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  جملس املستشارين

  مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

  نشاط جملس املستشارين يف جمال مراقبة العمل احلكومي

        ااب عنها األسئلة الكتابية

        2010خالل دورة أبريل 

        

        

  2010 أبريلدورة 

  السنة التشريعية الرابعة

 2015-2006الوالية التشريعية 
 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          لس املستشارين                                                                              جم

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                        1020 أبريلدورة 

 

2

        

 
اب عنها  األسئلة الكتابية ا  

 2010 أبريلدورة خالل 
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  األسئلة الكتابية ااب عنها

  2010    أبريلدورة الفترة الفاصلة بني الدورتني و ل خال

        

  فريق األصالة واملعاصرة

2010دورة أبريل   

مدى احترام دفاتر التحمالت يف الضيعات املشمولة بالتتفويت يف الشطرين االول والثاين من أراضي صوديا 

  .للمستشار احملترم السيد أمحد الكور، وصوجيطا

  

  ريوزارة الفالحة والصيد البح

06060606 - 07070707 - 2010201020102010  

  الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

2010دورة أبريل   

2010201020102010 - 04040404 - 26262626  وزارة الصحة  .حممد االنصاري، علي قيوح للمستشاران احملترمان السيدان، حماربة داء اللشمانيا  

2010201020102010 - 04040404 - 28282828  وزارة التشغيل والتكوين املهين  خدجية الزومي. السيدةللمستشارة احملترمة ، جرة وسائقي احلافالت والشاحناتألرات ااالتغطية الصحية ملهين سي  

2010201020102010 - 05050505 - 26262626  وزارة الداخلية  فوزي بنعالل للمستشار احملترم السيد، ترسيم احلدود بني مجاعيت اهلرهورة وعني عتيق  

خدجية الزومي . للمستشارة احملترمة السيدة، الضريبة العامة على الدخل بالنسبة لعمال شركة فوسبو كراع

  .واملستشار احملترم السيد النعم ميارة
  الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة 

27272727 - 05050505 - 2010201020102010  
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  الفريق احلركي

2010دورة أبريل   

2010201020102010 - 05050505 - 03030303  وزارة االقتصاد واملالية  .اهلامشي السموين للمستشار احملترم السيد، وعروسبتسوية امللف االدراي للسيدة دليلة   

2010201020102010 - 06060606 - 21212121  وزارة الداخلية  للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم العاليف، هكتار اىل املكتب الشريف للفوسفاط 3000تفويت   

، تشغيل وإدماج خرجيي مؤسسات التكوين املهين اخلاص املعتمدة يف القطاع الشبه طيب جبهة سوس ماسة درعة

  أرزيقي، حممد الكبوري للمستشارون احملترمون السادة حلسن عباد، سعيد
  وزارة التشغيل والتكوين املهين

04040404 - 06060606 - 2010201020102010  

ميناء سيدي حساين على الطريق الساحلي وبلدية بن الطيب والطريق الرابطة بني عمالة دريوش اجلديدة 

  للمستشار احملترم السيد حممد فضلي، ومجاعة مهاجر ومجاعة تزاغني
  التجهيز والنقل وزارة

11111111 - 05050505 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 07070707 - 06060606  وزارة الشباب والرياضة  للمستشار احملترم السيد حممد عدال، حيثيات توقيف دوري عصبة مكناس تافيالت  

2010201020102010 - 07070707 - 06060606  داخليةال وزارة  عمر أدخيلللمستشار احملترم السيد ، "اكين تدمنت" ختفيظ امللك املسمى  

 فريق التجمع الدستوري املوحد

2010دورة أبريل   

حلسن للمستشار احملترم السيد ، "مركز التكوين والتأهيل يف حرف الصناعة التقليدية بإقليم تاوناتإحداث 

  .العواين

الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية  كتابة

  بالصناعة التقليدية ةاملكلف

20202020 - 05050505 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 06060606 - 04040404  وزارة التشغيل والتكوين املهين  حلسن العواينترم السيد للمستشار احمل، "إحداث وكالة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي بتاونات  

  االحتاد الدستوريفريق 

2010دورة أبريل   
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  للمستشار احملترم السيد عبد ايد املهاشي، رجال السلطة

  

  

  وزارة الداخلية

13131313 - 05050505 - 2010201020102010  

 الفريق االشتراكي

2010دورة أبريل     

2010201020102010 - 04040404 - 15151515  وزارة العدل  .زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، دونة االسرةصعوبة تطبيق بعض مواد م  

2010201020102010 - 04040404 - 19191919  وزارة الفالحة والصيد البحري  .زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، ادسبو وواد توانعكاسات فيضانات   

2010201020102010 - 04040404 - 19191919  وزارة الفالحة والصيد البحري  زبيدة بوعياد دةللمستشارة احملترمة السي، االنعكاسات السلبية للفيضات االخرية  

2010201020102010 - 04040404 - 19191919  وزارة الفالحة والصيد البحري  زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، ت بابن سليماناتأخري عملية حتفيظ العقار  

2010201020102010 - 05050505 - 03030303  قتصاد واملاليةوزارة اال  زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، حماولة بيع ممتلكات الدولة  

2010201020102010 - 05050505 - 26262626  وزارة الداخلية  زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، انتشار ترويج املخدرات يف حميط املؤسسات التعليمية  

2010201020102010 - 05050505 - 26262626  وزارة الداخلية  زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، بيع منتوجات غري مراقبة يف حميط املؤسسات التعليمية  

2010201020102010 - 06060606 - 16161616  وزارة العدل  للمستشار احملترم السيد حفيظ وشاك، اعتداء على مواطنة من طرف رجال اجلمارك باملعرب احلدودي لباب سبتة  

  زبيدة بوعياد للمستشارة احملترمة السيدة، تثنية الطريق الرابط بني دوار بوعزة وسيدي رحال

  

  

  التجهيز والنقل وزارة

21212121 - 06060606 - 2010201020102010  

  فريق التحالف االشتراكي 
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2010دورة أبريل     

للمستشار  ،وإغاثة سكان بعمالة شتوكة آيت ا بعد خملفات األمطار األخرية" أكاد ير إغري افران" انقاد املعلمة

  احملترم السيد أمحد حاجي
  وزارة الثقافة 

28282828 - 04040404 - 2010201020102010  

للمستشار احملترم السيد أمحد  ،225و  217تيني يمتربني النقطتني الكيلو  6توسيع الطريق الوطنية رقم 

  الرمحوين
  التجهيز والنقل وزارة

11111111 - 05050505 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 06060606 - 01010101  الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة   فواتري استهالك الكهرباء استثنائية وغريبة بإقليم الناظور  

الت القانونية واخلاصة بالتاسيس وتسليم الوصتسلم مللفات القانونية  عنامتناع السلطات احمللية بتزنيت 

  للمستشار احملترم السيد أمحد الرمحوين ،عبد اللطيف أعموللمستشار احملترم السيد  ،للجمعيات
  وزارة الداخلية

15151515 - 06060606 - 2010201020102010  

لمستشار ل ،وإغاثة سكان بعمالة شتوكة آيت ا بعد خملفات األمطار األخرية" أكاد ير إغري افران" انقاد املعلمة

  احملترم السيد أمحد حاجي

  

  

  وزارة الداخلية

16161616 - 06060606 - 2010201020102010  

  الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية

2010دورة أبريل   

2010201020102010 - 04040404 - 26262626  وزارة التشغيل والتكوين املهين  .للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم الرماح ،2009انتخابات مندويب االجراء ملاي   

2010201020102010 - 05050505 - 21212121  وزارة التجهيز والنقل  .للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم الرماحنقل والسري على الطرقات، وضعية مراقيب ال  

2010201020102010 - 05050505 - 21212121  وزارة التجهيز والنقل  .للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم الرماحإحداث خط سككي للنقل الداخلي بفاس،   
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2010201020102010 - 05050505 - 21212121  وزارة االقتصاد واملالية  .للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم الرماحغربية، إعفاء مواد االدوية من الضريبة بالصحراء امل  

2010201020102010 - 05050505 - 21212121  وزارة الداخليـة  للمستشار احملترم السيد حممد دعيدعةاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية،   

2010201020102010 - 07070707 - 06060606  داخليـــةوزارة ال  للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم الرماح وضعية سائقي االجرة  

حممد  ةدون السااحملترم ونللمستشار تسوية الوضعية املالية لرؤساء االقسام واملصاحل التابعني للميزانيات االقليمية،

العشاب، حممد بورمان، عبد احلميد فاحتي، حممد عداب الزغاري، حممد دعيدعة، عبد املالك أفرياط، عبد الرحيم 

  .سن أكليم الرماح، حممد لشكر، ح

  وزارة الداخليـــة

06060606 - 07070707 - 2010201020102010  

  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

2010دورة أبريل   

سوء معاملة املواطنني من طرف املكلف بإجراءات احلصول على البطاقة الوطنية مبركز أقنيس بتارودانت، 

  عبد اهللا عطاش، عبد االاله حلوطي، حممد رماحللمستشارون احملترمون السادة 
  وزارة الداخلية

06060606 - 07070707 - 2010201020102010  

للمستشارون  ،طر الشباب والرياضةألعهد امللكي مدم السماح ملوظفني من الولوج عن طريق املبارة للع

  احملترمون السادة عبد اهللا عطاش، عبداالاله حلوطي، حممد رماش
  الشباب والرياضة

21212121 - 05050505 - 2010201020102010  

للمستشارون احملترمون السادة عبد  ،لصحية للمنتجات الغذائيةللمكتب الوطين للسالمة ا األساسيثغرات النظام 

  اهللا عطاش، عبداالاله حلوطي، حممد رماش
  الفالحة والصيد البحري

04040404 - 06060606 - 2010201020102010  

االجتماعية لعمال ومستخدمي  األعمالعلى لوائح مرشحي مجعيات  وانعكاساااجلديدة للحج  اإلجراءات

للمستشارون احملترمون السادة عبد اهللا عطاش، عبداالاله حلوطي،  ،املعادناملكتب الوطين للهيدر وكاربورات و

  حممد رماش

  األوقاف والشؤون اإلسالمية

04040404 - 06060606 - 2010201020102010  
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    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية
     www.chambredesconseillers.org :االلكترونـياملوقـع 

  questions.orales@gmail.com: البـريد االلكترونـي  

 

    

 
  

  

  


