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  مقدمة
والتكو�ن املهين gرشفون Uىل قطاUات الرتبية الوطنية  ٕاعفاء  ٔربع وزراءUىل وقع aدث س�يايس هام جتىل يف  2017دورة  ٔكتو�ر  انطلقت

التكو�ن املهين من طرف uالt املs تفعيال و الص�ة، و ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�ياسة املدينة، و والتعلمي العايل والبحث العلمي، 
 خمتلف التقار�ر املرفوUة جلاللته من بناء Uىلذ~ ، و املتعلقة �ربط املسؤولية 7حملاس�بةٔ�حاكم الفصل أ�ول من ا!س�تور، وzاصة الفقرة الثانية مxه، 

�ر�مج "يف ٕاطار طرف املف�ش�ية العامة لٕالدارة الرتابية واملف�ش�ية العامة �لاملية، واOلس اU�ٔىل �لحسا7ت ف� خيص ت�ٔخر ٕاجناز املشاريع املربجمة 
 ". احلس�مية مxارة املتوسط

  

من النظام ا!اzيل، ) 235ٕاىل  231املواد من (ت الباب الثاين من اجلزء الرابع ، ومق=ضيامن ا!س�تور 106الفصل ٔ نه وطبقا ملق=ضيات  كام
س�يدة وٕاصابة  U15ىل ٕا ر الفاجعة اليت عرفهتا جامUة س�يدي بولعالم 7لصو�رة واليت ٔ ودت حبياة  مبلمتس مساءt احلكومةتقدم فريق أ�صاt واملعارصة 

، فٕانه مل gس�توف رشط حصته zالل التصويت )عضوا 24ٔ ي (بتوق¦ع مخس ٔ عضاء اOلس Uليه ٔ خر¤ت، وٕاذا اكن امللمتس اس�توىف رشوط ٕايداUه 
، و7لتايل مت )عضوا 61(، واملمتثل يف تصويت أ�»لبية املطلقة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن 2017نونرب  U27ليه يف اجللسة العامة املنعقدة يوم إالثنني 

  .رفضه

س�تة عرش uلسة لSٔس�ئ� الشفهية، متزيت مبعاجلة Uدد من القضا¤ ا�ٓنية  2017دورة  ٔكتو�ر �ن zالل عقد جملس املس�شار  ،صعيد  ٓخر وUىل
احلادث امل�ٔساوي ا¶ي شهده السوق أ�س�بوعي جبامUة س�يدي ( :الهامة اليت اس�ت�ٔ رت 7ه±م °بري Uىل مس�توى الرٔ ي العام الوطين وإالUاليم ويف مقدمهتا

a ٔ ،عن املناطق املترضرة من ال�ساقطات بولعالم مبدينة الصو�رة tجم الفحم جبرادة، وضعية الش�باب املغاربة العالقني بلي¹¦ا، إالجراءات احلكوم¦ة لفك العزxداث م
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اه الرشب يف Uدد من يف م¦ الثلجية، aادث تلوث م¦اه سد س�يدي محمد �ن عبد هللا، الوضعية أ�مxية 7ملغرب يف ظل التنايم املزتايد �لجرمية، موا¾ة اخلصاص احلاد
  ... ).مxاطق البالد، و ٓخرها إالجراءات احلكوم¦ة اجلديدة !مع حطة العداt من القدرات الÅسائية

من ق'ل الس�يد رئÉس احلكومة طبقا ملق=ضيات  zاصة بÈتقدمي أ�جوبة Uىل أ�س�ئ� املتعلقة 7لس�ياسة العامة) 03(ثالث uلسات شهرية عقد اOلس  كام
 ، مهت املواضيع التالية، ن ا!س�تورم 100الفصل 

س�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة 7ٔ�رايض : تناولت حمور�ن هام اجللسة أ�وىل �
  ورش اجلهوية املتقدمة؛ الساللية، ٔ رايض امجلوع وÓزع امللك¦ة، س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة

  . الس�ياسات العموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت اOالية، الس�ياسة أ�جرية يف املغرب: تناولت حمور�ن هام اجللسة الثانية �
دوق املقاصة وانعاكساته Uىل احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية، س�ياسة احلكومة يف تدبري صن: تناولت بدورها حمور�ن هام اجللسة الثالثة �

 .القدرة الرشائية �لمواطنني

 مس�توى حضور الس�يدات والسادة الوزراء جللسات أ�س�ئ� الشفهية أ�س�بوعية فقد اÝسم 7لتبا�ن، مما اضطر رئاسة اOلس بناء Uىل طلب بعض وUىل
املتكررة �لسادة الوزراء عن حضور uلسات أ�س�ئ� الشفهية، àشلك يؤ ر Uىل ممارسة  الفرق الربملانية ومداوالت مك=ب اOلس ٕاىل ٕاÞرة ان�'اه احلكومة �لغيا7ت

 . من ا!س�تور 100ٔ عضاء اOلس !ورمه الرقايب �لعمل احلكويم طبقا ٔ�حاكم الفصل 

اOلس zالل هذه ا!ورة، م=بوUا اليت عقد  عرش الس�تةاس�تعداده حلضور مجيع  ٔشغال uلسات أ�س�ئ� العالقات مع الربملان  ، Uرب الس�يد وز�روهكذا
مرة، مث قطاUات حقوق  13مرة، فالوزارة املنتدبة امللكفة 7ملغاربة املقميني 7خلارج وكتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل ب  15ببقطاع التضامن واملرٔ ة وأ�رسة 

و7لÅس�بة �لقطاUات احلكوم¦ة أ�قل مرة ،  11وم¦ة، كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل ب إال5سان، أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة، الس�ياaة والنقل اجلوي، الوظيفة العم
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، uلسة عقدها اOلس 16مرة من ٔ صل  16قطاع Îق=صاد واملالية ا¶�ن اعتذر عن احلضور   - وكام اكن Uليه يف ا!ورة السابقة–فéxد يف املقام أ�ول  حضورا
مرة،  فقطاع كتابة  13مxاس�بة، مث قطاع التجهزي والنقل  14مرة، فقطاعي ا!اzلية والصناUة وÎس�Íر والتéارة ب  15ب م=بوUا بقطاع الفالaة والصيد البحري 

  %.51 بلغ حوايلاëصصة لSٔس�ئ� الشفهية  U16لام ب�ٔن املعدل العام العتذار مجيع ٔ عضاء احلكومة zالل اجللسات . uلسة 12ا!وt امللكفة 7ملاء 

اOلس رصد وت�'ع مجيع Îلزتامات والتعهدات املعلنة من طرف السادة ٔ عضاء احلكومة وذ~ من ٔ uل ٕاعطاء uلسات أ�س�ئ� بعدا واصل  كام
Ðرمجة هذه uديدا جيعل مهنا مxاس�بة مس�مترة ملراق'ة الزتامات و�رامج احلكومة Uىل مدى الس�نة، وذ~ اعتبارا لكون الربملان رشيك ٔ سايس يف بلورة و 

� املطروaة امات Uىل ٔ رض الواقع من zالل ٕاقرار ومxاقشة مشاريع القوانني من ¾ة، وكذا بغية Îنتقال من الرقابة العددية املبÅ¦ة Uىل مك أ�س�ئÎلزت 
  . ٕاىل الرقابة املبÅ¦ة Uىل حتديد أ�هداف وم=ابعة تنف¦ذها Uىل ٔ رض الواقع

مهنا  296سؤu ٔ ،Îابت احلكومة Uىل  591ما مجموUه  2017 ٔ كتو�ردورة الفرتة الفاص� بني ا!ورتني و  بلغ Uدد أ�س�ئ� الشفهية املتوصل هبا zالل وخ=اما
 .سؤU Îاد¤ 243سؤÎ  ٓنيا  u 53لسة Uامة، من مضهنا z16الل 

من مجموع أ�س�ئ� ) %33(بÅس�بة تعادل حوايل  Îق=صادي�لتوزيع اOايل القطاعي ركزت ٔ س�ئ� السادة املس�شار�ن Uىل القطاع  و7لÅس�بة
 احلقويق وإالداري وا!يين، فاOال )%23(بÅس�بة  الشؤون ا!اzلية والبÅ¦ات أ�ساس�ية، فقطاع )%27(بÅس�بة  Îج±عياملطروaة، مث القطاع 

  ).%03(بÅس�بة  الشؤون اخلارج¦ة، ؤ zريا قطاع )%14(بÅس�بة 

÷Éالل نفس  بz دد أ�س�ئ� الك=ابية املتوصل هباU هبلغUىل 249 الفرتة ما مجموU ابت احلكومةuٔ  ،Î147  سؤ Î59(مهنا، ٔ ي مبعدل  سؤ%.(  

  
  



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

 

  حصي� ا!ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 ٔ كتو�ردورة 

 

6

 

 
 

 نتاجئ ٕاجاملية لٕالحصاء العام لSٔس�ئ� الشفهية
  2017  ٔكتو�رzالل دورة 

  

 العدد أ�س�ئ� الشفهية

  عهنÈا اOاب-ا�ٓنية-أ�س�ئ� الشفهية  �
 عهنا اOاب-العادية-أ�س�ئ� الشفهية  �

53 Îابة )% 18( : سؤOمن مجموع أ�س�ئ� ا  

243 Îابة )% 82( : سؤOمن مجموع أ�س�ئ� ا 

 296 اOموع
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  نتاجئ ٕاجاملية لٕالحصاء العام لSٔس�ئ� الك=ابية
 2017  ٔكتو�رzالل دورة 

  

 العدد أ�س�ئ� الك=ابية
 سؤÎ 249= 232+17 أكتوبرة خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودور  املطروaةأ�س�ئ� الك=ابية  �

خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  أ�س�ئ� الك=ابية اOاب عهنا �

 أكتوبر
  املطروaةمن مجموع أ�س�ئ�  )59%(: 147 =45+102
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 توزيع الرئاسة وأ�مانة حسب اجللسات
  

 أ�مني الرئÉس اجللسات ت.ر
  محمد Uدال  حللوطيعبد إالý ا 17/10/2017اجللسة أ�وىل  01
محد تو�زي  عبد الصمد ق¦وح 24/10/2017 الثانيةاجللسة  02 ٔ   
محد اخلريف  محيد °وسكوس 31/10/2017 الثالثةاجللسة   03 ٔ   
  محمد Uدال  عبد القادر سالمة 07/11/2017 الرابعةاجللسة   04
محد تو�زي  �ئ� التازي 14/11/2017 اخلامسةاجللسة   05 ٔ   
محد اخلريف  عبد الصمد ق¦وح 21/11/2017 السادسةاجللسة   06 ٔ   
  محمد Uدال  عبد إالý احللوطي 28/11/2017 السابعةاجللسة   07
محد اخلريف  محيد °وسكوس 05/12/2017 الثامxةاجللسة   08 ٔ   
محد تو�زي  عبد القادر سالمة 12/12/2017 التاسعةاجللسة   09 ٔ   
  Uدال محمد  �ئ� التازي 19/12/2017 العارشةاجللسة   10
محد تو�زي  عبد الصمد ق¦وح 02/01/2018 احلادية عرشاجللسة   11 ٔ   
محد اخلريف  عبد إالý احللوطي 09/01/2018 الثانية عرشاجللسة  12 ٔ   
  محمد Uدال  محيد °وسكوس 16/01/2018 الثالثة عرشاجللسة   13
  محمد Uدال  عبد القادر سالمة 30/01/2018 الرابعة عرشاجللسة   14
محد اخلريف  محيد °وسكوس 06/02/2018 اخلامسة عرشة اجللس  15 ٔ   
محد تو�زي  عبد الصمد ق¦وح 13/02/2018 السادسة عرشاجللسة   16 ٔ   
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  z2017الل uلسات أ�س�ئ� الشفهية !ورة  ٔكتو�ر  وٕاعتذارها  تصنيف القطاUات احلكوم¦ة وفقا حلضورها
Uدد اجللسات اليت �رجمت zاللها  ٔس�ئ� 

 �لقطاع احلكويم

اجللسات اليت اعتذر zاللها السادة د Uد

 الوزراء عن احلضور

اجللسات اليت  ٔبدى zاللها Uدد 

 السادة الوزراء اس�تعدادمه احلضور 
 القطاUات احلكوم¦ة

 وزارة ا!وt امللكفة حبقوق إال5سان 11 05 01

  )الوزارة املنتدبة !ى وز�ر ا!اzلية(وزارة ا!اzلية  02 14 02

 )كتابة ا!وt !ى وز�ر اخلارج¦ة(اخلارج¦ة وزارة  05 11 03

 وزارة العدل  08 08 05

 وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  11 05 03

 أ�مانة العامة �لحكومة ---  ---  --- 

 وزارة Îق=صاد واملالية --  16 -- 

 وزارة الفالaة والصيد البحري 01 15 01

 مري وإالساكنوزارة ٕاUداد الرتاب الوطين والتع 07 07 04

 وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 08 06 07

 وزارة الصناUة وÎس�Íر والتéارة وÎق=صاد الرمقي 02 14 02

 وزارة التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء 03 13 03

 وزارة الص�ة 03 11 01

 امةوزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس�تد 09 07 07
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Uدد اجللسات اليت �رجمت zاللها  ٔس�ئ� 

 �لقطاع احلكويم

اجللسات اليت اعتذر zاللها السادة د Uد

 الوزراء عن احلضور

اجللسات اليت  ٔبدى zاللها Uدد 

 السادة الوزراء اس�تعدادمه احلضور 
 القطاUات احلكوم¦ة

 وزارة الس�ياaة والنقل اجلوي والصناUة التقليدية 11 05 08

 وزارة الش�باب والر¤ضة 06 10 04

 وزارة الثقافة واالتصال 06 10 06

 وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنية Îج±عية 15 01 05

 وزارة الشغل وإالدماج املهين 10 06 09

 دارة ا!فاع الوطينالوزارة امللكفة 7ٕ  ---  ---  --- 

 الوزارة امللكفة 7لشؤون العامة واحلاكمة 08 08 05

 الوزارة امللكفة 7لعالقات مع الربملان 16 00 06

 الوزارة امللكفة 7ٕصالح إالدارة و7لوظيفة العموم¦ة 11 05 08

الوزارة امللكفة 7ملغاربة املقميني 7خلارج وشؤون  13 03 03

 الهجرة

 بة ا!وt امللكفة 7لنقلكتا 11 05 06

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصيد البحري 01 15 00

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء 04 12 04

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية وÎق=صاد Îج±عي 06 10 05
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Uدد اجللسات اليت �رجمت zاللها  ٔس�ئ� 

 �لقطاع احلكويم

اجللسات اليت اعتذر zاللها السادة د Uد

 الوزراء عن احلضور

اجللسات اليت  ٔبدى zاللها Uدد 

 السادة الوزراء اس�تعدادمه احلضور 
 القطاUات احلكوم¦ة

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية القروية واملياه والغا7ت 01 15 00

 بة ا!وt امللكفة 7ٕالساكنكتا 10 06 01

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل والبحث العلمي 13 03 04

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتكو�ن املهين 05 02 00

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة 09 07 02

 كتابة ا!وt امللكفة 7لس�ياaة 06 10 00

 الس�Íركتابة ا!وt امللكفة 7 10 06 00

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة 09 07 05
 

  

  : ملحوظة
ارة الرتابية ضوء تقر�ر اOلس اU�ٔىل �لحسا7ت وتقار�ر املف�ش�ية العامة لٕالديف  ٕاعفاء السادة وزراء الرتبية الوطنية، الص�ة، ٕاUداد الرتاب الوطين واكتب ا!وt امللكف 7لتكو�ن املهين من �ا�م ٕا رUىل *  

ة »ابت القطاUات املشار ٕا�هيا zالل اجللس�تني الثالثة والرابعة، ح¦ث وقع بعد ذ~ تفويض تدبري قطاع الرتبية الوطنية �لس�يد وز�ر الثقاف فقد. "مبرشوع احلس�مية مxارة املتوسط" املتعلقةواملف�ش�ية العامة �لاملية 
 . وطين �لس�يد وز�ر الصناUة وÎس�Íر والتéارة وÎق=صاد الرمقي، وتدبري قطاع الص�ة �لس�يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�¦كواالتصال، بÉ÷ فوض تدبري قطاع ٕاUداد الرتاب ال

، يف aني مل مر×نمرات واعتذر  5ا!وt اس�تعداده احلضور لس�يد اكتب 7لÅس�بة لك=ابة ا!وt امللكفة 7لتكو�ن املهين ووفقا لالحئة املتوصل هبا ٔ س�بوعيا من الوز�ر امللكف 7لعالقات مع الربملان، ٔ بدى ا* 
  .Ðرد ٔ ي ٕاشارة حلضوره ٔ و اعتذاره يف 7يق اجللسات

  .القطاUات احلكوم¦ة ا�ٔكرث تعبريا عن اس�تعدادها احلضور جللسات أ�س�ئ� الشفهية ليوم الثالÞء* 
  .ية ليوم الثالÞءالقطاUات احلكوم¦ة ا�ٔكرث اعتذارا عن حضور uلسات أ�س�ئ� الشفه * 
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  القسم أ�ول
 

  اجللسات الشهرية املتعلقة  -   ٔ 
 احملاور: 7لس�ياسة العامة
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  2017 ٔ كتو�رzالل دورة املنعقدة  الشهرية اخلاصة 7لس�ياسة العامة اتاجللس

  
     ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئÉس اجللسة  2017 نونرب 14/ اجللسة أ�وىل 

  رئÉس احلكومة اOموUةالفريق ٔ و  السؤال  موضوع  رمق السؤال
  ع وÓزع امللك¦ةس�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة 7ٔ�رايض الساللية، ٔ رايض امجلو  :احملور أ�ول

Íر، ومعاجلة إالشاكليات املرتبطة س�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري لفائدة Îس�  104
   .7ٔ�رايض الساللية ؤ رايض امجلوع وÓزع امللك¦ة

 �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل

 رئÉس احلكومة

س�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، ومعاجلة إالشاكالت   96
Óزع امللك¦ةاملرتبطة 7ٔ�رايض الساللية، ٔ رايض امجلوع و. 

 أ�صاt واملعارصة

س�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، ومعاجلة إالشاكالت   99
   .املرتبطة 7ٔ�رايض الساللية، ؤ رايض امجلوع وÓزع امللك¦ة

  العداt والتمنية

لعقاري �Ïوt املوuه لالس�Íر س�ياسة احلكومة ملعاجلة إالشاكالت املرتبطة بتعبئة الرصيد ا  92
  .و7ٔ�رايض الساللية ؤ رايض امجلوع وÓزع امللك¦ة

 احلريك

 التجمع الوطين لSٔحرار  .ٔ رايض امجلوع بني وضعية امجلود وا�ٓفاق املس�تق'لية  101

الس�ياسة احلكوم¦ة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، و°يف¦ة معاجلة   107
  .إالشاكالت املرتبطة 7ٔ�رايض الساللية، ٔ رايض امجلوع وÓزع امللك¦ة

  Îشرتايك

س�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، ومعاجلة إالشاكالت   106
  .املرتبطة 7ٔ�رايض الساللية، ٔ رايض امجلوع وÓزع امللك¦ة

 ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي
  

  س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة :الثايناحملور 
   �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل   .س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة  103
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   أ�صاt واملعارصة .وا°بة ورش اجلهوية املتقدمةس�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري مل  95
 

 رئÉس احلكومة
 
 

  العداt والتمنية   .س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة  100

  احلريك  .اسرتاتيجية احلكومة يف جمال تزنيل وتقوية الالÐركزي إالداري ملوا°بة اجلهوية املتقدمة  93

  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب .مة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمةس�ياسة احلكو   102

  Îشرتايك  .الس�ياسة احلكوم¦ة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة  105

  Îحتاد املغريب �لشغل .س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة  94

 الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة  98

  العمل التقديم .تفعيل الالÐركزي إالداري  97

  اخلريفد  ٔمح: ٔ مني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئÉس اجللسة  2017 دجxرب 26/  الثانيةاجللسة 
  رئÉس احلكومة اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

  الس�ياسات العموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت اOالية :احملور أ�ول
 Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .اOاليةالس�ياسات العموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت   119

 رئÉس احلكومة

 أ�صاt واملعارصة .اOاليةلعموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت الس�ياسات ا  116

  العداt والتمنية   .اOاليةالس�ياسات العموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت   112

 احلريك  .اOاليةالس�ياسات العموم¦ة املعمتدة ملعاجلة التفاو×ت   108

 التجمع الوطين لSٔحرار  .×ت اOالية بني ¾ات اململكةالس�ياسات العموم¦ة املعدة ملعاجلة التفاو  117

  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب .اOاليةالس�ياسات العموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت   109

  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي  .التفاو×ت اOالية  114

  العمل التقديم  .اOاليةالتفاو×ت  يف معاجلةالس�ياسات العموم¦ة مدى جناUة   111
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  الس�ياسة أ�جرية يف املغرب :الثايناحملور 
 Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .الس�ياسة أ�جرية يف املغرب  120

  رئÉس احلكومة

 أ�صاt واملعارصة .الس�ياسة أ�جرية يف املغرب  115

  العداt والتمنية  .الس�ياسة أ�جرية 7ملغرب  113

  Îشرتايك   .حلكوم¦ة ٕالصالح مxظومة أ�جورالس�ياسة ا  121

  Îحتاد املغريب �لشغل .الس�ياسة أ�جرية 7ملغرب  110

  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .الس�ياسة أ�جرية 7ملغرب  118

     ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 23/  الثالثةاجللسة 
  رئÉس احلكومة اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   ؤالرمق الس

  احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية :احملور أ�ول
 Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية  130

  رئÉس احلكومة

  العداt والتمنية   .ية احملليةاحلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمن   131

 احلريك  .احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية  123

 التجمع الوطين لSٔحرار  .احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية  126

  ربÎحتاد العام ملقاوالت املغ .احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية  133

  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي   .احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية  127

�رامج احلكومة والتدابري العملية لتحسني احلاكمة الرتابية  122.  
  

 العمل التقديم
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  لمواطننيالرشائية � س�ياسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته Uىل القدرة :الثايناحملور 
 أ�صاt واملعارصة .تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته Uىل القدرة الرشائية �لمواطنني  129

  رئÉس احلكومة
  العداt والتمنية   .س�ياسة احلكومة يف ٕاصالح صندوق املقاصة و Þٓره Uىل القدرة الرشائية �لمواطن  132

  Îشرتايك  .اته Uىل القدرة الرشائية �لمواطننيالس�ياسة احلكوم¦ة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكس  124

  Îحتاد املغريب �لشغل   .س�ياسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته Uىل القدرة الرشائية �لمواطنني  128

  ميقراطية �لشغلالكونفدرالية ا!  .س�ياسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته Uىل القدرة الرشائية �لمواطنني  125

  

  

  

  

  



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

 

  حصي� ا!ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 ٔ كتو�ردورة 

 

17

  

 

  

 القسم أ�ول
 اجللسات الشهرية املتعلقة  -  ب

 ٕاحصائيات: 7لس�ياسة العامة
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئÉس احلكومة
 2017 ٔ كتو�ردورة  –حسب الفرق واOموUات  –

 

  

  

  

  

 2017 نونرب 14: اجللسة أ�وىل

سة احلكومة يف تنزيل الالتركيز اإلداري ملواكبة ورش سيا: المحور الثاني  الفرق واOموUات

 اجلهوية املتقدمة

سياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد العقاري للدولة : المحور األول

لفائدة االستثمار، ومعاجلة اإلشكاالت املرتبطة باألراضي الساللية، 

 أراضي اجلموع ونزع امللكية

 أ�س�ئ� املطروaة أ�س�ئ� اOابة أ�س�ئ� املطروaة أ�س�ئ� اOابة

 الفريق Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية 01 01 01 01

 ا�ٔصاt واملعارصةفريق  01 01 01 01

 العداt والتمنيةفريق  01 01 01 01

 احلريكفريق ال 01 01 01 01

 التجمع الوطين لSٔحرارفريق  01 01 --  -- 

 اد العام ملقاوالت املغربÎحت فريق  --  --  01 01

 Îشرتايك فريقال 01 01 01 01

 Îحتاد املغريب �لشغل فريق --  --  01 01

 ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي فريقال 01 01 --  -- 

 الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغلوUة مجم --  --  01 01

 العمل التقديموUة مجم --  --  01 01

  اOموع 07 07 09 09
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئÉس احلكومة

  2017  ٔكتو�ردورة  –توزيع التوق¦ت  – 
  

 رئÉس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

س�ياسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصيد  -
العقاري �Ïوt لفائدة Îس�Íر، 
ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة 7ٔ�رايض 

  ع وÓزع امللك¦ةالساللية، ٔ رايض امجلو 

س�ياسة احلكومة يف تزنيل الالÐركزي  -
 إالداري ملوا°بة ورش اجلهوية املتقدمة

  دق¦قة  86
  

  دق¦قة  86
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 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئÉس احلكومة
 2017 ٔ كتو�ردورة  –حسب الفرق واOموUات  –

 
  الفرق والمجموعات 2017 دجxرب 26: الثانيةاجللسة 

 السياسات العمومية املرتبطة مبعاجلة التفاوتات االية- : المحور األول السياسة األجرية يف املغرب-: حور الثانيالم

 أ�س�ئ� املطروaة أ�س�ئ� اOابة أ�س�ئ� املطروaة أ�س�ئ� اOابة

 الفريق Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية 01 01 01 01

 ا�ٔصاt واملعارصةفريق  01 01 01 01

 العداt والتمنية فريق 01 01 01 01

 احلريكفريق ال 01 01 --  -- 

 التجمع الوطين لSٔحرارفريق  01 01 --  -- 

 Îحتاد العام ملقاوالت املغرب فريق 01 01 --  -- 

 Îشرتايك فريقال --  --  01 01

 Îحتاد املغريب �لشغل فريق  --  --  01 01

 ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي يقفر ال 01 01 --  -- 

 الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغلوUة مجم --  --  01 01

 العمل التقديموUة مجم 01 01 --  -- 

  اOموع 08 08 06 06
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئÉس احلكومة
  2017  ٔكتو�ردورة  –توزيع التوق¦ت  – 

  

ملس�شار�نجملس ا احملاور  رئÉس احلكومة 

 الس�ياسات العموم¦ة املرتبطة مبعاجلة التفاو×ت اOالية -
  
 

  الس�ياسة أ�جرية يف املغرب -
 

  دق¦قة  86
  

  دق¦قة  86
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 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية اخلاصة �رئÉس احلكومة
 2017 ٔ كتو�ردورة  –حسب الفرق واOموUات  –

 
  الفرق والمجموعات 2018 ينا�ر 23: الثالثةاجللسة 

سياسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعكاساته  :المحور الثاني

 الشرائية للمواطنني على القدرة

 احلكامة الرتابية وانعكاساا على التنمية احمللية: المحور األول

 أ�س�ئ� املطروaة أ�س�ئ� اOابة أ�س�ئ� املطروaة أ�س�ئ� اOابة

 الفريق Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية 01 01 --  -- 

 ا�ٔصاt واملعارصةفريق  --  --  01 01

 العداt والتمنية فريق 01 01 01 01

 احلريكفريق ال 01 01 --  -- 

 التجمع الوطين لSٔحرارفريق  01 01 --  -- 

 Îحتاد العام ملقاوالت املغرب فريق 01 01 --  -- 

 Îشرتايك يقفر ال --  --  01 01

 Îحتاد املغريب �لشغلفريق  --  --  01 01

 ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عيفريق ال 01 01 --  -- 

 الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغلوUة مجم --  --  01 01

 العمل التقديموUة مجم 01 01 --  -- 

  اOموع 07 07 05 05
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  اخلاصة �رئÉس احلكومةٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهرية 
  2017  ٔكتو�ردورة  –توزيع التوق¦ت  – 

  

 رئÉس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

   احلاكمة الرتابية وانعاكساهتا Uىل التمنية احمللية -
 

 س�ياسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته Uىل القدرة -
  الرشائية �لمواطنني

  دق¦قة  86
  

  دق¦قة  86
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 أ�س�ئ� الشفهية ا�ٓنية اOاب عهنا 

  2017 ٔ كتو�رzالل دورة 
  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  عبد إالý احللوطي: رئÉس اجللسة  2017 ٔ كتو�ر 17/  أ�وىلاجللسة 

 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  �ٓين موضوع السؤال ا  رمق السؤال
 الرتبية الوطنية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .الس�نةا!خول اجلامعي لهذه   2299

 الرتبية الوطنية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .اجلودةمشلك Îكتظاظ ورهان   2300

 الص�ة  Îحتاد املغريب �لشغل .بالد�يف ٕاشاكلية املوارد ال¹رشية والبىن التحتية بقطاع الص�ة   2265

 الثقافة واالتصال  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .والرتاثية املتنوUة°يف¦ة توزيع ا!مع Uىل املهرuا�ت الفxية   2304

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  احلريك .عقدةالتوظيف مبوجب   2260

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: لسةرئÉس اجل   2017 ٔ كتو�ر 24/  الثانيةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 العدل  Îحتاد املغريب �لشغل .الÅساخمس�تق'ل �نة الÅساzة 7ملغرب ؤ وضاع   2267

 الرتبية الوطنية  احلريك .تق¦مي �ر�مج تÉسري  2258

 الش�باب والر¤ضة  التجمع الوطين لSٔحرار   .التخيميديدة اليت اعمتدهتا الوزارة يف تدبري صفقات املقاربة اجل  2351

 الش�باب والر¤ضة  Îشرتايك  .الصيف¦ةا�ëت   2353

 الش�باب والر¤ضة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .)2017(تق¦مي معلية التخيمي لهذه الس�نة   2354

   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2017 تو�رٔ ك  31/  الثالثةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال
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 الشغل وإالدماج املهين  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب .�ل�شغيلتق¦مي الربامج الÅش�يطة   2291

 الشغل وإالدماج املهين  احلريك  .الشغلٕادماج مح� الشواهد يف سوق   2348

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  �ئ� التازي: اجللسة ةرئÉس  2017 نونرب 14/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 العالقات مع الربملان  �لشغلالكونفدرالية ا!ميقراطية   .7لسجونالوضعية الصحية ملعتقيل حراك الريف   2347

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .املائيةاس�تزناف الفرشة   2359

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  احلريك .7ملغربٔ زمة املاء   2349

  ريف ٔمحد اخل: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2017 نونرب 21/  السادسةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 ا!اzلية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .الصو�رةاحلادث امل�ٔساوي ا¶ي شهده السوق أ�س�بوعي ٔ والد بوUالم مبدينة   2494

 ا!اzلية  Îشرتايك  .الصو�رةفاجعة مدينة   2495

 ا!اzلية  احلريك .بوUالملتفادي Ðكرار فاجعة جامUة س�يدي  التدابري املت�ذة  2496

 ا!اzلية  Îحتاد املغريب �لشغل .امرٔ ة يف فاجعة قرية بولعالم 15وفاة   2497

 ا!اzلية  العداt والتمنية  .فاجعة الصو�رة  2499

 ا!اzلية  أ�صاt واملعارصة  .فاجعة الصو�رة  2500

 ا!اzلية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .ببالد�تنايم اجلرمية   2410

 ا!اzلية  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي . اجلرميةارتفاع 5س�بة   2430

 ا!اzلية  احلريك  .7ملغربالوضعية أ�مxية   2461

 ا!اzلية  التجمع الوطين لSٔحرار  .7ململكةحامية أ�من وÎس�تقرار   2476
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 ا!اzلية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .العلياالرتابية aاميل الشواهد  Ýسوية وضعية موظفي امجلاUات  2372

   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2017 دجxرب 05/  الثامxةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 املغاربة املقميني 7خلارج وشؤون الهجرة  احلريك  .¹¦ابلي ٕاشاكلية املغاربة العالقني   2498

 املغاربة املقميني 7خلارج وشؤون الهجرة  أ�صاt واملعارصة  .بلي¹¦اوضعية الش�باب املغاربة العالقني   2516

 املغاربة املقميني 7خلارج وشؤون الهجرة  Îشرتايك  .معا�ة املغاربة احملتجز�ن يف السجون ا�لي¹¦ة  2531

 املغاربة املقميني 7خلارج وشؤون الهجرة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .لي¹¦امعا�ة ٔ فراد اجلالية املغربية املقمية يف   2533

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  �ئ� التازي: اجللسة ةرئÉس  2017 دجxرب 19/  العارشةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 الشغل وإالدماج املهين  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .مبكxاسوضعية عامل وUامالت معمل س�يكوم¦ك   2546

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 02/  احلادية عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .جبرادةاهنيار مxجم الفحم احلجري   2620

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  العمل التقديم  .جرادة تدبري وضعية املنامج املغلقة ومعاجلة تداعيات وفاة Uامالن مبنامج  2628

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  Îحتاد املغريب �لشغل  .جرادةدينة مبع شابني داzل برئ �لفحم احلجري مرص   2629

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  Îشرتايك  .جرادة ٔ aداث مدينة  2630

اقة واملعادن والتمنية املس�تدامةالط  العداt والتمنية  .جبرادة" الساندر¤ت "وفاة مواطنني يف برئ �لفحم احلجري   2631  

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  أ�صاt واملعارصة  .ت�ٔهيل املنطقة املنجمية جلرادة  2635

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  احلريك .ٔ aداث مxجم الفحم جبرادة  2636
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ساكنكتابة ا!وt امللكفة 7الٕ   احلريك   .صف¦حون د�ر�مج مدن ب  2607  

   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  عبد إالý احللوطي: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 09/  الثانية عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 الشغل وإالدماج املهين  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل   .العموم¦ةوضاع املس�ت�دمني واملس 7حلر¤ت النقابية 7لتعاضدية العامة ملوظفي إالدارات  ٔ   2643

 الشغل وإالدماج املهين  Îحتاد املغريب �لشغل  .العموم¦ةأ�وضاع املهنية واملادية ملس�ت�ديم التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات   2656

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 16/  الثالثة عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .اجلامعينيانتقاء أ�ساتذة   2690

 العدل  أ�صاt واملعارصة   .املغربيةتوفري املرتمجني لSٔمازيغية يف احملامك   2634

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 30/  الرابعة عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال ا�ٓين   رمق السؤال

 ا!اzلية  احلريك  .الثلجيةفك العزt عن املناطق املترضرة من ال�ساقطات   2763

 ا!اzلية  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .الثلجيةاطق املترضرة من ال�ساقطات ك العزt عن املنف  2767

 ا!اzلية  العمل التقديم  .اجلبليةموا¾ة انعاكسات ال�ساقطات الثلجية 7ملناطق   2769

ءكتابة ا!وt امللكفة 7ملا  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .هللاعبد  �ن محمد تلوث م¦اه سد س�يدي  2760  

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  أ�صاt واملعارصة  .هللاتلوث م¦اه سد س�يدي محمد �ن عبد   2771

 العدل  التجمع الوطين لSٔحرار  .الوطنيةاجلديدة !مع خطة العداt من القدرات الÅسائية  إالجراءات  2744

 العدل  aدة والتعادليةÎس�تقاليل �لو    .العداtإالجراءات احلكوم¦ة اجلديدة !مع خطة   2759

 العدل  احلريك  .املرٔ ةف=ح خطة العداt ٔ مام   2768
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 العدل  أ�صاt واملعارصة  ."العدول"ٔ هلية املرٔ ة يف ممارسة �نة   2770

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2018 فربا�ر 13/  السادسة عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  ين موضوع السؤال ا�ٓ   رمق السؤال

 العدل   أ�صاt واملعارصة  .واجلوالناعتقال املواطنني àس¹ب خمالفات قانون السري   2818
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  القسم الثالث
  أ�س�ئ� الشفهية العادية اOاب عهنا

  2017 ٔ كتو�رzالل دورة 
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  أ�س�ئ� الشفهية العادية اOاب عهنا
  2017 ٔ كتو�ر zالل دورة

  

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  عبد إالý احللوطي: رئÉس اجللسة  2017 ٔ كتو�ر 17/  أ�وىلاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الرتبية الوطنية  أ�صاt واملعارصة .سد اخلصاص بوزارة الرتبية الوطنية  416

 الرتبية الوطنية  Îشرتايك .املدرسة العموم¦ةرد Îعتبار ٕاىل   1849

 الرتبية الوطنية  العداt والتمنية .مؤسسات التعلمي اخلاص  1925

 الرتبية الوطنية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .غياب خريطة لتعممي املدارس واملعاهد العليا لتغطية لك اجلهات  2185

 الص�ة  ةأ�صاt واملعارص  .تق¦مي نظام رام¦د  1955

Uدم اaرتام بعض املص�ات اخلاصة التعريفات احملددة خلدماهتا من طرف صندوق مxظامت   2223
 .Îح=ياط Îج±عي ومطالبهتا مببالغ ٕاضاف¦ة من املرىض

 الص�ة  العداt والتمنية

 الثقافة واالتصال  التجمع الوطين لSٔحرار  .يف¦ة حامية الرتاث املعامري الوطين°   494

 الثقافة واالتصال  العداt والتمنية   .املتعلق 7لفxان واملهن الفxية 68.16عيل القانون رمق تف   2005

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  أ�صاt واملعارصة .الالÐركزي إالداري  2221

ون اخلارج¦ة والتعاون ا!ويلالشؤ   Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .ٕاaداث مxصب ملحق اق=صادي !ى سفارات اململكة 7خلارج  1696  

 الشؤون اخلارج¦ة والتعاون ا!ويل  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .يف ٕاطار العمل مببدٔ  املعام� 7ملثل" ش�نغن"فرض الت�ٔشرية Uىل مواطين دول مxطقة   1860

تدامةالطاقة واملعادن والتمنية املس�   احلريك .ÎنقطاUات املتكررة �لتيار الكهر7يئ  1362  

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  أ�صاt واملعارصة   .الطلب املزتايد Uىل املاء  1566

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .Ðزويد العامل القروي 7ملاء الصاحل �لرشب  2209
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   ٔمحد تو�زي: اجللسةٔ مني   عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2017 ٔ كتو�ر 24/  الثانيةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 العدل  العداt والتمنية  .اu�ٔل املعقول �لبث يف القضا¤  1543

 العدل  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .دور القضاء يف التمنية Îق=صادية  1686

 الرتبية الوطنية  أ�صاt واملعارصة  .فا¤ت القراءة �لتالم¦ذفشل املنظومة الرتبوية يف تلقني ك  188

 الرتبية الوطنية  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي  .الرتخ¦ص ملؤسسات القطاع اخلاص �لتعلمي  1906

 الرتبية الوطنية  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل . املق'لÎس�تعداد �لمومس ا!رايس   2191

 الرتبية الوطنية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .التعلمي أ�ويل  2124

 الش�باب والر¤ضة  أ�صاt واملعارصة  .حامية الش�باب من اëاطر وا�ٓفات Îج±عية  2082

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  العداt والتمنية   .تنف¦ذ أ�حاكم القضائية الصادرة ضد وزارة التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  1494

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  احلريك  .الف¦ضا�تامحلاية من   1746

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  العمل التقديم .مرشوع نفق تÉشاك  2019

 الشؤون العامة واحلاكمة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .حتسني القدرة الرشائية !ى املواطنني  1907

 الشؤون العامة واحلاكمة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .ندوق املقاصةحتديد الف�ات الفقرية املس�تف¦دة من ص   1912

 الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صاt واملعارصة  .ارتفاع ٔ مثنة الغازوال والبزن�ن رمغ اخنفاض ٔ سعار النفط يف السوق ا!ولية  1949

العموم¦ةٕاصالح إالدارة والوظيفة   العداt والتمنية م¦ثاق املرافق العموم¦ة  2104  

  أ�صاt واملعارصة  2025-2016الطرق¦ة Îسرتاتيجية الوطنية �لسالمة   2215
  
  
  

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء
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   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2017 ٔ كتو�ر 31/  الثالثةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الشغل وإالدماج املهين  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .2020مراكز التكو�ن املهين يف ٔ فق خرجيي توفري مxاصب شغل حلوايل مليونني من   677

 الشغل وإالدماج املهين  أ�صاt واملعارصة .Ýشغيل الش�باب 7لعامل القروي  2079

 حقوق إال5سان  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل .س�ميةاÓهتااكت حقوق إال5سان �لك تالو�هنا مبدينة احل   2168

 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  التجمع الوطين لSٔحرار  .ا!ينÉني القمينيوضعية   1339

 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  العداt والتمنية  .بطء وتعقد مساطر الرتخ¦ص �لمحس�نني بx¹اء املساuد  1870

 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  أ�صاt واملعارصة  .تمنية Îق=صاديةدور القطاع الوقفي يف ال   2112

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  أ�صاt واملعارصة  .Uدم انعاكس اس�تغالل الرثوات املنجمية Uىل املناطق املتواuدة هبا  2113

 أ�رسة والتضامن واملساواة  أ�صاt واملعارصة .لطلبةجتويد اخلدمات مبؤسسات الرUاية Îج±عية اخلاصة 7ٕيواء الطالبات وا  49

 الشؤون العامة واحلاكمة  العداt والتمنية  .رفع ا!مع عن املواد املدمعة  1891

 الشؤون العامة واحلاكمة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل   .قرار جلنة اليقظة خبصوص ٔ سعار البزن�ن  2025

 العالقات مع الربملان  العداt والتمنية  .ببالد�وضعية حمو أ�م¦ة   1899

 كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل  التجمع الوطين لSٔحرار  .ٕاUادة النظر يف تدبري رخص النقل املزدوج  496

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  Îشرتايك  .ٕاصالح التعلمي العايل  147

وt امللكفة 7لتعلمي العايلكتابة ا!  احلريك  .اجلامعيةوضعية أ�ح¦اء   866  

انتقاء التالم¦ذ لولوج املدارس واملعاهد العليا 7عتبار املعدالت احملصل Uلهيا ومدى Uداt هذا   2184
  .الرشط Uرب اجلهات

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  Îحتاد املغريب �لشغل  .2018- 2017ا!خول اجلامعي �رمس املومس اجلامعي   2268

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .التغريات املناخ¦ة  730
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  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئÉس اجللسة  2017 نونرب 07/  الرابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  احلريك .ٕاشاكلية الت�ٔطري ا!يين �لش�باب املغريب ب�ٔرض املهجر  892

 الس�ياaة والنقل اجلوي  أ�صاt واملعارصة .ٔ داء القطاع الس�يا# الوطين  933

 أ�رسة والتضامن واملساواة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .خطة ٕا°رام  99

 الشغل وإالدماج املهين  أ�صاt واملعارصة .الرفع من 5س�بة معدل التغطية Îج±عية  1138

 الشغل وإالدماج املهين  العداt والتمنية .تفامق ÓزاUات الشغل والتدابري املت�ذة حللها  1872

لشغل وإالدماج املهينا  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل .ا!خول Îج±عي  2237  

 الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صاt واملعارصة .تدبري اëاطر Îق=صادية  37

 العالقات مع الربملان  Îشرتايك .وضعية السجون 7ملغرب  2240

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  العداt والتمنية .معايري Îنتقاء 7ٔ�ح¦اء اجلامعية  2225

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  التجمع الوطين لSٔحرار .املنتوج الوطين Ýشجيع  672

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .رضورة تفعيل مق=ضيات حامية الصناUات الناش�ئة  2036

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  ية�لوaدة والتعادل  Îس�تقاليل . ا�هنوض 7لصادرات املغربية  2040

التدابري احلكوم¦ة محلاية املقاوt الصناعية الوطنية من بعض املامرسات ا�ë بقواUد التنافس   2275
 .احلر

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب

 الش�باب والر¤ضة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  . ية 7ملالعب الر¤ضيةÝرسيع وثرية ٕاجناز مشاريع البÅ¦ات التحت   728

 الش�باب والر¤ضة  أ�صاt واملعارصة .حاكمة القطاع الر¤يض  1650

 الش�باب والر¤ضة  العداt والتمنية .Ð2026رحش املغرب لتنظمي ٔ&س العامل لكرة القدم   1701

 الش�باب والر¤ضة  ريكاحل .ببالد�ٕاهامل بعض مالعب القرب   1729
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 الش�باب والر¤ضة  Îحتاد املغريب �لشغل .2017نصÉب ¾ة فاس مكxاس من خمطط معل وزارة الش�باب والر¤ضة �رمس س�نة   2176

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  �ئ� التازي: اجللسة ةرئÉس  2017 نونرب 14/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنية وUة اOمالفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 العالقات مع الربملان  العداt والتمنية  .ظاهرة Îكتظاظ 7لسجون  1924

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  العمل التقديم .موا¾ة اخلصاص يف م¦اه الرشب يف بعض مxاطق البالد  2336

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  Îشرتايك  .حامية الفرشة املائية  1428

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  أ�صاt واملعارصة .تداعيات قرار التصف¦ة القضائية لرشكة سامري  1179

 الشغل وإالدماج املهين  Îحتاد املغريب �لشغل .املتعلق 7لتعويض عن حوادث الشغل 18.12القانون رمق   509

 الشغل وإالدماج املهين  العام ملقاوالت املغربÎحتاد   .2025ل�شغيل يف ٔ فق � Îسرتاتيجية الوطنية   2280

   والوظيفة العموم¦ةٕاصالح إالدارة   التجمع الوطين لSٔحرار .املعمتد ببالد� مxذ س�نوات املس�مترتق¦مي التوق¦ت   2318

   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2017 نونرب 21/  السادسةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  السؤال  موضوع  رمق السؤال

 ا!اzلية  التجمع الوطين لSٔحرار  .)لكرميات(تدبري رخص النقل احلرضي   501

 ا!اzلية  أ�صاt واملعارصة  .تق¦مي �ر�مج احلكومة يف جمال تنظمي الباUة املتجولني  956

 ا!اzلية  العداt والتمنية  .افةاملضحصة امجلاUات الرتابية من الرضيبة Uىل القمية   1226

 ا!اzلية  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل .املفوضالتدبري   1410

مرشوع املرسوم املتعلق بت�ديد رشوط مxح التعويضات عن املسؤولية لفائدة رؤساء أ�قسام   2054
  .واملصاحل امجلاعية

 ا!اzلية  العداt والتمنية

 الفالaة والصيد البحري  أ�صاt واملعارصة )تقدم الفريق àسؤاý رمغ غياب الس�يد الوز�ر( .ة  Þٓر اجلفافالتدابري املت�ذة ملوا¾  814
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 الفالaة والصيد البحري  أ�صاt واملعارصة  )تقدم الفريق àسؤاý رمغ غياب الس�يد الوز�ر( .السمك¦ةحامية الرثوات   1642

 الرتبية الوطنية  حتاد العام ملقاوالت املغربÎ .م�ٓل القانون املتعلق 7لتكو�ن املس�متر  2274

 الثقافة واالتصال  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .حامية الثقافة احلسانية ومxحها إالشعاع الالئق هبا  401

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  عبد إالý احللوطي: رئÉس اجللسة  2017 نونرب 28/  السابعةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الشؤون اخلارج¦ة  العداt والتمنية  .تÅس�يق ¾ود املؤسسات الرمسية �Ïوt يف جمال ا!بلوماس�ية وقضية الوaدة الرتابية  1513

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي  .تثÅ¦ة بعض احملاور الطرق¦ة  379

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .جتديد حظرية النقل الطريق �لبضائع  1786

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء  العداt والتمنية  .التخف¦ف من معض� حوادث السري 7ملغرب  1917

والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء التجهزي  التجمع الوطين لSٔحرار  .وضعية م¦ناء طنéة املتوسطي  2145  

2370  �zالتجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء  احلريك  .تعرث ا5�ٔشطة املينائية مبدينة ا!ا 

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك واملاء  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل   .وضعية املسا~ والطرق 7لعامل القروي  2373

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  Îشرتايك  .روقاتحتيني املساطر اخلاصة بتوزيع احمل  2400

 الس�ياaة والنقل اجلوي  احلريك   .الس�يا#Î°راهات اليت تعرفها ¾ة درUه ×ف¦اللت يف اOال   1252

 الس�ياaة والنقل اجلوي  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .االتفاق¦ات املربمة بني املك=ب الوطين �لس�ياaة وبعض اخلطوط اجلوية ا!ولية  2121

 أ�رسة والتضامن واملساواة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .والهشاشةحماربة الفقر   2396

 الشغل وإالدماج املهين  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .عامل رشاكت احلراسة  97

 الشؤون العامة واحلاكمة  Îحتاد املغريب �لشغل  .احملروقاتارتفاع ٔ سعار   2307

 الشؤون العامة واحلاكمة  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل   .القدرة الرشائية لSٔرس  2383
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 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  العداt والتمنية   .العموم¦ةوضعية املترصفني 7ٕالدارات العموم¦ة وامجلاUات الرتابية واملؤسسات   2394

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة  أ�صاt واملعارصة .ث الطبيعية والتقلبات املناخ¦ةاليقظة والوقاية ومعاجلة  Þٓر الكوار   1654

1259  uٓ  ح القروض والرفع من قميهتا ومتديدxسهيل مسطرة مÝس�بة �لصناع اÅسديدها 7لÝ ل
  .التقليديني

  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل
 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  أ�صاt واملعارصة  .تقوية املوارد املالية �لغرف  1592

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  أ�صاt واملعارصة  .س�بل موا¾ة اخلصاص Îج±عي  1641

  د اخلريف ٔمح: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2017 دجxرب 05/  الثامxةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 املغاربة املقميني 7خلارج وشؤون الهجرة  العداt والتمنية .اس�تق'ال املهاجر�ن ببالد�  1998

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  أ�صاt واملعارصة  .الر°ود ا¶ي يعÉشه قطاع العقار  35

2023  Î س�تقاليل  .س�تق'ال ٔ والد الكرن مبقاطعة النخيل مبدينة مرا+شمركزÎ دة والتعادليةaداد الرتاب الوطين والتعمري  �لوUٕا 

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  أ�صاt واملعارصة .م�ٓل الزتام الوزارة بدمع تنافس�ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة  27

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  قراطي Îج±عيا!س�توري ا!مي  .املناطق الصناعية  372

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .وضعية الغرف املهنية يف ظل التقس�مي اجلهوي اجلديد  704

التéارةالصناUة وÎس�Íر و   Îحتاد املغريب �لشغل  .مصري مس�ت�ديم مك=ب ال�سويق والتصد�ر ورشكة سواكمار  1765  

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  احلريك  .إالجراءات املزمع اختاذها ل�شجيع Îس�Íر 7ملغرب  1811

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  العداt والتمنية  .مxاخ Îس�Íر ببالد�  2331

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  دة والتعادلية�لوÎ aس�تقاليل .موقع اOالس اجلهوية من الربامج التمنوية ëططات الوزارة  2047

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  أ�صاt واملعارصة  .إالدماج Îق=صادي �لش�باب  2101

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .مشالك قطاع الصناUة الغذائية  2273
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ياaة والنقل اجلويالس�   العمل التقديم  .الس�يا#ال�شو�ر   2017  

 الشغل وإالدماج املهين  العداt والتمنية  .الشغلنتاجئ الزتام الرشاكت واملقاوالت بت�ٔمني العامل واملس�ت�دمني من حوادث   1986

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  التجمع الوطين لSٔحرار   .س�ياسة احلكومة يف جمال حماربة الفساد  741

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل   .لعقودالتوظيف مبوجب ا  2382

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئÉس اجللسة  2017 دجxرب 12/  التاسعةاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الشؤون اخلارج¦ة  التجمع الوطين لSٔحرار .فريق¦اإ يف موا°بة وتنف¦ذ املشاريع امللك¦ة   2319

 العدل  أ�صاt واملعارصة  .تنايم ظاهرة Îس�¦الء Uىل عقارات الغري  578

 العدل  احلريك  .ت�ٔخر املغرب يف اع±د العقو7ت البدي�  874

 العدل  العداt والتمنية  .Ýسوية وضعية موظفي امجلاUات الرتابية املوضوUني رهن ٕاشارة خمتلف احملامك  1869

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  احلريك  .ا!ور ا�ٓي� �لسقوط  860

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .العقاريةيف املعامالت " النوار"ش�يوع ظاهرة   918

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  يكÎشرتا  .دور احلكومة ف� خيص مراق'ة جودة السكن Îق=صادي  2285

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .البناء العشوايئ 7ملدن  1555

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  أ�صاt واملعارصة   .دمع اس�تعامل الطاقات املتéددة يف القطاع الفال#  1310

مة بني املك=ب الوطين �لكهر7ء واملاء الصاحل �لرشب وامجلاUات الرتابية م�ٓل االتفاق¦ات املرب   2322
  .ٕالقلمي طانطان

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  التجمع الوطين لSٔحرار

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  أ�صاt واملعارصة  .ارتفاع ٔ سعار فواتري املاء والكهر7ء  2452

 الس�ياaة والنقل اجلوي  العداt والتمنية .اع الس�يا# 7ملغربوضعية القط  1546

 الشغل وإالدماج املهين  العداt والتمنية  .Ýشغيل أ�ش�اص يف وضعية ٕاUاقة  1294



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

 

  حصي� ا!ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 ٔ كتو�ردورة 

 

39

 الشغل وإالدماج املهين  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .الوطين لظروف احلياة املهنية وم�ٓل املعهدمعل   1788

 الشغل وإالدماج املهين  أ�صاt واملعارصة  .دماج الش�باب املهين وÎج±عيس�بل حتق¦ق ان  2100

 الشغل وإالدماج املهين  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .مس�ت�دم ×بع �لتعاضدية العامة �لوظيفة العموم¦ة 300مصري حوايل   2455

 العالقات مع الربملان  د املغريب �لشغلÎحتا  .)جxوب ورشق- شامل(مصري ٔ طر ومس�ت�ديم واكالت التمنية   1346

 العالقات مع الربملان  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .املدينuا-زة اOمتع   2482

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  �ئ� التازي: اجللسة ةرئÉس  2017 دجxرب 19/  العارشةاجللسة 
 نيةالوزارة املع  اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 الشغل وإالدماج املهين  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل .احلوار Îج±عي  408

 الشغل وإالدماج املهين  العداt والتمنية   .الشغلحصي� املس�تف¦د�ن من صندوق فقدان   2488

 الرتبية الوطنية  أ�صاt واملعارصة  .اسرتاتيجية احلكومة الع±د املساUدة Îج±عية 7لفضاء املدريس  514

حرمان موظفي مك=ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل من zدمات مؤسسة محمد السادس   1916
  .لSٔعامل Îج±عية �لرتبية والتكو�ن

  العداt والتمنية
 الرتبية الوطنية

 الرتبية الوطنية  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .أ�ساتذة املتعاقد�ن  2408

2424  uة هلم و�لمنظومة الرتبوية والتعلميية س�بل حامية ر�Éحتاد املغريب �لشغل  .ببالد�ال و5ساء التعلمي من املامرسات املسÎ  الرتبية الوطنية 

 الثقافة واالتصال  احلريك  .�لمهرuا�ت وامجلعيات املايل العمويماملعايري املعمتدة يف تقدمي ا!مع   2256

 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .ءارتفاع فاتورة اس�هتالك الكهر7  2211

 الس�ياaة  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .مراجعة السعر اëصص محلل املنتوج التقليدي Uرب النقل اجلوي  523

 أ�رسة والتضامن واملساواة  أ�صاt واملعارصة  .تفامق ظاهرة ٔ طفال الشوارع  571

 الش�باب والر¤ضة  احلريك  .ة دور الش�باب 7ملغربوضعي  896

 الش�باب والر¤ضة  Îشرتايك  .°يف¦ة ٕاUادة Îعتبار !ور الش�باب  1569



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

 

  حصي� ا!ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 ٔ كتو�ردورة 

 

40

 الش�باب والر¤ضة  أ�صاt واملعارصة  .القروي والرتفهيية 7لعامل واملÅش�ٓت الر¤ضيةاملؤسسات   2287

 املغاربة املقميني 7حلارج   واملعارصةأ�صاt  .جناUة Îسرتاتيجية الوطنية �لهجرة  1149

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  العداt والتمنية  .Ðكو�ن ٔ طباء يف ختصص الطب الرشعي  1488

عايلكتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي ال  �لوaدة والتعادلية Îس�تقاليل  .توفري التدريب خلرجيي اجلامعات واملدارس واملعاهد العليا  2183  

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  التجمع الوطين لSٔحرار  .ٕاaداث نواة uامعية 7ٕقلمي تنغري  2317

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 02/  احلادية عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 كتابة ا!وt امللكفة 7ٕالساكن  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية .رضورة ٕاصالح قطاع العقار  2411

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .Ðمثني النفا¤ت  1692

مب�اذاة جامUة  ا�Þٓر البي0¦ة ملعمل Ðكر�ر الن�اس املزمع ٕا5شاؤه فوق Ðراب جامUة والقايض  2127
 .النحيت دا-رة ٔ غرم

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة  العداt والتمنية

 الس�ياaة والنقل اجلوي  ةÎس�تقاليل �لوaدة والتعادلي  .ف=ح مك=ب �لس�ياaة 7ٔ�قالمي اجلنوبية وجزر الكxاري والس 7ملاس  2504

 الشغل وإالدماج املهين  عيا!س�توري ا!ميقراطي Îج±  .Ýشغيل الش�باب  2523

 العالقات مع الربملان  أ�صاt واملعارصة  .تعاطي احلكومة مع مقرتaات القوانني  414

 العالقات مع الربملان  أ�صاt واملعارصة   .تفويض تغذية Óزالء املؤسسات السجنية �لقطاع اخلاص  2442

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  يةالعداt والتمن    .حماربة الفساد 7ٕالدارة العموم¦ة  1920

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .التوظيف مبوجب عقود وتعميق اخ=الالت التوازن املايل لنظام املعاشات املدنية  2475

ابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليديةكت  التجمع الوطين لSٔحرار  .دور التكو�ن املهين يف Ðمنية الصناUة التقليدية  246  

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  أ�صاt واملعارصة  .اخلارجقطع الغيار املس�توردة من   1392
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   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  عبد إالý احللوطي: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 09/  الثانية عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة يق ٔ و الفر  موضوع السؤال   رمق السؤال

ربط اسرتاتيجية ال�شغيل 7السرتاتيجيات القطاعية وتعز�ز دور اجلهات وامجلاUات الرتابية يف   2412
   .هذا اOال

 الشغل وإالدماج املهين  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية

 الشغل وإالدماج املهين  داt والتمنيةالع  .عامt الÅساء بقطاع الصناUات التحويلية �لمنتوuات البحرية  2514

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  أ�صاt واملعارصة  .توايل ٕا»الق املقاوالت الصغرى  44

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .متش�يط أ�ح¦اء الصناعية من البقع »ري املس�تغ�  2155

 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  حتاد العام ملقاوالت املغربÎ  .قطاع الÅس�يج 7ملغرب  2276

 الرتبية الوطنية  أ�صاt واملعارصة .تعممي التعلمي أ�ويل 7لوسط القروي  1160

 الرتبية الوطنية  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .ظاهرة التدzني 7ملؤسسات التعلميية  1771

 الرتبية الوطنية  التجمع الوطين لSٔحرار  .املناجه بوزارة الرتبية الوطنية  2270

 الرتبية الوطنية  احلريك  . ٓفاق قطاع التكو�ن املهين  2342

 الرتبية الوطنية  Îشرتايك   .املساهامت املالية �لتالم¦ذ  2537

 الثقافة واالتصال  أ�صاt واملعارصة   .صيانة وÐمثني الرتاث الثقايف  759

 الثقافة واالتصال  العداt والتمنية   .مويم يف تغطيهتا لبعض اa�ٔداث Îج±عيةUدم �نية قxوات القطب الع  2198

 الس�ياaة والنقل اجلوي  العداt والتمنية  .ت�ٔهيل املرشد�ن الس�ياح¦ني »ري الرمسيني  2007

 الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صاt واملعارصة   .حماربة املضاربني يف املواد الغذائية  1606

 كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل  احلريك   .الت اج=ياز ام=�ان احلصول Uىل رخصة الس�ياقةعض اخ=الب  4

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة  التجمع الوطين لSٔحرار   .تنف¦ذ اتفاق 7رgس �لمناخ  2320
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  لمحمد Uدا: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 16/  الثالثة عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  أ�صاt واملعارصة  .مالمئة مسا~ التكو�ن مع aاج¦ات سوق الشغل  1610

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  احلريك   .ٕاصالح التعلمي العايل  2031

 أ�رسة والتضامن واملساواة  العداt والتمنية  .ٔ�ش�اص يف وضع ٕاUاقة 7لوسط القرويالعناية 7  568

 أ�رسة والتضامن واملساواة  Îحتاد املغريب �لشغل . ظاهرة Îطفال امل�رشد�ن 7لقرى واملدن املغربية  1865

ملساواةأ�رسة والتضامن وا  العداt والتمنية  .وضعية املؤسسات اخلريية ببالد�  2491  

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .هزاt التعويضات العائلية  213

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .اج±Uات اOلس اU�ٔىل �لوظيفة العموم¦ة  2588

 املغاربة املقميني 7خلارج وشؤون الهجرة  يل �لوaدة والتعادليةÎس�تقال  .دور اجلالية يف التمنية الوطنية  2560

 كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل  أ�صاt واملعارصة   .املشالك اليت يعاÓهيا قطاع النقل ا!ويل  2438

لتقليديةكتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة ا  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية .رضورة دمع التعاونيات احلرف¦ة ببالد�  78  

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  Îشرتايك  .التدابري Îس�تعéالية ٕالنقاذ الصناUة التقليدية  2247

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  أ�صاt واملعارصة  .حتسني رشوط الص�ة والسالمة يف قطاع الصناUة التقليدية  2530

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  احلريك  .لعامل القرويالصناUة التقليدية 7  2548

 كتابة ا!وt امللكفة 7لتمنية املس�تدامة  العداt والتمنية  .حامية أ�حزمة اخلرضاء  2009

ية املس�تدامةكتابة ا!وt امللكفة 7لتمن   Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .الغازات املنبعثة من احملطة احلرارية 7لعيون  2568  

 العدل  التجمع الوطين لSٔحرار  .ٕاشاكلية مذ°رات البحث الصادرة àش�ٔن اس�¦فاء الغرامات  1966

 العدل  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي  .أ�طفال احملرومون من الوÞئق و»ري املعرتف هبم  2539



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

 

  حصي� ا!ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 ٔ كتو�ردورة 

 

43

  محمد Uدال: ٔ مني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئÉس اجللسة  2018 ينا�ر 30/  الرابعة عرشاجللسة 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 ا!اzلية  العداt والتمنية  .وصوالتال Uدم متكني اجلامعات والنقا7ت الوطنية التابعة لالحتاد الوطين �لشغل 7ملغرب من  1985

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  ةأ�صاt واملعارص   .ت�ٔخر اجناز السدود املربجمة  2200

 الفالaة والصيد البحري  أ�صاt واملعارصة  .Ýسويق املنتوج الفال#  269

 الفالaة والصيد البحري  ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي  .ت¹س�يط املساطر لولوج الفالaني الصغار ٕاىل القروض  377

 الفالaة والصيد البحري  والتعادليةÎس�تقاليل �لوaدة   .دمع التعاونيات الفالح¦ة  1772

 الفالaة والصيد البحري  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .الرب�مج الوطين لرتقمي إالبل  2156

 الفالaة والصيد البحري  التجمع الوطين لSٔحرار   .وضعية املومس الفال# احلايل  2551

 الفالaة والصيد البحري  يةالعداt والتمن   .وضعية مصايد الصيد البحري 7ملغرب  2558

 الفالaة والصيد البحري  Îشرتايك  .ٕاaداث احملافظة العقارية 7ٕقلمي وزان  2641

 الثقافة واالتصال  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب . 7ملغربالس�ياaة الثقاف¦ة   1694

 الثقافة واالتصال  Îحتاد املغريب �لشغل . 2Mالثانية وضعية القxاة   2371

   ٔمحد اخلريف: ٔ مني اجللسة  محيد °وسكوس: رئÉس اجللسة  2018 فربا�ر 06/  اخلامسة عرشلسة اجل 
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

ين والتعمريٕاUداد الرتاب الوط  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .واو�ر مبقاطعة النخيل مبدينة مرا+شبعض ا!م�ٓل Ýسوية وضعية   2024  

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  العداt والتمنية . رخص تقس�مي العقارات  2473

 كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل  أ�صاt واملعارصة .اخ=الالت جمال تعلمي الس�ياقة وام=�ان رخصة الس�ياقة  1071

وt امللكفة 7لنقلكتابة ا!  العداt والتمنية  . جتديد س�يارات تعلمي الس�ياقة 7ملغرب  1971  
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 الرتبية الوطنية  العداt والتمنية . ýشواهد التعلمي اخلاص املعمتد والتعلمي اخلاص املرخص   1981

 الرتبية الوطنية  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .احلاكمة يف تدبري قطاع التعلمي  2150

 الرتبية الوطنية  احلريك   .¦ا التطبيق¦ة من التجهزياتاخلصاص احلاصل يف مراكز التكو�ن املهين ومعاهد التكxولوج   2350

 الرتبية الوطنية  أ�صاt واملعارصة  .جمانية التعلمي  2645

 الش�باب والر¤ضة  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب  .Îس�Íر الر¤يض 7ملغرب  2278

 الش�باب والر¤ضة  اليل �لوaدة والتعادليةÎس�تق  .Î2026س�تعدادات !مع Ðرش�يح املغرب الح=ضان ٔ&س العامل   2640

 الثقافة واالتصال  العداt والتمنية . Ýشك¦ل اOلس الوطين �لص�افة  1873

 الثقافة واالتصال  Îحتاد املغريب �لشغل . إالصالحوضعية املك=ب املغريب حلقوق املؤلفني و ٓفاق   1989

 الثقافة واالتصال  Îشرتايك  .والقراءةالك=اب   1992

 الثقافة واالتصال  احلريك  .احلسانيةا�هنوض 7لثقافة   2535

 العالقات مع الربملان  أ�صاt واملعارصة  .حماربة أ�م¦ة  185

 العالقات مع الربملان  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .ضعف ش�بكة االتصاالت ببعض اجلهات  2484

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  رالتجمع الوطين لSٔحرا .موا°بة القطاع التعاوين  587

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  أ�صاt واملعارصة  .اسرتاتيجية Ðمنية الصناUة التقليدية  1593

 ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .Îسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد  2552

   ٔمحد تو�زي: ٔ مني اجللسة  عبد الصمد ق¦وح: رئÉس اجللسة  2018 فربا�ر 13/  السادسة عرشة اجللس
 الوزارة املعنية اOموUة الفريق ٔ و  موضوع السؤال   رمق السؤال

 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  العداt والتمنية  .ٕادماج الك=اتÉب القر ٓنية يف مxظومة التعلمي العتيق  545

 ٕاUداد الرتاب الوطين  أ�صاt واملعارصة . املسا°ن ا�ٓي� �لسقوطaل معض�  267
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 الرتبية الوطنية  العداt والتمنية   .الوضعية Îج±عية ملتدريب مراكز التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل  1520

 الرتبية الوطنية  الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل  .الهدر املدريس يف العامل القروي  1528

 الرتبية الوطنية  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .)السمل التاسع(وضعية ٔ ساتذة ا!رuة الثالثة   2346

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  التجمع الوطين لSٔحرار  .أ�رضار اليت Ýس¹هبا أ�مطار والتقلبات اجلوية 7لطرق الوطنية  489

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  العداt والتمنية  .تفك العزt عن العامل القروي جبهة درUة ×ف¦الل  2228

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  Îشرتايك .النقص احلاصل يف Uالمات ال�شو�ر الطريق  2290

إالجراءات احلكوم¦ة املت�ذة من  uٔل موا¾ة موuة الربد القارس اليت تعÉشها بعض املدن   2657
  .والقرى املغربية

لتجهزي والنقل وا�لوجس�¦كا  Îحتاد املغريب �لشغل  

 التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  احلريك   .النائيةفك العزt عن املناطق   2673

 الس�ياaة والنقل اجلوي  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .”2020رؤية “Îسرتاتيجية الس�ياح¦ة   2041

 الس�ياaة والنقل اجلوي  دليةÎس�تقاليل �لوaدة والتعا   .zدمات اخلطوط اجلوية امللك¦ة املغربية  2391

 كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل  Îحتاد العام ملقاوالت املغرب   .تقوية تنافس�ية رشاكت الشحن املغربية  1683

 كتابة ا!وt امللكفة 7لنقل  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية  .تطو�ر مxظومة النقل  2414

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  ±عيا!س�توري ا!ميقراطي Îج  .ٕاجناز السدود  1759

 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  احلريك  .القروياملسا~ الطرق¦ة 7لعامل   2072

ٓ م  2683 � كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  أ�صاt واملعارصة   .ل �ر�مج ٕاaداث مراكز ا!مع التقين يف قطاع الصناUة التقليدية

 كتابة ا!وt امللكفة 7لصناUة التقليدية  Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية   .2017صناUة التقليدية zالل الس�نة املالية حصي� وزارة ال   2710

 العدل  أ�صاt واملعارصة  .Îعتقال Îح=ياطي  2443
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  القسم الرابع
 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشفهية 

  2017 ٔ كتو�رzالل دورة 
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  2017أكتوبر دورة  –حسب الفرق والمجموعات  –وية إحصاء عام لألسئلة الشف

 عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة المجموعة/ الفريق

  حسب الحصص

األسئلة 

 المسحوبة

األسئلة 

 المحولة

ن م األسئلة المتبقاة

  الدورات السابقة

األسئلة المطروحة خالل 

 الفترة الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 

 2017 أكتوبردورة 
 العادية نيةاآل المجموع

 -- -- 50 13  379  116  07  256 االستقاللي للوحدة والتعادليةفريق ال

 -- 141 53 07  538  109  00  429 األصالة والمعاصرةفريق 

 -- -- 44 02  483  95  02  386 العدالة والتنميةفريق 

 -- 01 20 11  194  50  11  133  الحركي الفريق

 -- -- 18 03  98  25  02  71 التجمع الوطني لألحرار فريق

 -- -- 13 01  66  02 14  50  االتحاد العام لمقاوالت المغربفريق 

 -- 01 12 04  87  18 23  46 االشتراكي الفريق

 -- 02 11 05  74  30 09  35 االتحاد المغربي للشغل فريق 

 -- -- 07 01  47  21 00  26 الدستوري الديمقراطي االجتماعيفريق ال

 -- 05 12 04  91  37 05  49 ديمقراطية للشغلالكونفدرالية المجموعة 

 -- 11 03 02  34  09 06  19 العمل التقدمي مجموعة

 المجموع

  
1500  79  512  2091  53  243  161   --  
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  :صص zالل uلسات أ�س�ئ� الشفهية أ�س�بوعيةتوزيع احل
 

 

 اOموUة/ الفريق  احلصة

 الفريق Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية )لك ثالث uلسات(04+01
 فريق أ�صاt واملعارصة 04
 فريق العداt والتمنية 03
  الفريق احلريك 02

 فريق التجمع الوطين لSٔحرار )لك ثالث uلسات( 01+01
  فريق Îحتاد العام ملقاوالت املغرب     01
 الفريق Îشرتايك 01
 فريق Îحتاد املغريب �لشغل 01
 الفريق ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي 01
 مجموUة الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغل 01

 قديممجموUة  العمل الت )لك ثالث uلسات( 01
  اOموع 20
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 2017 أكتوبردورة  –حسب المجاالت القطاعية  –الشفوية إحصاء عام لألسئلة 

  

  المجال
 عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة

األسئلة المطروحة خالل الفترة   األسئلة المتبقاة

 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل دورة 

 2017 أكتوبر
 المجموع

االقتصاد والمالية، الفالحة، الصناعة : (المجال االقتصادي

، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون العامة والحكامة، الصيد االستثمارو 

ة التقليدية، التنمية القروية والمياه والغابات، التجارة البحري، الصناع

الخارجية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، كتابة الدولة المكلفة 

 )باالستثمار، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

517  

  

24  153    

694  

79  

التربية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة، :( المجال االجتماعي

ة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم األسر 

 )العالي، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

387  26  145 558  82 

، حقوق اإلنسان، العدل: (المجال الحقوقي واإلداري والديني

األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، 

 )عالقات مع البرلمان، الوظيفة العموميةال

197  13  87 

 

297  60 

الوزارة (الداخلية : (مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

كتابة (، اإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )المنتدبة في الداخلية

، التجهيز والنقل، الدفاع الوطني، الوزارة )الدولة المكلفة باإلسكان

 )ة بالنقل، الوزارة المكلفة بالماءالمكلف

351  

  

14  112 477  64 

بة الدولة لدى وزير كتا(لخارجية : (مجال الشؤون الخارجية

 )، المغاربة المقيمين بالخارج)الخارجية

48  02  15 65  11 

  المجموع
 

1500  79  512  2091  296  
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  - حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياني
 

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

  القطاعية
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 القسم اخلامس
  أ�س�ئ� الك=ابية اOاب عهنا  

  الفرتة الفاص� بني ا!ورتني zالل 
  2017 ودورة ٔ كتو�ر
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 ة اOاب عهنا zالل أ�س�ئ� الك=ابي
  2017وzالل دورة ٔ كتو�ر  2017ؤ كتو�ر  2017  ٔ�ريلالفرتة الفاص� بني دوريت 

 

 الفريق Îس�تقاليل �لوaدة والتعادلية
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
2017-  08 - 18 ا!اzلية .�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ عضاء الفريق ،قاري �لجامUات السالليةتعبئة الرصيد الع  138  

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد السالم ا�لبار ،مدينة تطوان-�ر�مج ت�ٔهيل املدن  123  

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال .س�يد عبد السالم ا�لبار�لمس�شار احملرتم ال  ،مدينة القxيطرة-�ر�مج ت�ٔهيل املدن  124  

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال .�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة zدجية الزويم ،مدينة مرا+ش-�ر�مج ت�ٔهيل املدن  125  

2017-  10 - 09 الثقافةو االتصال .�لمس�شار احملرتم الس�يد صبحي اجلياليل ،مدينة الر7ط-�ر�مج ت�ٔهيل املدن  126  

 حامية مxتéات الصناUة التقليدية جبهة العيون الساق¦ة امحلراء من القرصنة والتدلÉس،  583
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد محمد سامل �منسعود

2017-  10 - 09  الصناUة التقليدية  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

�لمس�شار احملرتم الس�يد محمد  ،قسام ا�ٓي� �لسقوط واملبÅ¦ة 7ملفكك 7ٕقلمي وزانوضعية ا�ٔ   394
 .لشهب

2017-  10 - 18 الرتبية الوطنية  

�لمس�شار  مشاريع ا!مع 7ملعدات التقxية املرتبطة 7لربامج املندجمة 7جلهات اجلنوبية الثالث،  749
  .احملرتم الس�يد ٔ محد 77 امعر aداد

 

2018-  01 - 26  ليديةالصناUة التق   
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 فريق أ�صاt واملعارصة
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز ،ٕا»الق مدارس معوم¦ة خبريبكة  274  

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز ،Ýسمم تالم¦ذ 7ٕقلمي �رش�يد  275  

�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد  ،Ðمثني املنتوuات احمللية وت�ٔهيل القطاع الفال# 7ٕقلمي احلس�مية  513
 .العز�ز بنعزوز

2017-  08 - 18 الفالaة والصيد البحري  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

2017-  10 - 18 كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uادل الربااكت ،انقطاع املاء مبدينة خريبكة  587  

الس�يدان  �لمس�شاران احملرتمان ،م�ٓل بناية التعلمي العتيق بدار زهريو جامUة جحر الن�ل طنéة  595
 .احلو املربوح ؤ محد إالدرgيس

2017-  10 - 18 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  

�لمس�شار  ،ٕامتام هيلكة مجموUة مدارس  ٓيت حxيين مبنطقة ×قجو�ن دا-رة بوم¦ة، ٕاقلمي م¦دلت  605
 .احملرتم الس�يد عبد العز�ز بنعزوز

2017-  10 - 25 الرتبية الوطنية  

2017-  10 - 25  الفالaة والصيد البحري .الكرمي اهلمس �لمس�شار احملرتم الس�يد عبد ،ٔ كنولالغطاء الغابوي بدا-رة   526  

�لمس�شار  Îس�تغالل العشوايئ وÎج=ثات ا¶ي تتعرض ý النبا×ت العطرية بدا-رة  ٔكنول،  525
 .الكرمي اهلمس احملرتم الس�يد عبد

2017-  11 - 08  الفالaة والصيد البحري  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،ت ٔ مالك ا!وt ؤ رايض امجلوع وأ�وقاف مبرا+شاخ=الالت تفوي  586
 .عبد العز�ز بنعزوز

2017-  11 - 08  ا!اzلية  

2018-  01 - 17  أ�رسة والتضامن واملساواة�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد العز�ز  ،اخلدمات املقدمة لزنالء اخلريية إالسالم¦ة 7لناظور  588  
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 .بنعزوز

Î  17 - 01  -2018ق=صاد واملالية .�لمس�شار احملرتم الس�يد محمد الش�يخ بيد هللا ،"البÉ=كو�ن"ل العم� الرمقية Îفرتاضية تداو   725  

 فريق العداt والتمنية
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل  ،مدرسة جامUاتية جبامUة راس الواد 7ٕقلمي ×و�تٕاaداث   197

 .العرسي
2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

 ،طلب انتقال ٔ س�تاذة مصابة 7لرسطان حلا�هتا الصحية معية زو¾ا بصف=ه املتكفل الوح¦د هبا  234
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك مجييل ،مxح إالUدادي 7ٕملش�يل ٕاقلمي م¦دلت  298  

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك مجييل ،Îس�تفادة من �ر�مج تÉسري  300  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،لرتبية الوطنية 7ٕقلمي �رش�يدٕاaداث مقر �لمد�رية إالقلميية لوزارة ا  307
 .محيد الزاتين

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

2017-  08 - 18 الثقافة واالتصال .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس ،ٕاجراءات الوزارة محلاية قصبة سلوان 7ٕقلمي الناظور  317  

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك مجييل ،2003و 1985ملف أ�ساتذة حضا¤ مرسويم   347  

2017-  08 - 18 الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس ٕاUادة ت�ٔهيل معمل املنجم جبرادة،  416  

�لمس�شار احملرتم  ،ي بتاو�ت UليهÝسوية وضعية العقار املقرر ÝشÉ¦د الثانوية إالUدادية الب�رث   433
 .الس�يد Uيل العرسي

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

�لمس�شار احملرتم  ،ربط فرعية ٔ والد ٔ يوب مجموUة مدارس ٔ مسل جبامUة بوهودة 7ٕقلمي ×و�ت  454
 .الس�يد ن¹¦ل ش�يخي

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  
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2017-  08 - 18 الفالaة والصيد البحري .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس ة احلس�مية،Ýسوية وضعية قطعة ٔ رضية اكئنة مبدين  478  

ٕالزام داzلية الثانوية التقxية إالمام ما~ بربش�يد التلميذات مبغادرهتا zالل هناية أ�س�بوع   502
�لمس�شار  والعطل أ�س�بوعية بدعوى Uدم وجود اع±دات التغذية zارج ٔ وقات ا!راسة،

 .احملرتم الس�يد Uيل العرسي

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  ٕاصالح خطارة الساق¦ة املاحلية بدا-رة الريصاين ٕاقلمي الراش�يدية،  531
 .م'ارك مجييل

2017-  08 - 18 الفالaة والصيد البحري  

�لمس�شار احملرتم  ،مي ×و�تت�ٔخر الرتخ¦ص بx¹اء مسéد بدوار الزويتxÉة جبامUة الوجلة 7ٕقل  496
 .الس�يد Uيل العرسي

2017-  08 - 18 أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،حظر وحسب بعض املواد املس�تعم� يف Îنت�ار من السوق الوطنية  532
 .Uيل العرسي

2017-  09 - 08 ا!اzلية  

2017-  09 - 08 الشغل وإالدماج املهين .الس�يد Uيل العرسي �لمس�شار احملرتم وضعية مس�ت�ديم مراكز النداء،  544  

�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل  ٕا5شاء دار �لثقافة �لك من ٕامزورن وبين بوعياش و×رÉuست،  339
  .أ�ندلويس

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال  

�لمس�شار  ملانيني،بطء وغياب فعالية بعض القطاUات الوزارية يف تعاطهيا مع ٔ س�ئ� السادة الرب   346
  .احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس

2017-  09 - 25  العالقات مع الربملان  

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال  .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس املبادرات احلكوم¦ة حلفظ امل�ٓ ر التارخيية 7ٕقلمي وزان،  445  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  نطقة السامرة وطاطا،رسقة مجموUة من النقوش الصخرية أ� رية مب   447
 .م'ارك مجييل

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال  

�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد  Ðرق¦ة م=رصيف وزارة ا!اzلية العاملني 7مجلاUات الرتابية،  529
 .مرميي

2017-  09 - 25  ا!اzلية  

2017-  09 - 25 الثقافةو االتصال  .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس م ملها�م،امحلاية القانونية �لص�اف¦ني ٔ ثناء ممارس�هت  563  

2017-  09 - 25  الش�باب والر¤ضة�لمس�شار احملرتم الس�يد  ب�ٔاكد�ر،" ٔ درار"Uدم التعويض عن أ�رايض املقام Uلهيا امللعب الك'ري   577  
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  .سعيد السعدوين
488  xلمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل  �ة التعلمي العايل،حرمان الطالبة 5رس�ن الكامخ من م�

  .أ�ندلويس
2017-  10 - 09  الرتبية الوطنية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل  حرمان الطالب ٔ محد ا!اودي من م�xة التعلمي العايل،  490
  .أ�ندلويس

2017-  10 - 09  الرتبية الوطنية  

�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة  السوهي� بعامt مرا+ش، ٕاجراء Îنت�ا7ت اجلزئية التمكيلية جبامUة  549
  . ٓمال م¦رصة

2017-  10 - 09  ا!اzلية  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد  احلد من السكن »ري الالئق ملتقاUدي القوات املسل�ة امللك¦ة،  05
  .كوريالسالم س�ي

2017-  10 - 18  ٕادارة ا!فاع الوطين  

معا�ة الوCء اخلواص املفوضني 7س�ت�الص فواتري اس�هتالك الكهر7ء مع ت�ٔخر التوصل   58
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي 7ملس�تحقات 7ٕقلمي ×و�ت،

2017-  10 - 18  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  

�لمس�شارة احملرتمة  التعاضدية العامة �لرتبية الوطنية، 2016اي م 10خروقات انت�ا7ت   355
  .الس�يدة °رمية ٔ ف¦الل

2017-  10 - 18  الشغل وإالدماج املهين  

2017-  10 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد محيد الزاتين ،اق=طاع التعويضات عن إالدارة  366  

ومالàسات الوفاة امل�ٔساوية �لشاب حمسن فكري مبدينة املطالبة بف=ح حتق¦ق uدي يف ح¦ثيات   457
  .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس احلس�مية،

2017-  10 - 25  العدل  

تغيري إالطار إالداري والرتق¦ة ٕاىل  ٔس�تاذ التعلمي الثانوي الت�ٔهييل من ا!رuة أ�وىل 7لÅس�بة   464
�لمس�شار احملرتم  بوزارة الرتبية الوطنية، لSٔساتذة احلاملني !بلوم �ندس دوt املش�تغلني

  .الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس
2017-  10 - 25  الرتبية الوطنية  
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�لمس�شار احملرتم  Ðرق¦ة أ�ساتذة احلاملني !بلوم �ندس دوt املش�تغلني بقطاع الرتبية الوطنية،  477
 .الس�يد عبد الصمد مرميي

2017-  10 - 25  الرتبية الوطنية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل  ،ري املرشفة �لمركز الصحي امجلاعي مجلاUة البÉ'انالوضعية »  555
 .العرسي

2017-  10 - 25  الص�ة  

ٕاماكنية ٕادماج ٔ ساتذة التعلمي Îبتدايئ 7لثانوي إالUدادي والت�ٔهييل بعد قضاء �ام Ðلكيفهم يف   559
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،هذ�ن السلكني

2017-  10 - 25  الوطنيةالرتبية   

2017-  10 - 25  الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي Ýسوية وضعية املوظفني aاميل الشواهد،  591  

الرتاجع عن zلق نواة التعلمي الثانوي الت�ٔهييل جبامعيت اج'ا�رة وس�يدي حيىي بين زروال 7ٕقلمي   599
 .Uيل العرسي�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،×و�ت

2017-  10 - 25  الرتبية الوطنية  

2017-  10 - 25  الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد الكرمي لهواgرشي ،تصنيف التالم¦ذ داzل املؤسسات التعلميية  606  

�لمس�شار  ،2017مارس  Î26عتقاالت اليت متت Uىل zلف¦ة ٔ aداث ٕامزورن بتارخي اa�ٔد   485
 .ن¹¦ل أ�ندلويس احملرتم الس�يد

2017-  11 - 08  العدل  

�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل  ،تنايم ا�هتديدات أ�مxية لسالمة املواطنني وممتلاكهتم بفاس  574
 .العرسي

2017-  11 - 08  ا!اzلية  

�لمس�شار احملرتم  ،وضعية قطعة ٔ رضية يطالب مالكهيا 7سرتuاعها من ٕادارة املياه والغا7ت  600
 .أ�ندلويس الس�يد ن¹¦ل

2017-  11 - 08  الفالaة والصيد البحري  

�لمس�شار احملرتم الس�يد سعيد  ،)ٔ اكد�ر اكمب(و )  ٔاكد�ر الند(م�ٓل مرشوUني اس�Íريني   552
 .السعدوين

2017-  11 - 16  ا!اzلية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد سعيد  ،رفع الرضر ا¶ي حلق 7ملس�تف¦د�ن من جتزئة الكو�رة ب�ٔاكد�ر  554
 .السعدوين

2017-  11 - 16  ا!اzلية  

 الت�ٔخر عن ٕاUالن نتاجئ إالuازة �لكية العلوم القانونية وÎق=صادية وÎج±عية مبرا+ش،  578
  .�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة  ٓمال م¦رصة

2017-  11 - 16  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  
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2017-  11 - 16  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل .لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي�  ،سوء توزيع املنح اجلامعية 7ٕقلمي بوملان  598  

�لمس�شار  ،حق¦قة نقل خمتربات صناUة أ�دوية ملقراهتا الرئÉس�ية من املغرب ٕاىل دول ٔ خرى  613
 .احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس

2017-  11 - 29  الص�ة  

614   Éىل طبU ىل ٕاجراء توفر ٕاقلمي س�يدي سل�نU ساء والتوليد »ري قادرةÅدة يف ختصص الaة وا'
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،معليات جراح¦ة لوضعيهتا الصحية اخلاصة

2017-  11 - 29  الص�ة  

 ،Uدم اس�تفادة خطيب مسéد مركز جامUة كÉسان 7ٕقلمي ×و�ت من التعويض عن اخلطابة  621
 .رسي�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل الع 

2017-  11 - 29  أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  

2017-  12 - 14 الثقافةو االتصال .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك مجييل Ðرممي قصور ٕاقلمي الرش�يدية،  369  

Uدم اaرتام املد�رية إالقلميية �لوزارة برباكن !وريتمك املتعلقة 7الس�تغالل املؤقت �لمs العام   551
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،عيديةالبحري àشاطئ الس 

2017-  12 - 14  التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  

ضياع مكية من أ�دوية واملس�تلزمات الطبية 7ملؤسسات Îس�شفائية العموم¦ة àس¹ب اÓهتاء   556
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،مدة صالح¦هتا

2017-  12 - 14  الص�ة  

ات من أ�دوية 7ملركز الصحي مجلاUة Uني مديونة 7ٕقلمي ×و�ت àس¹ب اÓهتاء حق¦قة ضياع مكي  568
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،مدة صالح¦هتا

2017-  12 - 14  الص�ة  

 ،من املدونة العامة �لرضائب املتعلقة ب¹¦ع احملروقات 252إالجراءات املت�ذة حلسن تنف¦ذ املادة   612
 .يد ن¹¦ل أ�ندلويس�لمس�شار احملرتم الس� 

2017-  12 - 14  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  

2017-  12 - 14  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،مصري مرشوع بناء لكية م=عددة التخصصات بتاو�ت  650  

- 2016د التكو�ن املهين عن مومس Uدم رصف م�xة طلبة التقين املتخصص املمنوaني مبعاه  566
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،2017

2018-  01 - 05  كتابة ا!وt امللكفة 7لتكو�ن املهين  

 التحضري ملبار¤ت الولوج ٔ�سالك املاسرت واملاسرت املتخصص مبختلف اجلامعات املغربية،  596
  .�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة  ٓمال م¦رصة

t  05 - 01  -2018 امللكفة 7لتعلمي العايلكتابة ا!و  

2018-  01 - 05  العالقات مع الربملانوإالجراءات اليت تعزتم ا!وt الق¦ام " رضوان  ٔفايس"احلاt الصحية �لمعتقل àسجن ×ور�رت   689  
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 .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس ،هبا ٕالنقاذ ح¦اته

ك¦ة مبراكز ا!رك املليك جبهة فاس مكxاس وٕاقلمي ×و�ت ضعف املوارد ال¹رشية وا�لوÉuس�¦   702
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،حتديدا

2018-  01 - 05  ٕادارة ا!فاع الوطين  

�لمس�شار احملرتم  ،ٕاماكنية ق¦ام عنارص ا!رك املليك بدور¤ت ليلية 7ملراكز والتجمعات القروية  703
 .الس�يد Uيل العرسي

2018-  01 - 05  الوطينٕادارة ا!فاع   

Î  05 - 01  -2018ق=صاد واملالية .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس ،Ýسوية معاش الس�يدة ساعيدة القس�يوي  715  

�لمس�شار احملرتم الس�يد محمد ال¹شري  ،ت�ٔخر مس�تحقات املوظفني احملالني Uىل التقاUد  716
 .العبدالوي

Î  05 - 01  -2018ق=صاد واملالية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك  ،حتويل رشكة العمران مكxاس ٕاىل رشكة درUة ×ف¦اللت  530
 .مجييل

2018-  01 - 17  ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  اخلروقات اليت عرفهتا معلية الرتيق يف املس�تو¤ت àرشاكت العمران،  543
 .عبد الصمد مرميي

2018-  01 - 17  رتاب الوطين والتعمري وإالساكنٕاUداد ال  

 ،شاكية مو¾ة من طرف ٔ عضاء جبمعية احملس�نني �لمعاق، الطفل، املرٔ ة واملسن 7حلس�مية  575
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس

2018-  01 - 17  أ�رسة والتضامن واملساواة  

مبر°بات التكو�ن املهين �لكممي والسامرة والعيون توج¦ه عقوبة ت�ٔدي¹¦ة OموUة من أ�طر العام�   581
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد الصمد مرميي Uىل ٕا ر ممارس�هتم حق إالرضاب،

2018-  01 - 17  كتابة ا!وt امللكفة 7لتكو�ن املهين  

2018-  01 - 17  ةأ�رسة والتضامن واملساوا .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد السالم الس�يكوري ،ظاهرة امل�رشد�ن  645  

الوضعية »ري الالئقة ملقر ٕادارة قطاع املاء �لمك=ب الوطين �لكهر7ء واملاء الصاحل �لرشب مبركز   648
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،جامUة ٔ ورÐزاغ 7ٕقلمي ×و�ت

2018-  01 - 17  كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  

7لتعاون الوطين رمغ ٔ ن Ðكو�هنم  3ني ا!رuة ٔ لف جماز من م'اراة املترصف 25حرمان   652
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،gس�تجيب �لمؤهالت املطلوبة

2018-  01 - 17  أ�رسة والتضامن واملساواة  

2018-  01 - 17  الفالaة والصيد البحري .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،م�ٓل مرشوع وaدة Ýسمني العجول ٔ نوك 7ٕقلمي بوملان  667  
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�لمس�شار  مراق'ة جودة  ٔشغال ٕازاt أ�وaال من سد محمد �ن عبد الكرمي اخلطايب �لحس�مية،  714
 .احملرتم الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس

2018-  01 - 17  كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  

يل �لمس�شار احملرتم الس�يد U ،ٔ داء فواتري اس�هتالك املاء والكهر7ء �لمساuد ودور العبادة  728
 .العرسي

2018-  01 - 17  أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  

طلب توضيح يتعلق 7لهبة بني أ�صول والفروع وبني أ�زواج وإالخوة وأ�خوات املتعلقة   741
 .�لمس�شار احملرتم الس�يد سعيد السعدوين مبلف الها~ حلسن مس�ناوي،

Î  17 - 01  -2018ق=صاد واملالية  

2018-  01 - 26  الص�ة  .�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة  ٓمال م¦رصة ر مبرا+ش،ف=ح مس�توصف # إالزدها  446  

�لمس�شار احملرتم  ،حرمان ساكنة �مة جبامUة س�يدي اëفي 7ٕقلمي ×و�ت من الكهربة القروية  622
 .الس�يد Uيل العرسي

2018-  01 - 26  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامة  

�لمس�شار احملرتم  ،إالقلميية والرشاكء Îج±عيني 7ٕقلمي الرش�يديةٔ جواء التوÐر بني املد�رية   643
 .الس�يد م'ارك مجييل

2018-  01 - 26  الرتبية الوطنية  

2018-  01 - 26  أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،توقف رصف تعويض القميني ا!ينÉني عن العجز  732  

2018-  01 - 26  أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،aد�ن بفاس ملسéداف=قاد جتزئة املو   739  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،الرتايم Uىل املs العام �Ïوt مبركز جامUة ٔ ورÐزاغ 7ٕقلمي ×و�ت  770
 .Uيل العرسي

Î  26 - 01  -2018ق=صاد واملالية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد السالم  ،لتعلميية مبدينة مرا+شٕا»الق Uدد من املؤسسات ا  499
 .الس�يكوري

2018-  02 - 07  الرتبية الوطنية  

بعض املامرسات »ري املنضبطة الصادرة عن معيد لكية العلوم القانونية وÎق=صادية وÎج±عية   597
 .لعبادي�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد السالم الس�يكوري واحلسني ا ،مبرا+ش

2018-  02 - 07  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  

ٔ هداف �ر�مج التعاون بني اليو5س�يف ووزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل   696
�لمس�شار احملرتم الس�يد ن¹¦ل  والبحث العلمي Uىل مس�توى ¾ة طنéة تطوان احلس�مية،

 .أ�ندلويس

2018-  02 - 07  الرتبية الوطنية  
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�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،ٕاخراج املراكز إالقلميية �لتوج¦ه املدريس واملهين جبهة درUة ×ف¦اللت  710
 .م'ارك مجييل

2018-  02 - 07  الرتبية الوطنية  

�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،ٕاخراج املراكز إالقلميية �لتوج¦ه املدريس واملهين جبهة درUة ×ف¦اللت  729
 .Uيل العرسي

2018-  02 - 07  الرتبية الوطنية  

2018-  02 - 07  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك مجييل ،توقف �ر�مج ٕاجناز  731  

2018-  02 - 07  الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل العرسي ،تعرض طلبة أ�قسام التحضريية بتازة ل�سمم جامعي  742  

�لمس�شار  ،غياب  ٓلية �متكني الطلبة من مxح التعلمي العايل بعد تغري ٔ وضاعهم Îج±عية  823
 .احملرتم الس�يد Uيل العرسي

2018-  02 - 07  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل  

�لمس�شار احملرتم الس�يد Uيل  ،اف=قاد ٕاقلمي س�يدي قامس لطبÉب يف ختصص الÅساء والتوليد  611
 .يالعرس 

2018-  02 - 09  الص�ة  

�لمس�شار  ،2017ت�ٔخر إالUالن عن م'ار¤ت توظيف ممرضني �رمس املناصب املالية لس�نة   757
 .احملرتم الس�يد Uيل العرسي

2018-  02 - 09  الص�ة  

2018-  02 - 09  الص�ة .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك مجييل ،توفري أ�¾زة الطبية الرضورية مبس�شفى زا°ورة  759  

�لمس�شار احملرتم  ×ف¦اللت،- إالجراءات املت�ذة حملارصة ان�شار مرض ا�لÉشامنيا جبهة درUة  773
 .الس�يد ن¹¦ل أ�ندلويس

2018-  02 - 09  الص�ة  

 احلريكالفريق 
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد الرمحن  وضعية تثÅ¦ة الطريق املؤدية من ورزازات ٕاىل مر°ب نور،  503

  .إالدرgيس
  

2017-  10 - 09  التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  
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  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

2017-  11 - 08  أ�وقاف والشؤون إالسالم¦ة  .بد الرمحن إالدرgيس�لمس�شار احملرتم الس�يد ع  وضعية املساuد،  505  

 م'اراة توظيف ثالثة ٔ ساتذة �لتعلمي العايل مساUد�ن 7ملدرسة احلسÅ¦ة لSٔشغال العموم¦ة،  537
  .�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد الرمحن إالدرgيس

2017-  11 - 08  التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  

2017-  11 - 29  كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  .�لمس�شار احملرتم الس�يد م'ارك الس�باعي امل القروي،املسا~ الطرق¦ة 7لع  541  

�لمس�شار�ن احملرتيم السادة الطيب البقايل، عز�ز  ÎنقطاUات املتكررة �لامء الصاحل �لرشب،  609
  .�دب، حيفظه �منبارك

2018-  01 - 05  كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  

 ع الوطين لSٔحرارفريق التجم
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار احملرتم الس�يد حلسن ٔ دعي ،اعتصام رuال التعلمي 7ٕقلمي تنغري  565  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية وضوع السؤال م  رمق السؤال

2017-  10 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شاران احملرتمان الس�يدان محمد البكوري وحلسن ٔ دعي ،مسs ٔ طر إالدارة الرتبوية  590  

�لمس�شار  ،اغتصاب أ�رايض الساللية �لجامUة الساللية ايت ÉUىس وٕا�راهمي 7ٕقلمي تنغري  589
 .يد حلسن ٔ دعياحملرتم الس� 

2017-  11 - 08  ا!اzلية  

احملرتمني الس�يد�ن  �ن�لمس�شار  ،مxع تصد�ر نفا¤ت الورق ٕاىل الصني حامية �لرشاكت الوطنية  520
 .محمد البكوري ومحمد القxدويس

2017-  11 - 16  كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  

2017-  11 - 29  الطاقة واملعادن والتمنية املس�تدامةاملد�ر اجلهوي 7لنيابة �لوزارة  وسلو°يات Ý193347سوية ملف رخصة Îس�تغالل رمق   665  
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 .�لمس�شار احملرتم الس�يد حلسن ٔ دعي ،7لراش�يدية

2017-  12 - 14  كتابة ا!وt امللكفة 7لتعلمي العايل .�لمس�شار احملرتم الس�يد حلسن ٔ دعي ،تعممي املن�ة Uىل اكفة طلبة ٕاقلمي ¾ة درUة ×ف¦اللت  637  

�لمس�شار احملرتم  ،الت�ٔخر احلاصل يف Ðزويد جامUة الزينات بٕالقلمي تطوان 7ملاء الصاحل �لرشب  619
 .الس�يد محمد البكوري

2018-  01 - 05  كتابة ا!وt امللكفة 7ملاء  

 فريق Îحتاد العام ملقاوالت املغرب
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   السؤال رمق
�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد  ،نظام التحفزي ل�شجيع Îس�Íر اخلاص يف القطاع الس�يا#  522

 .امحليد الصو�ري
2017-  08 - 18 الس�ياaة  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

�لمس�شار احملرتم الس�يد عبد امحليد  ،ظام حتفزي Îس�Íر اخلاص يف القطاع الصناعين  523
 .الصو�ري

2017-  10 - 18 الصناUة وÎس�Íر والتéارة  

2017-  11 - 16  الثقافة واالتصال .�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة �ئ� التازي ،صور¤د- الوضعية املالية �لقxاة الثانية  657  

خشصا uلهم  15اUة القروية س�يدي بولعالم 7ٕقلمي الصو�رة واليت ٔ دت ٕاىل مرصع فاجعة امجل  726
 .�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة �ئ� التازي ،5ساء

2018-  01 - 05  العالقات مع الربملان  

 الفريق Îشرتايك
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة املعنيةالوزارة  موضوع السؤال   رمق السؤال
2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية�لمس�شار احملرتم  ،حتويل الثانوية إالUدادية فاطمة الفهرية مبدينة  ٓسفي ٕاىل فضاء Ðربوي خمتلط  412  
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  .الس�يد محمد Uلمي
 

  2017دورة ٔ كتو�ر 
2018-  02 - 07 الرتبية الوطنية .ٔ بو�كر اعبيد�لمس�شار احملرتم الس�يد  ،مشلك النقل املدريس اخلاص ببعض املدارش والقرى  624  

 فريق Îحتاد املغريب �لشغل
  2017دورة ٔ كتو�ر 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
�لمس�شار احملرتم  ،ٕاقرار تعويض شهري عن اëاطر لفائدة مس�ت�ديم مؤسسة ٔ رش�يف املغرب  602

 .الس�يد رش�يد املنياري
2017-  10 - 18 صاد واملاليةÎق=  

�لمس�شارة احملرتمة الس�يدة  ٓمال  ،وت�ٔخر تعيxÉاهتم 2017وضعية أ�ساتذة املس�تربز�ن فوج   684
 .العمري

2018-  02 - 07 الرتبية الوطنية  

�لمس�شارة  ،ٕاشاكلية الرضيبة Uىل ا!zل 7لÅس�بة ملس�ت�ديم املصاحل إالس�بانية 7ملغرب  708
 .ة الزهراء اليحياوياحملرتمة الس�يدة فاطم

Î 09 - 02  -2018ق=صاد واملالية  

 الفريق ا!س�توري ا!ميقراطي Îج±عي
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
�لمس�شارة احملرتمة  ،الصحية إالسعافات أ�ولية وانعدام أ�دوية يف املس�توصفات واملراكز  548

 .الس�يدة UاOشة ٔ يتعال
2017-  08 - 18 الص�ة  

 الكونفدرالية ا!ميقراطية �لشغلمجموUة 
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 
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 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
 ،الم¦ذ املن�س�بني ملؤسسات العلمي املدريس اخلصويصبيع الك=ب وا�لوازم املدرس�ية لفائدة الت  579

 .�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ عضاء اOموUة
2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

2017-  10 - 18 الرتبية الوطنية .رتمني السادة ٔ عضاء اOموUة�لمس�شار�ن احمل ،ت�ٔثري تفعيل اجلهوية املتقدمة Uىل املوظفني  27  

�لمس�شار�ن احملرتمني السادة  ،توفري فضاء معل مxاسب �لمد�رة إالقلميية �لتعلمي 7لقxيطرة  534
 .ٔ عضاء اOموUة

2017-  10 - 18 الرتبية الوطنية  

2017-  10 - 25  الشغل وإالدماج املهين .ء اOموUة�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ عضا ،م�ٔسسة احلوار Îج±عي  467  

�لمس�شار�ن احملرتمني السادة  ،Ýسوية الوضعية إالدارية �لموظفات واملوظفني aاميل الشهادات  727
 .ٔ عضاء اOموUة

2018-  01 - 17  ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم¦ة  

2018-  02 - 09  الص�ة .اOموUة�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ عضاء  ،ٕا»الق املس�شف¦ات  844  

 العمل التقديممجموUة 
 2017ؤ كتو�ر  2017الفرتة الفاص� بني دوريت  ٔ�ريل 

 ×رخي إالuابة الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال
2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية .�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد ا�لطيف امعو، Uدي جشري ،العطل املدرس�ية  239  

�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد  ،التدابري املت�ذة لضامن حسن سري ام=�ا�ت البااكلور¤  288
 .ا�لطيف امعو، Uدي جشري

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

�لمس�شار�ن احملرتمني  ،واقع ٔ ساتذة ا�لغة العربية والثقافة املغربية 7لبعثات املغربية 7خلارج  428
 .بد ا�لطيف امعو، Uدي جشريالس�يد�ن ع 

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  
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�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد  ،وضعية ٔ ساتذة اخلصاص ومÅشطي الرتبية »ري النظام¦ة  429
 .ا�لطيف امعو، Uدي جشري

2017-  08 - 18 الرتبية الوطنية  

  2017دورة ٔ كتو�ر 
 رخي إالuابة× الوزارة املعنية موضوع السؤال   رمق السؤال

�لمس�شار�ن احملرتمني  اخللل يف اس�مترار ٕادzال مفرقعات Uاشوراء ٕاىل املغرب رمغ ٔ رضارها،  631
 .الس�يد�ن عبد ا�لطيف امعو، Uدي جشري

2017-  11 - 16  كتابة ا!وt امللكفة 7لتéارة اخلارج¦ة  

ار�ن احملرتمني الس�يد�ن �لمس�ش ،غرب املتوسط/Ýشغيل ٔ بناء املنطقة اOاورة مليناء الناظور  658
 .عبد ا�لطيف امعو، Uدي جشري

2017-  12 - 14  التجهزي والنقل وا�لوجس�¦ك  

�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد ا�لطيف امعو، Uدي  ،تعبئة العقار ٕالنعاش Îس�Íر  672
 .جشري

2017-  12 - 14  ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  

2017-  12 - 14 الصناUة وÎس�Íر والتéارة .لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد ا�لطيف امعو، Uدي جشري�  ،مرشوع نظام املقاول ا¶ايت  673  

�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد ا�لطيف  ،اس�تف�ال ظاهرة العنف وإالجرام يف املدن  629
 .امعو، Uدي جشري

2018-  01 - 17 ا!اzلية  

�لمس�شار�ن احملرتمني الس�يد�ن عبد ا�لطيف امعو، Uدي  ،Îفرتاضية" بتكو�ن"التعامل بعم�   792
 .جشري

2018-  02 - 09 ا!اzلية  
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 القسم السادس
 اء Uام لSٔس�ئ� الك=ابية ٕاحص

2017 ٔ كتو�رzالل دورة   
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  2017أكتوبر  دورة –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 

  عدد األسئلة المجابة  عدد األسئلة المطروحة المجموعة/ الفريق

من  األسئلة المتبقاة

  الدورات السابقة

األسئلة المطروحة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 

 2017 أكتوبردورة 
 المجموع

األسئلة المجابة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المجابة خالل دورة 

 2017 أكتوبر
  المجموع

  08  02  06  35  12  00  23 االستقاللي للوحدة والتعادليةفريق ال

  11  08  03  48 22  00  26 األصالة والمعاصرةفريق 

  90  64  26  285 147  02  136 العدالة والتنميةفريق 

  05  04  01  11 02  00  09  الحركيفريق ال

  07  06  01  27 12  07  08 التجمع الوطني لألحرارفريق 

  04  03  01  06 03  00  03  االتحاد العام لمقاوالت المغربفريق 

  02 01  01  18 11  01  06 شتراكياالفريق ال

  03  03  --   13 05  03  05 االتحاد المغربي للشغلفريق 

  01  --   01  04 --   00  04 الدستوري الديمقراطي االجتماعي الفريق

  06  05  01  20 06  01  13 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة

  10  06  04  30 12  03  15 العمل التقدمي مجموعة

 المجموع

  
248  17  232  497  45  102  147  
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  - حسب الفرق والمجموعات  –المطروحة والمجابة الكتابية لألسئلة  رسم بياني
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2017 أكتوبردورة  –حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة   

   عدد األسئلة المطروحة  عدد األسئلة المجابة

األسئلة المجابة خالل   المجموع المجال

 2017 أكتوبردورة 

األسئلة المجابة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

 المجموع
األسئلة المطروحة خالل 

 2017 أكتوبردورة 

األسئلة المطروحة خالل 

 الفترة الفاصلة بين الدورتين
  األسئلة المتبقاة

27  21  06  95  41 04  50  

  

  

االقتصاد والمالية، الفالحة، الصناعة : (المجال االقتصادي

، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون العامة والحكامة، االستثمارو 

الصيد البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القروية والمياه والغابات، 

التجارة الخارجية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، كتابة الدولة المكلفة 

 )ولة المكلفة بالتنمية المستدامةباالستثمار، كتابة الد

التربية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة، :( المجال االجتماعي  106  06 70  182  23  47  70

األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة 

 )بالتعليم العالي، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

24  13  11  61  27 02  32  

  

، حقوق اإلنسان، العدل: (لمجال الحقوقي واإلداري والدينيا

األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، 

 )العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية

26  21  05  146  89 05  52  

  

الوزارة (الداخلية : (مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

كتابة (، اإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )ي الداخليةالمنتدبة ف

، التجهيز والنقل، الدفاع الوطني، الوزارة )الدولة المكلفة باإلسكان

 )المكلفة بالنقل، الوزارة المكلفة بالماء

بة الدولة لدى وزير كتا(لخارجية : (مجال الشؤون الخارجية  08  --  05  13  --   00  00

 )ربة المقيمين بالخارج، المغا)الخارجية

  المجموع  248  17  232  497  45  102  147
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  -حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة  الكتابيةلألسئلة  رسم بياني

 
 

  

  

 التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهيةبرامج، قاعدة المعطيات الخاصة ب

  2017دورة أبريل

  

  

  

  

  

  

  

 

182

70

146

26

95

27

61

24

13

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ا� !�ل ا�!� ���  !�ل ا��ؤون ا�دا���� وا����6ت
ا*-�-��

ا� !�ل ا�����دي ا� !�ل ا���و�� وا�داري وا�د���  !�ل ا��ؤون ا���ر!��

ا*-��9 ا� طرو��

ا*-��9 ا� !��6
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 مصلحة األسئلة
    www.parlement.ma: املوقـع االلكرتونـي

  questions.orales@gmail.com: البـريد االلكرتونـي  

  

 

 

 
 

 


