  1607

 الرتبية الوطنية  أ�صا� واملعارصة .ربط مmظومة التعلمي مبحيط الشغل  2084

 الرتبية الوطنية  ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي  .صويصمراق�ة الوزارة jلمطامع املدرس�ية /لقطاع العمويم والتعلمي اخل  2309

  الص!ة  Èشرتايك .وضعية املس�توصفات /لعامل القروي  1436

  الص!ة  العدا� والتمنية .الس�ياسة الوطنية املعمتدة لتخف�ض ٔ;مثنة ٔ;دوية Rالج الرسطان  1466

  الص!ة  والتعادلية Èس�تقاليل jلوtدة .ملف املمرضني احلاملني jلشواهد العليا  2022

  الص!ة  العمل التقديم ".رام�د"اخ6الالت تطبيق نظام   2401

  الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية . اخلصاص يف ٔ;طباء ٔ;قسام املس�تع�الت /جلهات اجلنوبية الثالث  2501

  الص!ة  ادليةÈس�تقاليل jلوtدة والتع .ةراخلصاص يف أ�طباء العامني وÈخ6صاصيني ٕ/قلمي زاdو   2617

  الص!ة  التجمع الوطين لPٔحرار .خmيفرة- بين ماللالوضع الصحي املزري جبهة   2947

  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  Èحتاد املغريب jلشغل  .القانونية jلمنامج والنظام أ�سايس jلمقاوالت املنجمية ةالوضعي  2930

  الس�ياtة والنقل اجلوي  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .الربامج املندجمة ¨مع الس�ياtة ا¨ا�لية  2728

  الس�ياtة والنقل اجلوي  احلريك  .µشجيع الس�ياtة ا¨ا�لية  2676
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  الش�باب والر�ضة  احلريك .2026اخلطوط العريضة مللف eرحش املغرب الح6ضان اكس العامل   2916

  أ�رسة والتضامن واملساواة  ارصةأ�صا� واملع .إالدماج املهين jلش�باب يف وضعية ٕاRاقة  2445

  أ�رسة والتضامن واملساواة  العدا� والتمنية . واكالت التمنية ÈجÓعية  2490

  أ�رسة والتضامن واملساواة  أ�صا� واملعارصة  .الفقر املتعدد أ�بعاد ¨ى أ�طفال /لعامل القروي  2861

  العالقات مع الربملان  ية jلشغلالكونفدرالية ا¨ميقراط   .ظاهرة تغيب الوزراء  2751
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

 

29 

 

  

 

  اخلريف;ٔمحد : ٔ;مني اجللسة  إالå احللوطيعبد : رئ§س اجللسة  2018 ;ٔ:ريل 24/  الثانيةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 العدل  شرتايكR.  Èدم تنف�ذ أ�حاكم الصادرة ضد إالدارات العموم�ة  1844

 الص!ة  أ�صا� واملعارصة  .eمنية العرض الصحي /لعامل القروي  2844

3041  èتع�الت ببالد�رتقاء بطب املسÈ.  الص!ة  احلريك 

 Èق6صاد واملالية  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .ٕاصالح إالطار املؤسسايت املنظم jلطلبيات العموم�ة  134

 Èق6صاد واملالية  العدا� والتمنية .احملامك املالية Rدم ت��ع تقار�ر  1221

 Èق6صاد واملالية  Èحتاد املغريب jلشغل   .مÊٓل التقاRد التمكييل ملس�ت�دمات ومس�ت�ديم مك6ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل  1461

 Èق6صاد واملالية  العدا� والتمنية   .معض� البايق اس�ت�الصه من الرضائب والرسوم املس�تحقة لفائدة امجلاRات الرتابية  1544

 Èق6صاد واملالية  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب  .ٕادماج القطاع �ري املهيلك يف مmظومة Èق6صاد الوطين  1676

 Èق6صاد واملالية  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل  .ا¯متلص وا¯هترب والغش الرضييب  1905

 Èق6صاد واملالية  أ�صا� واملعارصة  .بيةفالس املقاوالت املغر إ   2175

  ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري   أ�صا� واملعارصة  .تقليص العجز السكين  2738

  املغاربة املقميني /خلارج وشؤون الهجرة  أ�صا� واملعارصة  .الكفاءات املغربية /خلارج �jفاع عن القضية الوطنيةأ�طر و تعبئة   2888
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  ;ٔمحد اخلريف: ٔ;مني اجللسة  محيد dوسكوس: رئ§س اجللسة  2018 ماي 08/  الثالثةجللسة ا
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة  أ�صا� واملعارصة .تعز�ز الب�Åة التحتية ٔ�ماdن العبادة  2109
املتعلق مبراق�ة وزجر اËالفات  66.12تنظميية اخلاصة /لقانون رمق التعجيل ٕ/صدار النصوص ال   1896

   .والبناءيف جمال التعمري 
 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  العدا� والتمنية

 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  احلريك  .مرشوع املدينة القدمية ب�ين مالل  2790
 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  الوطين لPٔحرار التجمع  .وضعية التعمري /لعامل القروي  2963
 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  أ�صا� واملعارصة   .ت�س�يط رشوط البناء يف العامل القروي  3118
  الص!ة  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل  .مراق�ة املص!ات اخلاصة وجودة اخلدمات اليت تقدøا  1932
  الص!ة  احلريك  .اصمراق�ة مص!ات القطاع اخل  2032
  الص!ة  Èشرتايك  ."الرم�د"معاèة tاميل بطاقة   2692
  الص!ة  أ�صا� واملعارصة  .ٕارضا/ت ٔ;طباء القطاع العام  2742
  الص!ة  التجمع الوطين لPٔحرار  .الوضع الصحي املزري جبهة درRة {ف�اللت  2745
  الص!ة  Èحتاد املغريب jلشغل  .ل املص!ات اخلاصةتفامق ظاهرة الش�يك �ضامنة jلولوج ٕاىل العالج دا�  2794
  الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .ٔ;قسام املس�تع�الت  3115
3142  èدة والتعادلية .دمع ومتويل مراكز تصف�ة ا¨م ببالدtلوj تقاليل�سÈ  الص!ة  
  واملساواةأ�رسة والتضامن   Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .:رèمج دمع أ�رامل  2522
  الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صا� واملعارصة  .س�بل حماربة الغش يف املواد Èس�هتالdية  1640
  الشؤون العامة واحلاكمة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .رضورة توفري السلع ا¯متوي�Åة :اكفة أ�سواق الوطنية يف شهر رمضان الفضيل لهذه الس�نة  1814
  العالقات مع الربملان  العدا� والتمنية .تÊٔهيل السجون  2808
  ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة  العدا� والتمنية .مراجعة مmظومة الرتيق /لوظيفة العموم�ة  2512



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

 

31 

 

 

  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  الصمد ق�وحعبد : رئ§س اجللسة  2018 ماي 22/  الرابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية موRةاLالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 العدل  أ�صا� واملعارصة  .هزا� التعويضات الناجتة عن �زع امللك�ة وبطيء مساطرها  2891

 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء  أ�صا� واملعارصة  .الربèمج الوطين jلتطهري السائل  1659

  الثقافة واالتصال  احلريك  .تÊٔهيل إالRالم العمويم  2606

  الثقافة واالتصال  Èشرتايك  .�ة ش�باكت التواصل ÈجÓعيمراق   2693

  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  أ�صا� واملعارصة  .اح6ياطي املغرب من احملروقات  29

  اRة وÈس�Éر والت�ارةالصن  العدا� والتمنية  .القايض مبنع ا�dٔياس البالس��ك�ة tزي التنف�ذ 77.15حصي� ٔ;زيد من س�نة من دخول القانون   2485

  الصناRة وÈس�Éر والت�ارة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة  2563

  الصناRة وÈس�Éر والت�ارة  التجمع الوطين لPٔحرار .ٕارشاك القطاع الغري øيلك يف املنظومة Èق6صادية والصناعية  2960

  الس�ياtة والنقل اجلوي  أ�صا� واملعارصة  .الس�ياح�ة /لعامل القروي eمثني املؤهالت  932

  الشغل وإالدماج املهين  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .تعرث احلوار ÈجÓعي  1315

  الشغل وإالدماج املهين  العدا� والتمنية  .لPٔجرRدم اtرتام العديد من الرشاكت jل!د أ�دىن   1987

  الشغل وإالدماج املهين  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل  .م�ة /لقطاع البنيكمm!ة أ�قد  2783

2779  èراجع احلقوق واحلر�ت النقابية ببالدe.  لشغلj حتاد املغريبÈ  الشغل وإالدماج املهين  

  الشغل وإالدماج املهين  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  ./ل�شغيلاËطط الوطين jلهنوض   3099

  الشغل وإالدماج املهين  العمل التقديم   .الربèمج التنف�ذي jلمخطط الوطين jل�شغيل  3173

  كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية القروية  احلريك  .Èس�تغالل العشوايئ ملقالع الرمال /مل° الغابوي  2071
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  د اخلريف;ٔمح: ٔ;مني اجللسة  èئ� التازي: اجللسة ةرئ§س  2018 ماي 29/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 ا¨ا�لية  العدا� والتمنية  .تدبري املنازRات القضائية jلجامRات الرتابية  1506

 ا¨ا�لية  العدا� والتمنية  .م�دٔ; التدبري احلر يف التنظمي اجلهوي والرتايب تفعيل  1507

 ا¨ا�لية  أ�صا� واملعارصة  .جولنيتنظمي الباRة املت  1563

 ا¨ا�لية  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب  .الوRاء العقاري اËصص لالس�Éر  1687

 ا¨ا�لية  العدا� والتمنية  .مالحظات �شÊٔن تزنيل مشاريع مmارة املتوسط /حلس�مية  1915

 ا¨ا�لية  Èحتاد املغريب jلشغل   .الرتابيةأ�وضاع املزرية اليت يع§شها قطاع امجلاRات   1863

 ا¨ا�لية  احلريك  .ٕاشاكلية التوظيف /مجلاRات الرتابية  2791

 ا¨ا�لية  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .ٕاصالح املراكز اجلهوية لالس�Éر يف ٔ;فق صدور م�ثاق الالeركزي إالداري  3136

 ا¨ا�لية  ليةÈس�تقاليل jلوtدة والتعاد  .التفاو{ت اLالية  3159

  الرتبية الوطنية  أ�صا� واملعارصة .دور املؤسسات اجلامعية يف مسار بناء اجلهوية املتقدمة  710

  التجهزي والنقل واjلوجس��ك  أ�صا� واملعارصة  .مراق�ة اجلودة يف بناء الطرق  1581

  الص!ة  اليل jلوtدة والتعادليةÈس�تق  .غياب املراس�مي التطبيق�ة ملنع التد�ني يف أ�ماdن العموم�ة  2639

  الس�ياtة والنقل اجلوي  Èشرتايك  .مÊٓل احملطة اجلوية أ�وىل مبطار محمد اخلامس  2569

  الثقافة واالتصال  أ�صا� واملعارصة  .معايري توزيع ا¨مع لفائدة Èعامل الفmية  1583

  لعامة واحلاكمةالشؤون ا  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل .ارتفاع أ�سعار  2990

التدابري املت�ذة ل�رسيع توطيد املصاحل اخلارج�ة واملرافق إالدارية وفروع املؤسسات العموم�ـة   3166
  ./ٔ�قالمي احملدثة

  ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة  احلريك
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  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  محيد dوسكوس: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 05/  السادسةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   السؤالرمق 

1974  èالعدل  العدا� والتمنية  .حتديث احملامك ببالد 

 Èق6صاد واملالية  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .طلب القروضيف املشالك اليت توا�ها املقاوالت الصغرى واملتوسطة   98

 Èق6صاد واملالية  التجمع الوطين لPٔحرار  .Pٔقالمي اجلنوبية الرشق�ةا¯هنوض /ٔ�وضاع Èق6صادية ل  477

 Èق6صاد واملالية  التجمع الوطين لPٔحرار .مÊٓل املراس�مي التطبيق�ة لقانون الصفقات العموم�ة  495

 Èق6صاد واملالية  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل  .املديونية املفرطة  633

 Èق6صاد واملالية  العدا� والتمنية  .عامة jلاملية �شÊٔن التعاضد�تتقر�ر املف�ش�ية ال  846

 Èق6صاد واملالية  أ�صا� واملعارصة  .رضورة مراجعة بعض الرسوم اجلبائية  1881

 Èق6صاد واملالية  العدا� والتمنية  .مÊٓل تفويت دور أ�مالك اËزنية /¨ار البيضاء لقاطنهيا  1898

 Èق6صاد واملالية  أ�صا� واملعارصة  .ء Èق6صاد الوطينeراجع ٔ;دا  1953

3133  èدة والتعادلية  .ا¯منوذج التمنوي ببالدtلوj تقاليل�سÈ  ق6صاد واملاليةÈ 

 Èق6صاد واملالية  احلريك .مس�ت�دات ٕاصالح ٔ;نظمة التقاRد  555

 الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .العدا� الصحية  1406

 الص!ة  احلريك  .eردي اخلدمات الصحية جبهة درRة {ف�اللت  2600

 الص!ة  أ�صا� واملعارصة  .مراق�ة مص!ات القطاع اخلاص  2715

 الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .اخلصاص املهول jلموارد ال�رشية ووضعية التقmيني واملمرضني  3221

  كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية القروية  ةأ�صا� واملعارص   .الغابويحامية امل°   2437
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  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 12/  السابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الفالtة والصيد البحري  Èشرتايك  .املومس الفال� احلايل  2246

 الفالtة والصيد البحري  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .ٕاشاكالت ال�سويق /لÅس�بة jلفالtني  927

 الفالtة والصيد البحري  احلريك  .من مدونة احلقوق العي�Åة î4ر القانونية ملذdرة الس�يد احملافظ العام خبصوص املادة �ٓ ا  2462

 الفالtة والصيد البحري  العمل التقديم .أ�خرضطط املغرب مدى اس�تفادة الفالtة الصغرى والتعاونيات من خم  2493

 الفالtة والصيد البحري  Èحتاد املغريب jلشغل ./Lازرeلكيف أ�طباء البياطرة اخلواص مبهام املراق�ة والتف6§ش jلحوم امحلراء   2642

 الفالtة والصيد البحري  tدة والتعادليةÈس�تقاليل jلو   .تق�مي ا¨Rام6ني أ�وىل والثانية Ëطط املغرب أ�خرض  3160

 حقوق إال,سان  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل   .وضعية اt�ٔداث املسجونني  1936

 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  أ�صا� واملعارصة .وأ�رس احلديثةتوفري عرض سكين لفائدة الش�باب   1599

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  العدا� والتمنية   .الس�ياسة امحلائية jلم° العمويم البحري  3053

 الص!ة  أ�صا� واملعارصة   .واجلبيلاخلصاص يف أ�طر الطبية /لعامل القروي   1626

 الص!ة  العدا� والتمنية   .املتنق�تفعيل �دمات الص!ة   2008

 !ةالص  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .اسرتاتيجية احلكومة حول القطاع الصحي  3303

 الرتبية الوطنية  العدا� والتمنية  .اللكفة املالية jلمتدرس /لتعلمي اخلصويص  885

1576   ٓ jلمتطلبات اجلديدة لالق6صاد  ومدى اس�ت�ابته والتكو�ن املهينفاق اصالح قطاع الرتبية ;
  .املغريب وتطلعات الش�بابالوطين 

  أ�صا� واملعارصة
 الرتبية الوطنية

عد حصول ٔ;بناهئم Rىل شهادة البااكلور� من ٔ;kل ال�سجيل يف اجلامعات معاèة أ�رس ب  2163
   .واملدارس واملعاهد العليا

  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية
 الرتبية الوطنية
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  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  عبد إالå احللوطي: رئ§س اجللسة  2018 يونيو 26/  الثامmةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةيق ٔ;و الفر  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الرتبية الوطنية  احلريك .اخلطوط العريضة لٕالصالح مmظومة التعلمي  1767
 الرتبية الوطنية  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .نتاجئ البااكلور�  2069
 الرتبية الوطنية  Èحتاد املغريب jلشغل  .اRد�ن /جلامعاتحرمان املوظفني ا¨اكeرة /لغرف املهنية من اج6ياز املبار�ت اخلاصة /ٔ�ساتذة املس  2626
 الرتبية الوطنية  ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي .التعلمي يف العامل القروي  3376
 الرتبية الوطنية  Èشرتايك .وضعية ملحقي Èق6صاد وإالدارة وامللحقني الرتبويني  3390
 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  العدا� والتمنية .ٔ;قميت Rىل عقارات ٔ;مالك ا¨و� µسوية وضعية التجزئات السكmية اليت  2002
 الصناRة وÈس�Éر والت�ارة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .ٕانعاش Èس�Éرات اخلاصة وتقوية التنافس�ية  988
 الصناRة وÈس�Éر والت�ارة  ربÈحتاد العام ملقاوالت املغ  .التق�مي املرtيل Ëطط ال�رسيع الصناعي  1695
 الصناRة وÈس�Éر والت�ارة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .حتسني مmاخ أ�عامل  2043
 الصناRة وÈس�Éر والت�ارة  أ�صا� واملعارصة .مÊٓل الزتامات احلكومة يف جمال ٕادماج القطاع �رياملهيلك  2843
 الص!ة  واملعارصة أ�صا�  .هتريب وeزو�ر أ�دوية  2858
 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  لPٔحرارالتجمع الوطين  .حق�قة املعلومات املرتبطة /لتنق�ب عن النفط والغاز  3231
 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل .ٕاRادة µشغيل مصفاة سامري /حملمدية  3355
1256  R اصب الشغلالرتاجع يفmدة والتعادلية .دد مtلوj تقاليل�سÈ  الشغل وإالدماج املهين 
 الشغل وإالدماج املهين  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .طي� هذه الس�نوات" èÈبيك«والكفاءات تق�مي معل واك� µشغيل الش�باب   2564
 الشغل وإالدماج املهين  عارصةأ�صا� وامل .رشوط معل املغربيات يف ضيعات الفراو� ٕ/س�بانيا  2718
 الشغل وإالدماج املهين  احلريك .متاطل التعاضد�ت يف µسوية ملفات املرض  2886
 الشغل وإالدماج املهين  العدا� والتمنية .اËطط الوطين jلهنوض /ل�شغيل  3036
 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة  ةالعدا� والتمني  .ٕاجراءات حماربة الرشوة  3266
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  ;ٔمحد تو�زي: ٔ;مني اجللسة  محيد dوسكوس: رئ§س اجللسة  2018 يوليوز 03/  التاسعةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء   Èشرتايك  .السدود التلية  1402

 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء  دا� والتمنيةالع .اس�تفادة ٕاقلمي {وèت من ²روته املائية  3338

 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .الوRاء العقاري اËصص لالس�Éر  2589

 ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري  أ�صا� واملعارصة  .خروقات جمال التعمري  2840

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  التجمع الوطين لPٔحرار  .�ٕاقصاء ٕاقلمي تنغري من :رèمج فك العز  1462

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل  .فك العز� عن املناطق املهمشة والولوج ٕاىل اخلدمات ÈجÓعية  1933

2542  oعي  .:رجمة الطرق واملساÓجÈ توري ا¨ميقراطي�ل  ا¨سjوجس��كالتجهزي والنقل وا 

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  التجمع الوطين لPٔحرار .µش§�د الطرق اجلبلية  2958

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .ضعف الش�بكة الطرق�ة ببعض اجلهات  2483

 ل واjلوجس��كالتجهزي والنق  العدا� والتمنية  .العرا%شجرف الرمال من البحر ٕ/قل�ـــــــم   2809

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  أ�صا� واملعارصة   .املقالعمراق�ة اس�تغالل   3081

 الش�باب والر�ضة  العدا� والتمنية   .العرض الوطين لربèمج التخيمي  2060

 الش�باب والر�ضة  احلريك  .تق�مي اË&ت الصيف�ة  2352

 الش�باب والر�ضة  اليل jلوtدة والتعادليةÈس�تق  .س�ياسة احلكومة املندجمة jلش�باب  3092

 أ�رسة والتضامن واملساواة  أ�صا� واملعارصة .ا¯متيزي ضد الÅساء يف جمال ال�شغيل  1337

 الشؤون العامة واحلاكمة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .eراجع الطبقة الوسطى /ملغرب  3274

 كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية املس�تدامة  Èحتاد املغريب jلشغل   .Rىل تطو�رهاتفعيل ال�رشيعات اخلاصة /لب§Òة والعمل   2049

 كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية املس�تدامة  أ�صا� واملعارصة   .ٕاشاكلية املطارح  3407
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  محمد Rدال: ٔ;مني اجللسة  èئ� التازي: اجللسة ةرئ§س  2018 يوليوز 17/  العارشةاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 املغاربة املقميني اخلارج  احلريك .2018معلية العبور لس�نة   2602

 املغاربة املقميني اخلارج  أ�صا� واملعارصة .دمع ومواdبة ٔ;فراد اجلالية  2526

 الشؤون إالسالم�ةأ�وقاف و   العدا� والتمنية  .ٕاجراءات حتسني ظروف احلج لهذا املومس  1928

 أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية .Èس�تعدادات ملومس احلج  3298

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية   .غياب Rالمة ال�شو�ر  3156

 التجهزي والنقل واjلوجس��ك  أ�صا� واملعارصة .)دا)رة ٔ;كنول({زة  احلس�مية، وبعض احملاور الطرق�ة ٕ/قلمي-تعرث ٕاجناز الطريق الرسيع {زة  3313

 الص!ة  العدا� والتمنية  .الوضعية املنظام�ة jلمعهد الوطين jلص!ة  1988

 الص!ة  العمل التقديم   .توس�يع التغطية الصحية  3150

 الص!ة  احلريك .خmيفرة -بين مالل الصحي جبهةالوضعي   3440

 الس�ياtة والنقل اجلوي  أ�صا� واملعارصة  .الس�يا�جودة املنتوج   1623

 الس�ياtة والنقل اجلوي  الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغل .وضعية مؤسسات التكو�ن التابعة لوزارة الس�ياtة  3209

 الس�ياtة والنقل اجلوي  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .ربط مطار فاس مبختلف العوامص إالفريق�ة  3286

 أ�رسة والتضامن واملساواة  العدا� والتمنية .راءات املت�ذة jلتخف�ف من معاèة ٔ;طفال التوtد وذوهيمإالج  903

 الشغل وإالدماج املهين  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب .العمل عن بعد  2999

 الشغل وإالدماج املهين  Èحتاد املغريب jلشغل .اجلÅيسمعاèة العامالت املغربيات /حلقول الفالح�ة /جلنوب إالس�باين من العنف والتحرش   3401

 كتابة ا¨و� امللكفة /لصناRة التقليدية  أ�صا� واملعارصة .الوقايةeزويد التجمعات احلرف�ة مبعدات إالنتاج ووسائل   2685
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  ف;ٔمحد اخلري: ٔ;مني اجللسة  عبد الصمد ق�وح: رئ§س اجللسة  2018 يوليوز 24/  احلادية عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اLموRةالفريق ٔ;و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة  العدا� والتمنية .العدا� أ�جرية يف الوظيفة العموم�ة وارتفاع ٔ;جور بعض املوظفني الك�ار  3480

 الص!ة  لالكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغ  .املساRد�ن الطبيني بوزارة الص!ة  2406

 الص!ة  Èحتاد املغريب jلشغل  ."رام�د "اس�تفادة املهاجر�ن والالجÒني من نظام املساRدة الطبية   2543

 الص!ة  العدا� والتمنية .{ف�اللتالوضع الصحي جبهة درRة   2581

 الص!ة  أ�صا� واملعارصة  .الطبيةتدبري النفا�ت   2697

 الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .من Èعتداءات اليت يتعرضون لها �الل مزاو¯هتم jلعمل حامية أ�طر الطبية وش�به الطبية  3138

3161  � الص!ة  احلريك   .مدى الزتام احلكومة بدمع مركز تصف�ة ا¨م /¨ا�

 الص!ة  التجمع الوطين لPٔحرار .تدهور قطاع الص!ة جبهة لكممي واد نون  3237

 الص!ة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .ول القطاع الصحياسرتاتيجية احلكومة ح  3304

 الص!ة  أ�صا� واملعارصة  .مÊٓل الزتام احلكومة ٕ/tداث :رèمج �اص بص!ة أ�ش�اص املس�نني  3367

 الص!ة  ا¨س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعي  .املس�توصفات يف العامل القروي  3337

 الش�باب والر�ضة  العدا� والتمنية   .تفعيل دور الش�باب  1305

 الش�باب والر�ضة  احلريك  .تق�مي مشاركة املنتخب املغريب :ٔ-س العامل :روس�يا  3455

 الش�باب والر�ضة  Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية  .معلية التخيمي  2068

  كتابة ا¨و� امللكفة /لنقل  Èحتاد العام ملقاوالت املغرب  .ٕاشاكلية نقل املواد اخلطرة Rرب الطرق  3005

 العدل  أ�صا� واملعارصة  .تعز�ز ولوج الفÒات الهشة ٕاىل العدا�  2893

 العدل  Èشرتايك   .R2011دم مالءمة مق6ضيات القانون التنظميي �jفع بعدم ا¨س�تورية مع دس�تور   3452
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  القسم الرابع
 ٕاحصاء Rام لPٔس�ئ� الشفهية 

  2018 ٔ;:ريل�الل دورة 
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   2018أبريل دورة  –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 
  

عدد األسئلة المجابة خالل   عدد األسئلة المطروحة المجموعة/ الفريق

  الجلسات األسبوعية
األسئلة 

 المسحوبة
األسئلة المطروحة خالل   األسئلة المتبقاة

 الفترة الفاصلة بين الدورتين

المطروحة خالل األسئلة 

 2018 أبريلدورة 

 العادية اآلنية المجموع

  38 09  499  166  17  316 االستقاللي للوحدة والتعادليةالفريق 

  41 02  508  96  75  337 فريق األصالة والمعاصرة

  31 01  526  77  12  437 العدالة والتنميةفريق 

  19  03  200  16  22  162  الحركيفريق 

  10 04  203  65  61  77 لألحرارالتجمع الوطني فريق 

 04 05 01  88  06 30  52  االتحاد العام لمقاوالت المغربفريق 

  09 01  98  10 18  70 االشتراكيالفريق 

 01 10 01  82  23 03  56 االتحاد المغربي للشغلفريق 

  04 01  53  14 --   39 الدستوري الديمقراطي االجتماعيالفريق 

  11 --   96  20 06  70 اطية للشغلالكونفدرالية الديمقر مجموعة 

  04 --   24  06 --   18 العمل التقدميمجموعة 

 المجموع

  
1634  244  499  2377  23  182  05  

  

 



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

 

41 

 

   2018 أبريلدورة  –حسب المجاالت القطاعية  –الشفوية إحصاء عام لألسئلة 

 

 عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة  المجموعة/ الفريق

األسئلة المطروحة خالل   بقاةاألسئلة المت

 الفترة الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 

 2018 أبريلدورة 

 المجموع

1 المجال االقتصادي
 567  45  131  743  55  

2المجال االجتماعي
 433  77  175 685  84 

3المجال الحقوقي واإلداري والديني
 219  36  62 317  22 

4 ات األساسيةمجال الشؤون الداخلية والبني
 368  76  116 560  37 

5 مجال الشؤون الخارجية
 : 47  10  15 72  07 

  205  2377  499  244  1634 المجموع

  

                                                 
1
حكامة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القروية والمياه والغابات، التجارة الخارجية، كتابة الدولة االقتصاد والمالية، الفالحة، الصناعة واالستثمار، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون العامة والالقطاعات الحكومية المتعلقة ب يشمل: اال االقتصادي  

  .المكلفة بالسياحة، كتابة الدولة المكلفة باالستثمار، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

2
  .مهنيشباب والرياضة، األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين الالتربية الوطنية، الصحة، ال يشمل قطاعات :اال االجتماعي  

3
  .، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العموميةة واالتصالحقوق اإلنسان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافيضم قطاعات  :اال احلقوقي واإلداري والديين  

4
  .ة المكلفة بالنقل، الوزارة المكلفة بالماء، التجهيز والنقل، الدفاع الوطني، الوزار )كتابة الدولة المكلفة باإلسكان(، اإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )الوزارة المنتدبة في الداخلية(الداخلية قطاعات  يضم :مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية  

5
  .)، المغاربة المقيمين بالخارج)كتابة الدولة لدى وزير الخارجية: لخارجية (: مجال الشؤون الخارجية  
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   - قطاعية حسب المجاالت ال –المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياني
  

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

  القطاعية
  

  

  

  

  

  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م,ا�����دي
27%

م,ا���و�� وا�داري 
وا�د���
11%

م,ا��ؤون ا�دا����
19%

م,ا�"�!� �
40%

م, ا��ؤون ا���ر"��
3%
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م,ا���و�� وا�داري وا�د��� م,ا��ؤون ا�دا����
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 �الل أ�س�ئ� الك6ابية اLاب عهنا 

  2018 ;ٔ:ريلو�الل دورة  2018;ٔ:ريل و  2017 ٔ;كتو:رالفرتة الفاص� بني دوريت 
  

 الفريق Èس�تقاليل jلوtدة والتعادلية
 2018 و;ٔ:ريل 2017 ٔ;كتو:رالفرتة الفاص� بني دوريت 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد السالم  ،ء الصاحل jلرشبمترغندوت /ملا رضورة eزويد دوار  653

 .اjلبار
 2018-  02 - 26 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شارة احملرتمة الس�يدة فاطمة  ،مترغندوت /ملاء الصاحل jلرشب رضورة eزويد دوار  676
  .معريي

 2018-  02 - 26 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

� القمية   704R ةالرضيبةtيف الفال �jلمس�شار احملرتم الس�يد الطيب  ،املضافة Rىل أ�مسدة املس�تعم
 .املوساوي

 È 26 - 02  -2018ق6صاد واملالية

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد السالم  ،مترغندوت /ملاء الصاحل jلرشب رضورة eزويد دوار   751
  .اjلبار

 2018-  02 - 26 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

- جراءات املزمع اختاذها الس�تغالل اËزون السميك مبيناء العيون وبوkدور جبهة العيوناالٕ   748
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد سامل :منسعود ،الساق�ة امحلراء

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري

  2018دورة ;ٔ:ريل 
 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

 2018-  04 - 23 العدل .jلمس�شار احملرتم الس�يد موالي ٕا:راهمي رشيف ،هادة إالدارية املتعلقة /لعقار �ري احملفظالش   905
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 2018-  05 - 24  الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد موالي ٕا:راهمي رشيف ،دمع أ�,شطة الر�ضية ٕ/قلمي ش§شاوة  967

 2018-  05 - 30  الثقافة واالتصال .jلمس�شارة احملرتمة الس�يدة �دجية الزويم ،ق املؤلفeرق�ة مس�ت�ديم املك6ب املغريب حلقو   871

jلمس�شارة احملرتمة  ،مجعية أ�عامل ÈجÓعية ملس�ت�ديم املك6ب املغريب حلقوق املؤلف  872
 .الس�يدة �دجية الزويم

 2018-  05 - 30  الثقافة واالتصال

jلمس�شارة احملرتمة الس�يدة �دجية  ،غريب حلقوق املؤلفالنظام أ�سايس ملس�ت�ديم املك6ب امل  873
 .الزويم

 2018-  05 - 30  الثقافة واالتصال

 2018-  05 - 30  الرتبية الوطنية .jلمس�شارة احملرتمة الس�يدة �دجية الزويم ،الرتق�ة بناء Rىل الشواهد اجلامعية احملصل Rلهيا  881

 2018-  05 - 30  العالقات مع الربملان .عبد اjلطيف ٔ;بدوححملرتم الس�يد jلمس�شار ا ،ٕ/قلمي ش§شاوة حماربة أ�م�ة  966

jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد سامل  ،مبطار احلسن أ�ول /لعيون VIPتوفري قاRة Èس�تق�ال   828
 .:منسعود

 2018-  06 - 22  الس�ياtة والنقل اجلوي

jلمس�شار احملرتم الس�يد  ،و�رة�لق مmاطق صناعية لتوفري مmاصب الشغل jلش�باب ٕ/قلمي الص  960
 .عبد اjلطيف ٔ;بدوح

 2018-  06 - 22  الصناRة وÈس�Éر والت�ارة

 2018-  07 - 05  الص!ة .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد السالم اjلبار ،من الصيدليات" دميازول"غياب دواء   941

 2018-  07 - 20 كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل .ف ٔ;بدوحjلمس�شار احملرتم الس�يد عبد اjلطي ،�لق نواة kامعية ٕ/قلمي ش§شاوة  965
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 فريق أ�صا� واملعارصة
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
 ،الل من العطش وانعدام م�اه الرشبمعاèة ساكنة دوار ٔ;ر�زان جبامRة بني الويدان بÊٔزي  593

 .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز
 2018-  02 - 26 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

ٕاRادة بعض أ�رايض املسرتجعة ملالكهيا أ�صليني ذوي حقوق امجلاRة الساللية الكرارمة ٕ/قلمي   779
 .وزjلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعز  ،{ور�رت

 È 26 - 02  -2018ق6صاد واملالية

 ،غياب نص قانوين خيص توظيف أ�عوان احملليني بوزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون  794
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

 2018-  03 - 14  الشغل وإالدماج املهين .احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوزjلمس�شار  ،معاèة عامل وRامالت مصنع سس�يكوم مبكmاس  829

 2018-  03 - 14 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز ،تلوث املياه �سد س�يدي محمد :ن عبد هللا  834

 2018-  03 - 21 كتابة ا¨و� امللكفة /لنقل .الس�يد مصطفى اخللف�ويjلمس�شار احملرتم  ،بناء مركز µسجيل الس�يارات مبدينة م�ضار  683

jلمس�شار احملرتم  ،ٕاRادة ٕايواء ساكنة البنا�ت ا�ٓي� jلسقوط /حلي إالداري جبامRة م�ضار  782
 .الس�يد مصطفى اخللف�وي

 2018-  03 - 26  ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�ياسة املدينة

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد  ،غالل الرخص التعدي�Åة /مجلاRة القروية ٔ�ملنمرشوع اس�ت  802
 .العز�ز بنعزوز

 2018-  03 - 26  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

 2018-  04 - 11 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الكرمي اهلمس ،ٕاجناز سد تيل بدا)رة ;ٔكنول  877

اء مرdب سوس�يو ثقايف ومس�بح فوق جزء من موقع جسلامسة ا²�ٔري املصنف مؤخرا ²راî بن  884
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد احلو املربوح ،وطنيا

 2018-  04 - 11  الثقافة واالتصال

  2018دورة ;ٔ:ريل 
 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
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jلمس�شار احملرتم الس�يد مصطفى  ،طول واد dرت مبيضارمÊٓل بناء احلائط الوقايئ Rىل   781
 .اخللف�وي

 2018-  04 - 23 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

 2018-  05 - 16  ا¨ا�لية .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز ،التÊٔهيل احلرضي ٕالقلمي احلس�مية  517

 2018-  05 - 16 كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية املس�تدامة .jلمس�شار احملرتم الس�يد احلو املربوح ،eمثني املياه املس�تعم� جبامRة عرب الصباح ز�ز ٔ;رفود  883

 2018-  05 - 16 كتابة ا¨و� امللكفة /لصناRة التقليدية .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد إالå املهاجري ،دمع احلرف التقليدية املرتبطة مبنتوkات النخيل  888

 2018-  05 - 16 كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية املس�تدامة .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز ،أ�سود مبدينة القmيطرة ان�شار الغبار  895

830  èيخ بيد هللا ،حامية الرتاث ا²�ٔري القدمي ببالد�يد محمد الش�لمس�شار احملرتم السj. 2018-  05 - 30  الثقافة واالتصال 

jلمس�شار احملرتم  ،امعرية بعام� اش�توكة ايت /ها جراء حرماهنا من الكهر/ء معاèة ساكنة ايت  891
 .الس�يد احلسني خملص

 2018-  05 - 30  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

jلمس�شار احملرتم  ،اخلصاص اÇي يعرفة ٕاقلمي {زة Rىل مس�توى املطامع وأ�ح�اء اجلامعية  1037
 .الس�يد عبد الكرمي اهلمس

 2018-  06 - 11 ابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايلكت

 2018-  06 - 11  الشؤون العامة واحلاكمة .jلمس�شار احملرتم الس�يد احلو املربوح ،تفعيل دور جملس املنافسة  1040

 ،نتاجئ م�اراة ا¨خول ٕاىل مس° eكو�ن املف�شني الرتبويني jلتعلمي Èبتدايئ من ا¨رkة أ�وىل  1038
 .احملرتم الس�يد احلو املربوح jلمس�شار

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنية

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد  ،اخلصاص احلاصل يف املوارد ال�رشية jلق�اضات ٕ/قلمي الزمامرة  1039
 .السالم بلقشور

 È  20 - 07  -2018ق6صاد واملالية
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 فريق العدا� والتمنية
 2018و;ٔ:ريل  2017تو:ر الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;ك 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
jلمس�شار  ،تÊٔخر انطالق اس�تعامل مدرkات kديدة /للكية املتعددة التخصصات /لرش�يدية  642

 .احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل
 2018-  02 - 26 كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل

jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  ، الوطين مبركز جامRة ٔ;ورeزاغ ٕ/قلمي {وèتوضعية اËمي  649
 .العرسي

 2018-  02 - 26 الش�باب والر�ضة

Rدم رصف التعويض عن احلراسة لفائدة موظفي وزارة الص!ة التابعني jلمندوبية إالقلميية   724
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي ،بوkدة

 2018-  02 - 26 الص!ة

طلب اس�ت>mاف رصف التعويضات ٕالمام مس�د دوار ٔ;ظهر طاج جامRة س�يدي رضوان ٕاقلمي   756
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي ،وزان

 2018-  02 - 26 أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العايل tايم  ،وضعية Èحتاد إالفريقي jلتعاضد وجتميد ٔ;,شطته  12
  .نا¨�

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العايل tايم  ،وضعية Èحتاد إالفريقي jلتعاضد وجتميد ٔ;,شطته  582
   .ا¨�ن

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

ع ا¨ويل يف ٕايقاف إال/دة امجلاعية إالجراءات اليت احتذهتا احلكومة املغربية jلمسامهة مبعية اLمت  26
jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن Rيل العرسي ون��ل  ،اليت يتعرض لها مسلمو الروهينغا مبيامنار

 .أ�ندلويس

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

ٕايقاف إال/دة امجلاعية إالجراءات اليت احتذهتا احلكومة املغربية jلمسامهة مبعية اLمتع ا¨ويل يف   252
jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن Rيل العرسي ون��ل  ،اليت يتعرض لها مسلمو الروهينغا مبيامنار

 . أ�ندلويس

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل
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دة امجلاعية إالجراءات اليت احتذهتا احلكومة املغربية jلمسامهة مبعية اLمتع ا¨ويل يف ٕايقاف إال/  640
jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن Rيل العرسي ون��ل  ،اليت يتعرض لها مسلمو الروهينغا مبيامنار

 . أ�ندلويس

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

 ،معاèة مرىض الرسطان /حلس�مية وإالجراءات الالزم اختاذها ملركز أ��كولوج�ا /حلس�مية  641
  .رتم الس�يد ن��ل أ�ندلويسjلمس�شار احمل

 2018-  03 - 14  الص!ة

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد  ،مبرا�ش ملق6ضيات مدونة الشغل RG4Sدم اtرتام رشكة   664
  .الصمد مرميي

 2018-  03 - 14  الشغل وإالدماج املهين

لس�يد محمد jلمس�شار احملرتم ا ،الصعو/ت اليت تعرتض املواطنني املتو�ني ��jر إالس�بانية  701
  .ال�شري العبدالوي

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

jلمس�شار احملرتم الس�يد  ،ٔ;س�باب µرسب م�اه سد اجنيل ٕ/قلمي بوملان وRدم جناعته التخزي�Åة  738
  .Rيل العرسي

 2018-  03 - 14  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار  ،املتعلقة بقانون التعويض عن حوادث الشغلٕاصدار املراس�مي التطبيق�ة والقرارات   755
  .احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي

 2018-  03 - 14  الشغل وإالدماج املهين

 2018-  03 - 14  الشغل وإالدماج املهين  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي ،ٕاصدار املرسوم التطبيقي jلتكو�ن املس�متر  772

jلمس�شار  الغراسني التارخيي بدوار القاللني جبامRة ك§سان، ٕاقلمي {وèت،ٕاRادة بناء مس�د   811
 .احملرتم الس�يد Rيل العرسي

 2018-  03 - 14 أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة

jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  قانونية اس�ت�الض م�الغ مالية مقابل شواهد طبية /لقطاع العام،  816
 .العرسي

 2018-  03 - 14 الص!ة

 È  14 - 03  -2018ق6صاد واملالية  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي ،تقر�ر املف�ش�ية العامة jلاملية �شÊٔن التعاضد�ت  819

 حرمان أ�بناء يف وضعية ٕاRاقة من ذوي احلقوق من معاشات الصندوق املغريب jلتقاRد،  825
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي

 È  14 - 03  -2018ق6صاد واملالية

 2018-  03 - 14  الص!ةاس�تع�الية ف6ح حتق�ق يف وفاة رضيع ب�ين مالل �س�ب Rدم توفري املس�شفى لس�يارة ٕاسعاف   842
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  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس وeرت§ب اجلزاءات،
 2018-  03 - 14  العدل  .jلمس�شار احملرتم الس�يد احلسني العبادي فرض ٔ;داء واج�ات ا¯مترب Rىل ,سخ أ�حاكم،  865

 2018-  03 - 21  كتابة ا¨و� امللكفة /لنقل .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي Rدم مرور اخلافالت مبركز ٔ;ورeزاغ ٕ/قلمي {وèت،  57

 2018-  03 - 21  الثقافة واالتصال .jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل ،م6حف ا¨يناصور ٕ/يم نوالون بورزازات  370

jلمس�شار احملرتم الس�يد سعيد  ،رفع الرضر اÇي حلق املس�تف�د�ن من جتزئة الكو�رة بÊٔاكد�ر  553
 .السعدوين

 2018-  03 - 21  ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�ياسة املدينة

 ،إالجراءات اليت تنوون اختاذها jلتخف�ف من معاèة تالم�ذ قرى èئية ٕ/قلمي شفشاون  693
  .ار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويسjلمس�ش

 2018-  03 - 21  الرتبية الوطنية

 2018-  03 - 21  الص!ة .jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل ،الوضع الصحي جبامRة اجلرف ٕ/قلمي الرش�يدية  711

 ،رdباتRدم اtرتام eرقمي بعض س�يارات ا¨و� وامجلاRات الرتابية jلقواRد املعمول هبا يف eرقمي امل  719
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العايل tايم ا¨�ن

 2018-  03 - 21  كتابة ا¨و� امللكفة /لنقل

jلمس�شار احملرتم الس�يد  الوضعية املزرية LموRة مدارس املزياب جبامRة ك§سان، ٕاقلمي {وèت،  826
 .Rيل العرسي

 2018-  03 - 21  الرتبية الوطنية

835  èٔخر يف ٕاجناز الربÊيدي الربنويص /¨ار البيضاء،الت�س�لحي الصناعي j ٔهييلÊلمس�شار  مج التj
 .عبد الكرمي الهواºرشياحملرتم الس�يد 

 2018-  03 - 21  الصناRة وÈس�Éر والت�ارة وÈق6صاد الرمقي

 ،"املضيق eمنية"املنجز من طرف رشكة " ر�ض املضيق"اخ6الالت /ملرشوع السكين   810
 .لس�يد Rيل العرسيjلمس�شار احملرتم ا

 2018-  03 - 26  ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�ياسة املدينة

 2018-  03 - 26  الرتبية الوطنية .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي ٔ;س�باب فسخ عقد ٔ;ساتذة م6عاقد�ن،  866

يد من حرمان جزء من ساكن دوار العيايدة، جامRة الساtل، ٔ;والد حر�ز، ٕاقلمي :رش�   183
 .عبد الكرمي الهواºرشيjلمس�شار احملرتم الس�يد  الكهر/ء،

 2018-  04 - 03  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

 ٕ/قلمي {وèت، 408التعويض عن �زع ملك�ة القطعة أ�رضية الالزمة لتوس�يع الطريق اجلهوية   573
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي

 2018-  04 - 03  ��كالتجهزي والنقل واjلوجس 
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 2018-  04 - 03  الص!ة  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس ،حتسني العرض الصحي ٕ/قلمي وزان  691

طريقة رصف التعويضات عن احلراسة واخلدمة إاللزام�ة لفائدة موظفي وزارة الص!ة   721
  .يjلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرمي ،ومس�ت�ديم املراكز Èس�شفائية

 2018-  04 - 03  الص!ة

 ٕاعفاء بعض موظفي وزارة الص!ة ومس�ت�ديم املراكز Èس�شفائية من �دمة احلراسة،  722
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي

 2018-  04 - 03  الص!ة

 ،وضعية املس�توصف امجلاعي بقرص حmابو جامRة عرب الصباح غرºس ٕ/قلمي الرش�يدية  856
 .الس�يد ام�ارك مجييلjلمس�شار احملرتم 

 2018-  04 - 03  الص!ة

jلمس�شار احملرتم الس�يد  حظر وحسب بعض املواد املس�تعم� يف Èنت!ار من السوق الوطنية،  533
 .Rيل العرسي

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري

فرض الرضيبة Rىل ا¨مع اËصص jلمجهز�ن بقطاع الصيد البحري يف ٕاطار الت�يل عن   753
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد يوسف بن�لون ش�باك املنجرفة،ال 

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري

 ٕا,شاء مالعب القرب لفائدة جتمع ٔ;ح�اء التÅس ومحمد بلخرض وموريتانيا مبدينة وkدة،  754
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي

 2018-  04 - 11  الش�باب والر�ضة

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري .jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل ،الdو جبامRة ٔ;مالdو ٕ/قلمي الرش�يديةهتB خطارة ٔ;م  771

ٕاصدار املرسوم التطبيقي ملق6ضيات النظام أ�سايس العام jلوظيفة العموم�ة �شÊٔن التفرغ   790
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي النقايب،

 2018-  04 - 11  وم�ة وٕاصالح إالدارةالوظيفة العم

 ،احلس�مية- تطوان- حصي� مشاريع خمطط املغرب أ�خرض Rىل مس�توى ٔ;قالمي �ة طن�ة  795
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري

اليت نظمها املك6ب  6نتاجئ املباراة الشفوية لتوظيف مساRد ٕاداري من ا¨رkة الثالثة السمل   797
jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك  ،2017دجmرب  9اجلهوي لالس�Éر الفال� بورزازات بتارخي 

 .مجييل

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري

 2018-  04 - 11  فة /لنقلكتابة ا¨و� امللكjلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  احلجز إاللكرتوين /لقطارات حلاميل بطاقات Èشرتاك،  824
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 .العرسي

 2018-  06 - 11  كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي مشولية التغطية الصحية لطلبة التعلمي العايل،  705

  2018دورة ;ٔ:ريل 
 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

وإالجراءات اليت تعزتم ا¨و� الق�ام " رضوان ;ٔفايس"�سجن {ور�رت  احلا� الصحية jلمعتقل  687
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس ،هبا ٕالنقاذ ح�اته

 2018-  04 - 19  العالقات مع الربملان

وإالجراءات اليت تعزتم ا¨و� الق�ام " رضوان ;ٔفايس"احلا� الصحية jلمعتقل �سجن {ور�رت   688
سؤال وkه لقطاRني خمتلفني (. jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس ،ح�اتههبا ٕالنقاذ 

  )ؤ;kاب عهنام معا العالقات مع الربملان
 2018-  04 - 19  العالقات مع الربملان

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العايل  ،طلب ف6ح مركز القصور اللكوي �س�يدي حيىي الغرب  801
  .tايم ا¨�ن

 2018-  04 - 19  الص!ة

 2018-  04 - 23  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل ٕاtداث سدود تلية جبامRة ٕام�رض، ٕاقلمي تنغري،  321

 ،صعوبة تبليغ حمك قضايئ لصاحل الس�يد عبد السالم يس بوقامس ضد رشكة بال� ف§س�تا :رميريا  569
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  04 - 23  العدل

اخلصاص يف املاء الصاحل jلرشب يف دولو�ر جبامRة شقران ٕ/قلمي احلس�مية �س�ب Rدم eزويد   685
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس ،النافورات العموم�ة /ملاء �شلك مmتظم

 2018-  04 - 23  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  قلمي بوملان مع املاء الصاحل jلرشب،معاèة ساكنة جامRة اجنل /ٕ   733
 .العرسي

 2018-  04 - 23  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار احملرتم  مÊٓل ٕاجناز سد {ماللت املتواkد بدوار {ماللت {زر�ن، ٕاقلمي زاdورة،  758
 .الس�يد ام�ارك مجييل

 2018-  04 - 23  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

 2018-  05 - 16  ا¨ا�لية .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي وضعية بعض ٔ;عوان إالنعاش الوطين،  766

 2018-  05 - 16  كتابة ا¨و� امللكفة /لنقلjلمس�شار احملرتم الس�يد  الرشوع يف اس�تغالل احملطة الطرق�ة مبدينة غفساي ٕ/قلمي {وèت،  767
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 .Rيل العرسي

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد  ل املؤق6ني /حملطات الهيدرولوج�ة والسدود،وضعية العام  838
  .مرميي

 2018-  05 - 16  الشغل وإالدماج املهين

 2018-  05 - 24  الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي وضعية دار الش�باب الرم�� مبدينة {وèت،  936

 2018-  05 - 24  العدل .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل ش�يخي ة،Rدم تنف�ذ أ�حاكم القضائي  990

 ،قطع الربط �ش�بكة الكهر/ء العموم�ة بدون ٕاشعار مس�بق من طرف املك6ب الوطين jلكهر/ء  351
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  05 - 30  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

 2018-  05 - 30  الرتبية الوطنية .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي م�اراة الرتق�ة /لشهادة،ٕاقصاء بعض أ�ساتذة من   392

ٕاقصاء tاميل شواهد ماسرت لتخصصات مشهود مبعاد¯هتا jلامسرت املطلوب يف م�اراة توظيف   607
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي م6رصفني بوزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة،

 2018-  05 - 30  اف والشؤون إالسالم�ةأ�وق

ٕاقصاء tاميل شواهد ماسرت لتخصصات مشهود مبعاد¯هتا jلامسرت املطلوب يف م�اراة توظيف   608
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي م6رصفني بوزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة،

 2018-  05 - 30  أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة

jلمس�شار احملرتم  ،eرة املوظفني من اج6ياز م�ار�ت أ�ساتذة اجلامعينيٕاقصاء بعض ا¨اك  639
  .الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  05 - 30  كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل

jلمس�شار  ،2016ا�tساب الوضعية إالدارية خلرجيي املراكز اجلهوية jلرتبية والتكو�ن فوج   646
 .احملرتم الس�يد Rيل العرسي

 2018-  05 - 30  رتبية الوطنيةال

 2018-  05 - 30  الرتبية الوطنية .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي معايري الرتخ�ص بف6ح مؤسسات التعلمي أ�ويل اخلاصة،  694

 2018-  05 - 30  الرتبية الوطنية .jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل ٔ;جواء التوeر اليت طبعت ا¨خول املدريس،  697

jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل  ،"مغرب ٔ;وdس�ني"و" افريق�ا �از"ا�îٓر السلبية لرشكيت   804
 .ش�يخي

 2018-  05 - 30  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

jلمس�شار احملرتم  جبامRة زاdورة لوزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة،" الرب"مض مس�د   997
 .الس�يد ام�ارك مجييل

 2018-  05 - 30  شؤون إالسالم�ةأ�وقاف وال 
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رصف املس�تحقات املالية العالقة لPٔساتذة خرجيي املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن فوج   584
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي ،2014-2015

 2018-  06 - 22  الرتبية الوطنية

jلمس�شار احملرتم  لمي {وèت،حق�قة قرب ٕال�الق مك6ب قطاع املاء مبركز جامRة ٔ;ورeزاغ ٕ/ق  760
 .الس�يد Rيل العرسي

 2018-  06 - 22  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار احملرتم الس�يد سعيد  مس�تحقات الصناع واحلرف�ني املتعلقة /لتكو�ن /لتدرج املهين،  839
 .السعدوين

 2018-  06 - 22  كتابة ا¨و� امللكفة /لصناRة التقليدية

934  tمية ٕاىل ا¨ار البيضاء يوم ٕالغاء ر�لرشكة اخلطوط امللك�ة املغربية من احلس � ،2018فربا�ر  7
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  06 - 22  الس�ياtة والنقل اجلوي

 2018-  06 - 22  فة /لصناRة التقليديةكتابة ا¨و� امللك .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل ش�يخي ا¯هنوض بقطاع الصناRة التقليدية /لوسط القروي،  937

 2018-  06 - 22  الص!ة .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل ش�يخي ا¯هنوض مب�ال الص!ة إالجنابية وحامية أ�مومة،  938

 Rدم اس�تفادة موظف6ني /ملعهد املتخصص jلس�ياtة /حملمدية من µسوية الوضعية إالدارية،  939
  .د مرمييjلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصم

 2018-  06 - 22  الس�ياtة والنقل اجلوي

jلمس�شار  ،من الصيدليات واملس�شف�ات العموم�ة MODICAT 25ٔ;س�باب فقان دواء   991
  .احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  06 - 22  الص!ة

�كولوج�ا /حلس�مية :مكيات اكف�ة من أ�دوية  992 ر jلمس�شا ،إالجراءات املت�ذة لزتويد مركز ا�ٔ
  .احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس

 2018-  06 - 22  الص!ة

النقص احلاد وانعدام أ�دوية أ�ساس�ية لقسم أ�مراض النفس�ية والعقلية التابع jلمس�شفى   998
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد ام�ارك مجييل اجلهوي موالي Rيل الرشيف،

 2018-  06 - 22  الص!ة

صالح �از ساكنري معطل /ملركز Èس�شفايئ اجلهوي ب�ين إالجراءات املت�ذة لٕالرساع يف إ   1020
  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل أ�ندلويس ،مالل

 2018-  06 - 22  الص!ة

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنية .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي وضعية الفوج أ�ول ٔ�طر إالدارة الرتبوية،  647

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنيةjلمس�شار احملرتم  ٔ;طر التدرºس /لقطاع العام �ري املرمسني، ال�رسيع ب�سوية وضعية بعض  717
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 .الس�يد عبد العايل tايم ا¨�ن

 2018-  07 - 05  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي ضعف تعبئة املوارد املائية ٕ/قلمي بوملان،  735

jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  تكو�ن املهين بدا)رة بوملان ٕ/قلمي بوملان،غياب مؤسسة ال   736
 .العرسي

 2018-  07 - 05  كتابة ا¨و� امللكفة /لتكو�ن املهين

jلمس�شار احملرتم الس�يد  حرمان مmتخيب اLالس الرتابية من حضور ٔ;شغال دوراهتا وجلاهنا،  836
 .ام�ارك مجييل

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنية

 السامح حلاميل شهادة ا¨روس اجلامعية العامة /ج6ياز م�ار�ت توظيف ٔ;ساتذة /لتعاقد،  840
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنية

 µسوية الوضعية إالدارية jلس�يد عبد العز�ز ف6يح موظف /ملندوبية السام�ة jلتخطيط،  854
  .س�يد عبد الصمد مرمييjلمس�شار احملرتم ال 

 È  05 - 07  -2018ق6صاد واملالية

 2018-  07 - 05  الشؤون العامة واحلاكمة  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل ش�يخي مراق�ة الوزارة ٔ�سعار احملروقات،  930

 2018-  07 - 05  أ�رسة والتضامن واملساواة  .jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل ش�يخي ا¯هنوض بوضعية أ�ش�اص املس�نني،  931

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنية .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي التÊٔخر الك�ري ٕالRالن نتاجئ م�اراة املف�شني الرتبويني،  1055

jلمس�شار احملرتم الس�يد  ;îٓر وتبعات التغريات اليت وقعت Rىل بعض املؤسسات اجلامعية،  1064
 .Rيل العرسي

 2018-  07 - 05  /لتعلمي العايل كتابة ا¨و� امللكفة

 2018-  07 - 05  الشغل وإالدماج املهين  .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي ٕاtداث مد�رية ٕاقلميية jلشغل :لكممي،  1070

 2018-  07 - 20  الس�ياtة والنقل اجلوي  .jلمس�شار احملرتم الس�يد احلسني العبادي مmع �ري املسافال�ن من ولوج مطارات اململكة،  879

jلمس�شار احملرتم الس�يد  µسوية الوضعية إالدارية حلاميل الشواهد من مس�ت�ديم :ريد املغرب،  944
  .عبد الصمد مرميي

 2018-  07 - 20  الصناRة وÈس�Éر والت�ارة

jلمس�شار احملرتم  املعايري املعمتدة يف حتديد التخصصات املطلوبة يف م�ار�ت الوظيفة العموم�ة،  1043
  .الس�يد ن��ل ش�يخي

 2018-  07 - 20  ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة

 2018-  07 - 20  ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ةتÊٔخر صور قرار معاد� شهادة إالkازة يف ا¯متريض املسلمة من املعهد العايل لعلوم الص!ة التابع   1057
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جلامعة احلسن أ�ول �سطات �jبلوم املسمل من املعاهد العليا jلمهن ا¯متريضية وتقmيات الص!ة 
jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  يل أ�طر يف امليدان الصحي التابعني لوزارة الص!ة،ومعاهد تÊٔه 

 .العرسي

تÊٔخر صور قرار معاد� شهادة إالkازة يف ا¯متريض املسلمة من املعهد العايل لعلوم الص!ة التابع   1058
م املسمل من املعاهد العليا jلمهن ا¯متريضية وتقmيات الص!ة جلامعة احلسن أ�ول �سطات �jبلو 

jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  ومعاهد تÊٔهيل أ�طر يف امليدان الصحي التابعني لوزارة الص!ة،
 .العرسي

 2018-  07 - 20  كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل

jلمس�شار احملرتم الس�يد ن��ل  ،عام اجلامعيمتكني طلبة لكية العلوم والتقmيات /حلس�مية من إالط  1062
  .أ�ندلويس

 2018-  07 - 20  كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل

jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل  تÊٔخر رصف الشطر أ��ري من مmح طلبة س° إالkازة،  1144
 .العرسي

 2018-  07 - 20  كتابة ا¨و� امللكفة /لتعلمي العايل

 2018-  07 - 20  الثقافة واالتصال .jلمس�شار احملرتم الس�يد Rيل العرسي الثقاف�ة العموم�ة ٕ/قلمي {وèت، ضعف اخلدمة  1148
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 احلريكالفريق 
  2018دورة ;ٔ:ريل 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
�ن ام�ارك الس�باعي والطيب مني الس�يدjلمس�شار�ن احملرت  تÊٔهيل السوق أ�س�بوعي متسامن،  655

  .البقايل
 2018-  05 - 16  ا¨ا�لية

التدابري املت�ذة ل�رسيع توطيد املصاحل اخلارج�ة واملرافق إالدارية وفروع املؤسسات العموم�ة  972
  .الطيب البقايل jلمس�شار احملرتم الس�يد ٕ/قلمي ا¨ريوش،

 2018-  05 - 24  ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم�ة

  

  

 

 فريق التجمع الوطين لPٔحرار
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد  ،مÊٓل مركز التخيمي مبنطقة تن§سان عام� وkدة ٔ;جناد  615

 .البكوري وعبد القادر سالمة
 2018-  02 - 26 لش�باب والر�ضةا

 2018-  02 - 26 الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد البكوري ٕاtداث مركز jلتخيمي جبامRة الزينات ٕ/قلمي تطوان،  616

 2018-  02 - 26 الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد حلسن ٔ;دعي ٕاtداث خممي لPٔطفال جبامRة {�ازوت èيت عطا،  636

 2018-  03 - 14 الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد البكوري ٕاجناز مالعب القرب جبامRات ٕاقلمي تطوان،  618

 اف6قاد املراكز الصحية لتغزوت èيت عطى ومركز ايت الفريس وتودغى السفىل ٕاىل طب§ب،  747
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد حلسن ٔ;دعي

 2018-  03 - 14 الص!ة
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jلمس�شار احملرتم الس�يد حلسن  tداث ملحقة jلمدرسة الوطنية العليا jلمعادن ٕ/قلمي تنغري،إ   635
 .ٔ;دعي

 2018-  04 - 03  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

jلمس�شار احملرتم  النقص احلاد يف أ�دوية وأ�طر الطبية /ملراكز الصحية جبهة درRة {ف�اللت،  848
  .الس�يد حلسن ٔ;دعي

 2018-  04 - 03  الص!ة

  2018دورة ;ٔ:ريل 
 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

 2018-  04 - 19  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد البكوري ٕاجناز مالعب القرب جبامRات ٕاقلمي تطوان،  620

 2018-  05 - 24 الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد الرزمة ا¯هنوض بوضعية الش�باب ٕ/قلمي بوkدور،  909

 2018-  05 - 24 الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد /حmيين توفري فضاء ر�يض مبركز Rني عودة،  924

ادر jلمس�شار�ن احملرتمني السادة عبد الق مÊٓل اتفاق�ة جتهزي ملعب Rني الشاكك ٕ/قلمي صفرو،  953
 .سالمة، محمد عبو ومحمد البكوري

 2018-  05 - 24 الش�باب والر�ضة

jلمس�شار�ن احملرتمني  ٕاtداث ملعب لكرة القدم جبامRة ;ٔوالد الرشيق ٕ/قلمي قلعة الرساغنة،  978
 .السادة محمد البكوري، عبد العز�ز بوهدود وجامل ا¨�ن العكرود

 2018-  05 - 24 الش�باب والر�ضة

رتمني الس�يد�ن عبد القادر jلمس�شار�ن احمل الثقاف�ة والرتفهيية لساكنو ٕامينتانوت،املراكز   896
 .محمد البكوري سالمة،

 2018-  05 - 30  الثقافة واالتصال

jلمس�شار�ن احملرتمني  االتفاق�ات املربمة مع امجلاRات الرتابية jلقضاء Rىل البناء العشوايئ،  1018
 .لبكوريالس�يد�ن عبد القادر سالمة، محمد ا

 2018-  05 - 30  ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�ياسة املدينة

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد القmدويس، محمد  ,شاط املقال جبامRة بوروس /لرtامmة،  900
 .البكوري

 2018-  06 - 11  التجهزي والنقل واjلوجس��ك واملاء

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد  الرتابية التابعة ٕالقلمي {زة،تعممي الكهربة القروية /مجلاRات   901
 .عبو، محمد البكوري

 2018-  06 - 11  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة

 2018-  06 - 11  الص!ةjلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن حلسن ٔ;دعي، محمد  وضعية املس�شفى احمليل لتيفلت،  904
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 .البكوري

 2018-  06 - 11  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بوهدود ن الف�ضاèت،حامية ماسة م  908

jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد  ٕاtداث دار jلوالدة مبركز ٔ;يت ٔ;وريبل ٕ/قلمي امخل§سات،  910
 .البكوري

 2018-  06 - 22  الص!ة

 2018-  06 - 22  الش�باب والر�ضة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد البكوري رة،الوضعية املزرية مللعب dرة القدم جبامRة متا  914

 2018-  06 - 22  الص!ة .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد البكوري تÊٔهيل املركز الصحي جبامRة املعاز�ز ٕ/قلمي امخل§سات،  927

السادة عبد  jلمس�شار�ن احملرتمني مÊٓل مرشوع مmطقة صناعية بعني الشاكك ٕ/قلمي صفرو،  952
 .القادر سالمة، محمد عبو ومحمد البكوري

 2018-  06 - 22  الصناRة وÈس�Éر والت�ارة

jلمس�شار�ن  التد�ل من اkل tل مشلك ا,سداد قmوات jلرصف الصحي ٕ/قلمي امخل§سات،  976
 .احملرتمني الس�يد�ن محمد البكوري، عبد العز�ز بوهدود

 2018-  06 - 22  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد  ٕاtداث مالعب ر�ضية jلقرب مبدينة {مس�نا، 1004
 .البكوري، محمد ا/حmيين

 2018-  06 - 22  الش�باب والر�ضة

 2018-  07 - 05  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد القادر سالمة، محمد البكوري نذرة املياه،  897

jلمس�شار احملرتم  ق� أ�طباء Èخ6صاصيني يف الفشل اللكوي /ملس�شفى إالقلميي خبنيفرة،  928
 .الس�يد محمد البكوري

 2018-  07 - 05  الص!ة

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد البكوري،  ا¯هنوض /لقطاع الس�يا� ٕ/قلمي امخل§سات،  902
 .محمد القmدويس

 2018-  07 - 20  الس�ياtة والنقل اجلوي

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد البكوري،  ا¯هنوض /لقطاع الس�يا� ٕ/قلمي امخل§سات،  919
  .محمد القmدويس

 2018-  07 - 20  الس�ياtة والنقل اجلوي

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد البكوري،  ا¯هنوض /لقطاع الس�يا� ٕ/قلمي امخل§سات،  920
  .محمد القmدويس

 2018-  07 - 20  الس�ياtة والنقل اجلوي

 2018-  07 - 20  الس�ياtة والنقل اجلويjلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن محمد البكوري،  ا¯هنوض /لقطاع الس�يا� ٕ/قلمي امخل§سات،  921
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  .محمد القmدويس

 jلمس�شار�ن احملرتمني توفري املياه الصاحلة jلرشب جبامRة س�ت ٔ;يت رحو ٕاقلمي خmيفرة،  982
 .الس�يد�ن محمد البكوري، عبد العز�ز بوهدود

 2018-  07 - 20  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز  نذرة املاء الصاحل jلرشب جبامRة ٕامكراد، ٕاقلمي الصو�رة،  1015
 .بوهدود

 2018-  07 - 20  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

  

 

 املغرب فريق Èحتاد العام ملقاوالت
  2018دورة ;ٔ:ريل 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
 2018-  04 - 19  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد امحليد الصو�ري أ�معدة امل�ساقطة جبامRة الزينات ٕ/قلمي تطوان،  524

jلمس�شارة احملرتمة الس�يدة  ملانية والقmاة اËصصة jلعائ� والطفل،التÊٔخر يف ٕا,شاء القmاة الرب   1024
 .èئ� التازي

 2018-  06 - 11  الثقافة واالتصال

  

 

 الفريق Èشرتايك
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
 2018-  04 - 03 الص!ة .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الوهاب بلفق�ه مبنطقة تنكرتيل، بناء مس�توصف قروي  784

 2018-  04 - 11  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار احملرتم الس�يد محمد Rلمي الÓطل يف بناء سد Rىل وادي غرºس،  632

 2018-  04 - 11  كتابة ا¨و� امللكفة /لتمنية املس�تدامة .اعبيدjلمس�شار احملرتم الس�يد ٔ;بو :كر  املنامج جبهة لكممي واد نون،  875
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  2018دورة ;ٔ:ريل 
 2018-  04 - 19 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد الوهاب بلفق�ه بناء مس�توصف قروي مبنطقة تنكرتيل،  789

 2018-  04 - 23  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء )سؤال مكرر(. رتم الس�يد محمد Rلميjلمس�شار احمل الÓطل يف بناء سد Rىل وادي غرºس،  882

 2018-  05 - 16  ا¨ا�لية .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد امحليد فاحتي µسميات أ�ح�اء /ملدن املغربية،  633

حملرتم الس�يد jلمس�شار ا ٕاماكنية ٕاجناز دراسة تقmية لزتويد جامRة س�ت النابور /ملاء الرشوب،  783
 .عبد الوهاب بلفق�ه

 2018-  05 - 16  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد  تعرث مرشوع eزويد مmطقة ٔ;يت eكرمون /ملاء الصاحل jلرشب،  785
 .الوهاب بلفق�ه

 2018-  06 - 22  كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

 2018-  06 - 22  الص!ة .مس�شار احملرتم الس�يد محمد Rلميjل  ٕاtداث مس�شفى ٕاقلميي مبدينة وزان،  988
  

  

 

 فريق Èحتاد املغريب jلشغل
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
jلمس�شارة  غرب،ٕاشاكلية الرضيبة Rىل ا¨�ل /لÅس�بة ملس�ت�ديم املصاحل إالس�بانية /مل  706

 .احملرتمة الس�يدة فاطمة الزهراء اليحياوي
 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

jلمس�شارة  ٕاشاكلية الرضيبة Rىل ا¨�ل /لÅس�بة ملس�ت�ديم املصاحل إالس�بانية /ملغرب،  707
 .احملرتمة الس�يدة فاطمة الزهراء اليحياوي

 2018-  03 - 14 الشغل وإالدماج املهين

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يدات فاطمة الزهراء  وضعية عامل النظافة �رشكة ٔ;وزون ببوزنيقة،  847
اليحياوي، ;ٓمال العمري، وفاء القايض، والسادة رش�يد املنياري، عز ا¨�ن زdري، محمد ح�توم، 

 .محمد زروال

 2018-  03 - 14 الشغل وإالدماج املهين
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 2018-  03 - 21  العدل .jلمس�شارة احملرتمة الس�يدة ;ٓمال العمري رب ؤ;وضاع الÅساخ،مس�تق�ل øنة الÅسا�ة /ملغ  627

 Èح6قان ÈجÓعي اÇي تعرفه الواك� الوطنية jلم!افظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية،  659
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد رش�يد املنياري

 2018-  04 - 11  الفالtة والصيد البحري

  
 

 س�توري ا¨ميقراطي ÈجÓعيالفريق ا¨
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
580  ،èالقات بعض املؤسسات العموم�ة مع السفارات املعمتدة ببالدR  يد�لمس�شار احملرتم السj

 .ادرºس الرايض
 2018-  03 - 14  اون ا¨ويلالشؤون اخلارج�ة والتع

  

 

 الكونفدرالية ا¨ميقراطية jلشغلمجموRة 
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
 2018-  03 - 14 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء .jلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء اLموRة ،تلوث م�اه سد س�يدي محمد :ن عبد هللا  843

  2018دورة ;ٔ:ريل 
 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

 ،قطاع االتصال يف تنف�ذ توصية صادرة عن وس�يط اململكة –تلكؤ وزارة الثقافة واالتصال   880
 .jلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء اLموRة

 2018-  04 - 23 تصالالثقافة واال

 2018-  07 - 05  الرتبية الوطنية ،Èخ6الالت اليت تعرفها احلركة Èنتقالية الس�نوية Rىل الصعيد�ن الوطين واجلهوي  899
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 .jلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء اLموRة

 2018-  07 - 05 الثقافة واالتصال .Rةjلمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ;عضاء اLمو  ،تنف�ذ توصية صادرة عن وس�يط اململكة  1050
  

 

 العمل التقديممجموRة 
 2018و;ٔ:ريل  2017الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ;كتو:ر 

 {رخي إالkابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد  ،eزويد جامRة قروية ٕ/قلمي الناظور /ملاء الرشوب  674

 .طيف ٔ;معو وRدي الش�ريياjل 
 2018-  02 - 26 كتابة ا¨و� امللكفة /ملاء

jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد اjلطيف  ،توق�ت العمل املعمول به يف القmصليات املغربية  120
 .ٔ;معو وRدي الش�ريي

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

jلمس�شار�ن احملرتمني  ،Èق6صادية والس�ياس�ية احملمت� قرار احملمكة أ�وروبية وتداعياته  425
 .الس�يد�ن عبد اjلطيف ٔ;معو وRدي الش�ريي

 2018-  03 - 14  الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا¨ويل

 2018-  03 - 21  ق6صاد الرمقيالصناRة وÈس�Éر والت�ارة وj. Èلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد اjلطيف ٔ;معو وRدي الش�ريي ،2018- 2014نتاجئ خطة معل   868

/ٕالذن يف ٔ;ن تباع العقارات اململوكة �jو� ملن  2.99.243تفعيل مق6ضيات املرسوم رمق   39
 .jلمس�شار احملرتم الس�يد عبد اjلطيف ٔ;معو ،ºشغلها 

 2018-  03 - 26  الرتبية الوطنية

  2018دورة ;ٔ:ريل 
 إالkابة{رخي  الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

 2018-  06 - 22  الس�ياtة والنقل اجلوي .jلمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد اjلطيف ٔ;معو وRدي الش�ريي ،واكالت أ�سفار  869

jلمس�شار�ن احملرتمني  ،تÊٔخر ٕاليصال املاء الرشوب جبامعيت بين ش�يكر وٕاعز�ن ٕ/قلمي الناظور  282
 .الس�يد�ن عبد اjلطيف ٔ;معو وRدي الش�ريي

 2018-  07 - 20 ا¨و� امللكفة /ملاء كتابة
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 قسم السادسال 
 ٕاحصاء Rام لPٔس�ئ� الك6ابية 

2018 ٔ;:ريل�الل دورة   
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  2018أبريل  دورة –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 

  عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة المجموعة/ الفريق

األسئلة 

  المتبقاة

األسئلة المطروحة خالل الفترة 

 دورتينالفاصلة بين ال

األسئلة المطروحة خالل دورة 

 2018 أبريل
 المجموع

األسئلة المجابة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المجابة خالل دورة 

 2018 أبريل
  المجموع

  16  11  05  81  47  07  27 االستقاللي للوحدة والتعادليةالفريق 

  21  11  10  70 17  16  37 فريق األصالة والمعاصرة

  100  54  46  330 120  15  195 العدالة والتنميةفريق 

  02  02  --   09 03  --   06  الحركيالفريق 

  32  25  07  172 122  30  20 التجمع الوطني لألحرارفريق 

  02  02  --   03 01  --   02  االتحاد العام لمقاوالت المغربفريق 

  09 06  03  21 02  03  16 االشتراكيالفريق 

  05    05  12 02    10 االتحاد المغربي للشغلفريق 

  01    01  03     03 الدستوري الديمقراطي االجتماعيالفريق 

  04  03  01  20 03  03  14 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة

  07  02  05  22 02    20 العمل التقدمي مجموعة

 المجموع

  
350  74  319  743  83  116  199  
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   - الفرق والمجموعات  حسب –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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   2018 أبريلدورة  –حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة 

 

 المجموعة/ الفريق  عدد األسئلة المطروحة  عدد األسئلة المجابة

األسئلة المجابة خالل   المجموع

 2018 أبريلدورة 

األسئلة المجابة خالل 

لفاصلة بين الفترة ا

 الدورتين

 المجموع
األسئلة المطروحة خالل 

 2018 أبريلدورة 

األسئلة المطروحة خالل 

 الفترة الفاصلة بين الدورتين
األسئلة 

  المتبقاة

 المجال االقتصادي  68  25 40  133  17  28  45

 المجال االجتماعي  112  19 126  257  30  44  74

 داري والدينيالمجال الحقوقي واإل  37  06 23  66  07  21  28

مجال الشؤون الداخلية والبنيات   120  22 125  267  18  23  41

 األساسية

 مجال الشؤون الخارجية  13  02 05  20  11  --   11

  المجموع  350  74  319  743  83  116  199
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   -حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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  مصلحة األسئلة
    www.parlement.ma: املوقـع االلكرتونـي

  questions.orales@gmail.com: البـريد االلكرتونـي  

  

 

 

  
  

  


