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  ةمقدم
ارتباطا باجلدل الذي أثاره قرار السيد رئيس احلكومة بوقف بث طلبات اإلحاطة، انطلقت دورة أبريل على وقع حدثني 

  ني:هام

أمر مبقتضاه الشركة الوطنية لإلذاعة لى لالتصال السمعي البصري والذي يف القرار الصادر عن الس األع جتلى األول:

 والتلفزة بااللتزام، عند نقل جلسات األسئلة األسبوعية لس املستشارين، باإلجراءات مبا يف ذلك التوقيت واملدة املتفق عليها، طبقا

  من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، 127و46و25للمواد 
  

تجلى يف احلكمني الصادرين عن احملكمة اإلدارية بالرباط: األول قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن : فأما الحدث الثاني

كومة، و الثاين صدر الس األعلى لالتصال السمعي البصري ، إىل حني البت يف دعوى اإللغاء اليت تقدم ا السيد رئيس احل

بتاريخ  04-14و قضى بإلغاء القرار الصادر عن الس األعلى لالتصال السمعي البصري حتت رقم  2014ماي  16بتاريخ 

  .2014مارس  31املوافق ل  1435مجادى األوىل  29
 

عاشرة باعتماد توقيت جديد من جهة أخرى وارتباطا بقرارت الس الدستوري، شرع جملس املستشارين ابتداء من اجللسة ال

خالل جلسة األسئلة الشفهية حيدد يف ثالث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على اجلواب، وثالث دقائق لإلجابة عن السؤال والرد 
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    على التعقيب، مع احتفاظ املتدخل يف إطار عرض السؤال أو اجلواب عليه، حبقه فيما تبقى من احليز الزمين احملدد له للتعقيب 

للدستور، يف حني تعطل العمل بطلبات  254المادة أو الرد عليه، وذلك بعد أن صرح الس الدستوري مبطابقة مقتضيات 

  للدستور. 121المادة اإلحاطة بعد أن قضى الس املذكور بعدم مطابقة 
 

الدورة احلالية جلستان شهريتان  عقد جملس املستشارين خالل من الدستور 100وتفعيال ملقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

األوىل حول موضوع اهلجرة والتنقل، والثانية حول لتقدمي أجوبة السيد رئيس احلكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة: (

  .)  تدبري احلكومة ال املاء والطاقةمث قضايا وانتظارات املرأة املغربية يف برامج وسياسات احلكومة موضوعي: 
  

اسرتاتيجية احلكومة لتخفيض معدل البطالة، رفع نسبة التزود  مهت باألساس تالتزاما 7خبصوص قاعدة املعطيات مت رصد و 

ة باملاء الصاحل للشرب، توسيع التغطية اإلذاعية والتلفزية باملناطق النائية، مكافحة التصحر باملناطق اجلنوبية الشرقية، توسيع التغطي

  املؤمن، تكوين األساتذة ملواجهة الطلب املتزايد يف التعليم اخلصوصي. االجتماعية لتشمل والدي
  

لكل مستشار)، أجابت  سؤاال 1, 52سؤاال، (مبعدل  413 أبريلوبلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل دورة 

  .) %64, 64(بمعدل  سؤاال عاديا. 164سؤاال منها آين، و  103سؤاال موزعة كالتايل:  267احلكومة على 
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  وترتب الفرق واموعات الربملانية بالنسبة لعدد األسئلة املطروحة حسب النسب التالية:

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية بنسبة  من جمموع األسئلة املطروحة، )%21،90(فريق األصالة واملعاصرة بنسبة 

الفريق الفيدرايل بنسبة )، %12،01(الفريق احلركي بنسبة  )،%13،07(جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب بنسبة ، )17،31%(

فريق التجمع الوطين لألحرار )، %71,06(فريق التحالف االشرتاكي بنسبة )، %06،71( الفريق االشرتاكي بنسبة، )10،95%(

   . )%35,0( جمموعة االحتاد املغريب للشغل بنسبة)، %59,04( فريق الدستوري بنسبةال ، )%06،36( بنسبة
  

  وبالنسبة للمجاالت القطاعية ركزت أسئلة السادة املستشارين على ما يلي:

القطاع االجتماعي بنسبة  من جمموع األسئلة املطروحة، )%86,38( قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة

قطاع الشؤون اخلارجية )، %10،24( بةاال احلقوقي واإلداري والديين بنس) ، %18،37( القطاع االقتصادي بنسبة)، 31،09%(

  ).%01،41( بنسبة
 

 املطروحة خالل الفرتة الفاصلةسؤاال، تضاف إليها األسئلة  61 أبريلو بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل دورة 

, 82(بمعدل  اال منها.سؤ  55سؤاال، أجابت احلكومة على  67، ليصري العدد اإلمجايل لألسئلة الكتابية أسئلة 06والبالغ عددها 

08% (  
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  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الشفهية

  2014 أبريلخالل دورة 

 العدد األسئلة الشفهية

 ااب عنهـا - اآلنية-األسئلة الشفهية  �

 األسئلة الشفهية اليت تليهـا مناقشــة �

  ااب عنها -العادية-األسئلة الشفهية  �

  )%38,57( : سؤاال 103103103103

00  

  )% 61,42: (سؤاال 161616164444

  267267267267  المجموع
  

  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الكتابية

  2014 أبريلدورة  و الفرتة الفاصلة بني الدورتني خالل

 العدد األسئلة الكتابية
  سؤاال 67=61+06 رتة الفاصلة + دورة ابريلفخالل ال  األسئلة الكتابية املطروحة �

 )% 82,08: (جوابا 55=12+43  رتة الفاصلة + دورة ابريلفخالل ال هااألسئلة الكتابية ااب عن �
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    اجللساتاجللساتاجللساتاجللسات    حسبحسبحسبحسبتوزيع الرئاسة وأالمانة توزيع الرئاسة وأالمانة توزيع الرئاسة وأالمانة توزيع الرئاسة وأالمانة 
    

    أالمنيأالمنيأالمنيأالمني    الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    اجللساتاجللساتاجللساتاجللسات    ر.تر.تر.تر.ت
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    عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح    محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل    2012012012014444////05050505////06060606    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة     04040404
    عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح        محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل    2012012012014444////05050505////13131313    اخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         05050505
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    عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح        ٔادبدأادبدأادبدأادبداشـيخ أمحدو شـيخ أمحدو شـيخ أمحدو شـيخ أمحدو     2012012012014444////05050505////27272727    السابعةالسابعةالسابعةالسابعةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         07070707
    محمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاري        محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل    2012012012014444////06060606////03030303    الثامنةالثامنةالثامنةالثامنةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         08080808
    محمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاري        محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل            2012012012014444////06060606////10101010    التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         09090909
        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح        عبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشن    2012012012014444////06060606////17171717    العارشةالعارشةالعارشةالعارشةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         10101010
    محمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاري        بدابدابدابداشـيخ أمحدو ٔادشـيخ أمحدو ٔادشـيخ أمحدو ٔادشـيخ أمحدو ٔاد    2012012012014444////06060606////24242424    احلادية عرشاحلادية عرشاحلادية عرشاحلادية عرشاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         11111111
        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح        محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل    2012012012014444////07070707////01010101    عرشعرشعرشعرش    الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة     12121212
    محمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاري        محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل    2012012012014444////07070707////08080808    عرشعرشعرشعرش    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         13131313
    محمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاري        عبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشن    2012012012014444////07070707////15151515    عرشعرشعرشعرش    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         14141414
    محمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاريمحمد عذاب الزغاري        خ أمحدو ٔادبداخ أمحدو ٔادبداخ أمحدو ٔادبداخ أمحدو ٔادبداشـيشـيشـيشـي    2012012012014444////07070707////22222222    اخلامسة عرشاخلامسة عرشاخلامسة عرشاخلامسة عرشاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         15151515
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 القسم األول

 اجللسات الشهرية املتعلقة -  أ

 بالسياسة العامة: احملاور                       
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  بالسياسة العامة المتعلقةالشهرية  الجلسات

  2014 أبريلخالل دورة 

  حميد كوسكوسالجلسة:  أمين  الشيخ بيد اهللا محمدرئيس الجلسة:   2014 أبريل 30الجلسة األولى / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  الهجرة والتنقل: الجلسةمحور 

أعضاء فرق املعارضة: (األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدستوري، احملرتمني السادة للمستشارين  الهجرة والتنقل،

  الفيدرايل).
 -االشرتاكي -يلاالستقال -األصالة واملعاصرة

 الفيدرايل -الدستوري

          رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة احلركي أعضاء الفريق احلركي. السادة نياحملرتم نللمستشاريالهجرة والتنقل، 

 رئيس احلكومة  التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادة  الهجرة والتنقل،

 رئيس احلكومة التحالف االشرتاكي أعضاء فريق التحالف االشرتاكي. السادة نياحملرتم نللمستشارياربة الحكومية لمعالجة قضايا الهجرة، المق

أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للمستشارين احملرتمني السادة  األبعاد االقتصادية واالجتماعية لظاهرة الهجرة والتنقل،

 للشغل باملغرب.
 اد الوطين للشغل باملغرباالحت

 رئيس احلكومة

  محمد فضيلي:  نائب الرئيس  محمد الشيخ بيد اهللارئيس الجلسة:   2014 يونيو 17 / الثانيةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة:األولمحور ال

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فرق املعارضة: انتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة، قضايا و 

 (األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدستوري، الفيدرايل).
-االشرتاكي -االستقاليل -األصالة واملعاصرة

 الفيدرايل -الدستوري

 رئيس احلكومة
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للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع لمرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة، قضايا وانتظارات ا

  الوطين لألحرار.
 التجمع الوطين لألحرار

 رئيس احلكومة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة، 

 شغل.املغريب لل
  جمموعة االحتاد املغريب للشغل

 رئيس احلكومة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسة الحكومة، 

 الوطين للشغل باملغرب.
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل

 رئيس احلكومة

  ء والطاقةتدبير الحكومة لمجال الما:الثانيمحور ال

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فرق املعارضة: (األصالة واملعاصرة، االستقاليل، تدبير الحكومة لمجال الماء والطاقة، 

 االشرتاكي، الدستوري، الفيدرايل).
األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدستوري، 

  الفيدرايل

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة  احلركي  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيتدبير الماء والطاقة،  سياسة الحكومة في مجال

 رئيس احلكومة  رالتجمع الوطين لألحرا للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.تدبير الحكومة لمجال الماء والكهرباء، 

للمستشارين احملرتمني رنامج الحكومة بخصوص تدبير مجالي الماء والطاقة، تنفيذ االلتزامات الواردة في ب

 السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.
  التحالف االشرتاكي

 رئيس احلكومة
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 القسم األول

 اجللسات الشهرية املتعلقة -  ب

 بالسياسة العامة: إحصائيات                     
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  لخاصة برئيس الحكومةالشهرية اإحصاء عام لألسئلة 

 2014دورة أبريل  –حسب الفرق والمجموعات  –

 الفرق/ المجموعات 2014أبريل  30الجلسة األولى: 

  اهلجرة والتنقل   -: محور الجلسة
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

فرق المعارضة: (األصالة والمعاصرة، االستقاللي،  01 01

الي)االشتراكي، الدستوري، الفيدر   

- تقدمت بسؤال مشترك-  

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01

 ف. الحركي 01 01

 ف. التحالف االشتراكي 01 01

 م. االتحاد المغربي للشغل 00 00

 م. االتحاد الوطني للشغل 01 01

 م.الحركة الديمقراطية االجتماعية 00 00

 المجموع    05050505    05050505

 

  فريق األصالة والمعاصرة. : قدم السؤال باسم فرق المعارضةملحوظة

  فريق التحالف االشتراكي. األغلبيةقدم السؤال باسم فرق           
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

 2014دورة أبريل  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

  محور الجلسة: 

  اهلجرة والتنقل -
 

 

 

  ثانية 48 و دقيقة 73

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

  دقيقة 49

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

    

 .دقيقة) 83دقيقة) ورئيس الحكومة ( 83: اعتمد خالل هذه الجلسة مبدأ المناصفة في توزيع التوقيت بين مجلس المستشارين (ملحوظة
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 2014 أبريلدورة  –والمجموعات حسب الفرق  –الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 
 

 الفرق/ المجموعات 2014يونيو  17الجلسة الثانية: 

  قضايا وانتظارات املرأة املغربية يف برامج وسياسات احلكومة - : محوري الجلسة

  تدبري احلكومة ال املاء والطاقة   -
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

المعاصرة، االستقاللي، فرق المعارضة: (األصالة و  02 02

 االشتراكي، الدستوري، الفيدرالي)

- تقدمت بسؤال مشترك بالنسبة للمحورين-  

 ف.التجمع الوطني لألحرار 02 02

 ف. الحركي 01 01

 ف. التحالف االشتراكي 01 01

 م. االتحاد المغربي للشغل 01 01

 م. االتحاد الوطني للشغل 01 01

 ة االجتماعيةم.الحركة الديمقراطي 00 00

 المجموع    08080808    08080808

 

  فريق االتحاد الدستوري بالنسبة للمحورين معا.باسم فرق المعارضة  ين: قدم السؤالملحوظة

  فريق التجمع الوطني لألحرار بالنسبة للمحور األول، وفريق التحالف االشتراكي بالنسبة للمحور الثاني. األغلبيةقدم السؤال باسم فرق           
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةم لألسئلة إحصاء عا

  2014 أبريلدورة  – توزيع التوقيت – 

  

  

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

  محاور الجلسة: 

قضايا وانتظارات املرأة املغربية  -

  يف برامج وسياسات احلكومة

تدبري احلكومة ال املاء  -

    والطاقة
 

  ثانية 23 و دقيقة 80

  دقيقة) 83دد : (التوقيت احمل

 ثانية 30و  دقيقة 82

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

    

  .دقيقة) 83دقيقة) ورئيس الحكومة ( 83: اعتمد خالل هذه الجلسة مبدأ المناصفة في توزيع التوقيت بين مجلس المستشارين (ملحوظة
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 القسم األول                                                 

  قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات  - ج                     

   خالل اجللسات الشهريةوتعهدات السيد رئيس احلكومة                    

  -كما وردت يف أجوبته-                                     
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 خالل  السيد رئيس الحكومةالتزامات وتعهدات بقاعدة المعطيات الخاصة 

  شهرية المتعلقة بالسياسة العامةالجلسات ال
  

 ر.ت الدورة الجلسة محور الجلسة التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة

  م العموم.  70م املستثمر و 30مسطرة: منها  100تبسيط حنو  - 

إصدار ميثاق املرافق العمومية والقانون املتعلق باحلق يف الوصول إىل  - 

  املعلومة.

تعلقة باهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة مراجعة النصوص امل - 

  وجملس املنافسة يف اجتاه أن يصبح جملسا تقريريا له حق املبادرة.

اسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة 

  الرشوة وختليق احلياة العامة

/ األولى الجلسة 

 2012يوليوز  03

 

2012أبريل   01  

التعاقد على أساس دفاتر تعويض نظام الرخص واالمتيازات بنظام  - 

التحمالت مع اللجوء إىل طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك 

  بالنسبة للنقل الطرقي العمومي للمسافرين. 2013ابتداء من 

متكني احلاملني لبطاقة السائق املهين غري األجراء من االخنراط يف  - 

 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.

ن االحتكارات واالستثناءات عرب سن حماربة اقتصاد الريع، احلد م - 

قواعد املنافسة الشريفة يف القطاع وتشجيع االستثمار واملبادرة احلرة 

  واعتماد االحرتافية للرفع من جودة اخلدمات.

النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات 

  الواقع ورهانات التحجيث

/ األولى الجلسة 

 2012نونبر  07

 

2012أكتوبر   02  
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غطية لتشمل مجيع األجراء والنشيطني غري األجراء كاألطباء توسيع الت - 

  والصيادلة واملهندسون واحملامون.

التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية 

  التغطية

  

  

/ الثالثة الجلسة 

 2013يناير  09

 

2012أكتوبر   03 

اعتبارا لكون أي سياسة عقارية للدولة ال ميكن أن تؤيت أكلها يف غياب إطار 

ين قوي وواضح للعقار العمومي أكد السيد رئيس احلكومة التزام حكومته قانو 

  يف خمططها التشريعي بربجمة مشاريع النصوص التالية:

إعداد مدونة للملك اخلاص للدولة، ترمي إىل تعزيز وجتميع وتوحيد  -

  .)2014(مبرمج لسنة وحتيني النصوص املنظمة له: 

 30ك العام، وخاصة ظهري حتديث وتقوية الرتسانة القانونية للمل - 

(مبرمج املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي: 1918نونرب 

املتعلق بامللك  1914، وظهري فاتح يوليوز )2013لسنة 

 .)2015:(مبرمج لسنة العمومي

املتعلق باحملافظة على الغابات  1917أكتوبر  10مراجعة ظهري  - 

(مبرمج محاية أجنع للغابة: واستغالهلا لتعزيز املقتضيات الزجرية وتأمني

 ).2013لسنة 

إعادة صياغة مشروع قانون األمالك اجلماعية من أجل وضع نظام  - 

السياسة العقارية للدولة بني متطلبات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  وإكراهات الواقع

/ الرابعة الجلسة 

 2013فبراير  12

 

2012أكتوبر   04 
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قانوين موحد ألمالك اجلماعات الرتابية، يتوخى تبسيط مساطر 

وآليات تدبريها وحتصينها وتعميم نظام التحفيظ العقاري، وتفعيل 

مللك اخلاص واالحتالل إجراءات املراقبة واحملاسبة يف التفويت وكراء ا

  .)2014(مبرمج لسنة املؤقت للملك العام: 

ليشمل مغاربة املهجر  (RAMED)تعميم نظام املساعدة الطبية  - 

الذين ال يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان املعوزين 

  إقامتهم.

إحداث صندوق وطين للتضامن واحلماية االجتماعية ملواطين املهجر  - 

 املعوزين.

ضمان مشاركة سياسية فعلية ومتثيلية وازنة للمغاربة املقيمني يف  - 

اخلارج يف املؤسسات االستشارية وترمجة ذلك من خالل القوانني 

ومبناسبة مراجعة القوانني املنظمة للمؤسسات القائمة  االنتخابية

وإعداد القوانني املنظمة للمؤسسات اجلديدة واليت ستعرض على 

أنظار الربملان وفق اجلدولة املسطرة يف الربنامج التشريعي للحكومة، 

 من أجل تفعيلها يف االنتخابات املقبلة.

ريق األصالة : في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به فملحوظة

نونبر  12والمعاصرة خالل جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

أوضاع املغاربة املقيمني يف املهجر بني 

  ضمانات القانون والواقع

/ األولى الجلسة 

 2013ماي  08

 

2013أبريل   05 
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حول:"قرار تعميم نظام المساعدة الطبية راميد ليشمل  2013

مغاربة المهجر"، أكد السيد وزير الصحة عدم إمكانية استفادة هذه 

يشترط إضافة إلى  65.00الفئة من هذا اإلجراء لكون القانون 

مثل: (الدخل، الممتلكات...)، شرطين أساسيين  الشروط العادية

  هما اإلقامة في المغرب، وأن تتم العالجات وجوبا داخل المملكة.

مما يعني أن هذا النظام في صيغته الحالية غير قابل للتطبيق، وأن 

التفكير منصب من أجل تنزيل التزام السيد رئيس الحكومة خالل 

ى إعداد اتفاقية شراكة عل 2013ماي  08الجلسة الشهرية ليوم 

بين وزارة الصحة ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالجالية المقيمة 

بالخارج يتم بموجبها تحمل وزارة الصحة لكل العالجات لهذه الفئة 

داخل المغرب، على أساس أن تعمل الوزارات األخرى وخاصة 

  المالية بااللتزام على مد وزارة الصحة بتمويل خاص بذلك.

ن هذا اإلجراء يضيف السيد الوزير تواجهه إكراهات ولم يتم لك

  تنزيله على أرض الواقع بعد.

يف جمال حماربة األمية: أكد السيد رئيس احلكومة عزم حكومته على  - 

وثرية لتسجيل مليون مستفيد سنويا، وتقليص نسبة األمية تسريع ال

  .2016يف أفق سنة  %20إىل 

املسألة االجتماعية يف الربامج 

  والسياسات احلكومية

/ األولى الجلسة 

 2013دجنبر  25

 

2013أكتوبر   06 
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وفيما خيص حتسني جودة التعليم العايل وتشجيع البحث العلمي:  - 

أعدت احلكومة اسرتاتيجية جديدة لتطوير القطاع متتد ما بني 

وترتكز على حتسني نسبة تشغيل حاملي دبلوم  2016 - 2013

، حتسني حكامة هذا القطاع ، تقوية اخلدمات التعليم العايل 

االجتماعية للطلبة ، مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة بالقطاع، 

 وتطوير البحث العلمي والتعاون الدويل.

ويف جمال الصحة: بادرت احلكومة إىل وضع اسرتاتيجية جديدة  - 

، وترتكز على 2016-2012لقطاع الصحة متتد على الفرتة 

لوج للخدمات الصحية، تعزيز صحة األم والطفل وذوي حتسني الو 

االحتياجات اخلاصة، تطوير آليات الوقاية والسيطرة على األمراض، 

حتسني احلكامة وتعميم التغطية الصحية األساسية، توفري األدوية 

واملستلزمات الطبية، تعزيز اإلطار القانوين، توطيد اجلهوية والشراكة 

  اص.بني القطاعني العام واخل

 إصالح ميثاق االستثمار، - 

 مراجعة امليثاق املتعلق باملقاولة الصغرى واملتوسطة، - 

 وضع إطار قانوين خيص الضمانات املنقولة، - 

م توطيد املقاوالت وضع إطار قانوين لنقل ملكية املقاوالت وتنظي - 

السياسة احلكومية يف جمال مناخ 

  األعمال

/ الثانية الجلسة 

 2014فبراير  12

 

2013أكتوبر    

07 
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 وتقنني التعويض الصناعي،

 تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، - 

 املصادقة على مشروع القانون املتعلق بالوساطة القضائية، - 

مراجعة الكتاب اخلامس ملدونة التجارة املتعلق مبعاجلة صعوبة  - 

 املقاولة،

 تفعيل التعريف املوحد للمقاولة، - 

وين للرسوم واملكوس اجلمركية ووضع البنية إرساء األداء اإللكرت  - 

 املعلوماتية اخلاصة بالشباك االلكرتوين الوحيد للتجارة اخلارجية،

وضع نظام معلومايت لتبادل املعلومات بني املديرية العامة للضرائب  - 

واخلزينة العامة للمملكة واجلماعات احمللية لتقصري اآلجال للحصول 

 على اإلبراء الضرييب،

 مسطرة مطبقة على املقاوالت، 30توحيد وتوصيف  مواصلة - 

  مشروع إنشاء املقاوالت عرب اخلط. - 

تأهيل اإلطار القانوين املتعلق باهلجرة واللجوء: (عرب إحداث جلنة  - 

شاريع قوانني أساسية وهي: بينقطاعية مهمتها حتضري ثالث م

مشروع قانون حول مكافحة  –مشروع القانون املتعلق باللجوء 

مشروع القانون املتعلق  –االجتار بالبشر ومحاية ومساعدة ضحاياه 

/ األولى الجلسة   اهلجرة والتنقل

 2014أبريل  30

 

2014أبريل   08 
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 إضافة إىل تعديل قوانني أخرى)، - باهلجرة

بلورة وتنفيذ اسرتاتيجية إلدماج املهاجرين والالجئني، جتعل من  - 

 غناء اتمع وعامال لتحريك التنمية،املهاجر عنصرا إل

تسوية الوضعية القانونية لطاليب اللجوء واملهاجرين الذين يستجيبون  - 

 لشروط معينة،

  التصدي لشبكات االجتار يف البشر. - 

أفق عملت احلكومة على إعداد اخلطة احلكومية للمساواة يف  - 

إكرام، اليت تعترب أداة لتنزيل االلتزامات  2016-2012املناصفة 

املعرب عنها يف الربنامج احلكومي، كما تشكل إطارا لتحقيق التقائية 

خمتلف املبادرات املتخذة إلدماج حقوق النساء يف السياسات 

جماالت تتضمن  8الوطنية وبرامج التنمية وتشتمل هذه اخلطة على 

 إجراءات واضحة:

o  مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف واملساواة والشروع يف إرساء

 قواعد املناصفة،

o ،مناهضة مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء 

o  تأهيل منظومة الرتبية والتكوين على أساس اإلنصاف

 واملساواة،

قضايا وانتظارات املرأة املغربية يف برامج 

  وسياسات احلكومة

/ الثانية سة الجل

 2014يونيو  17

 

2014أبريل   09 
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o ،تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية 

o روف عيش تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظ

 النساء والفتيات،

o ،التمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات واألسر 

o  الولوج املنصف واملتساوي ملناصب اختاذ القرار اإلداري

 والسياسي واالقتصادي،

o .حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل  
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  الثانيالقسم                                                  

  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها

  2014 أبريلخالل دورة 
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  األسئلة الشفهية اآلنية المجاب عنها 

        2014    أبريلخالل دورة 

  أمين الجلسة: حميد كوسكوس  رئيس الجلسة: شيخ أحمدو أدبدا  2014 أبريل 15الجلسة األولى / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  التشغيل والشؤون االجتماعية التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.حصيلة وآفاق سياسة التشغيل، 

  التجارة اخلارجية  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.يل اتفاقيات التبادل الحر المعمقة مع أوربا، تنز 

  التجارة اخلارجية  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.الملتقيات الجهوية للتصدير، 

  التجارة اخلارجية  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.عقلنة الصادرات المغربية، 

للمستشارين احملرتمني السادة ، (PAGER)برنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي 

  أعضاء الفريق االستقاليل.
  االستقاليل

لدى وزير الطاقة واملعادن  مالوزارة 

  باملاء مواملاء والبيئة 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع اإلجراءات االستعجالية للحكومة للحفاظ على الفرشة المائية، 

 الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

لدى وزير الطاقة واملعادن  مالوزارة 

  باملاء مواملاء والبيئة 

  أمين الجلسة: حميد كوسكوس  رئيس الجلسة: محمد فضيلي  2014 أبريل 22لسة الثانية / الج

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء استخالص الضرائب من الحسابات البنكية لألشخاص الذاتيين والمعنويين ، 

  حرار.فريق التجمع الوطين لأل
  التجمع الوطين لألحرار

  االقتصاد واملالية

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.الباكالوريا الدولية، 

 ية الوطنية والتكوين املهينالرتب  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالباكالوريا الفرنسية بالمغرب، 
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 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التربية البيئية ، 

  الصحة  الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.تخفيض ثمن األدوية، 

تباقية المتخذة من قبل وزارة الصحة لتفادي إصابة المغاربة بمرض حمى إيبوال القاتل، التدابير االس
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.

  احلركي
 الصحة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق اختالالت التوزيع المجالي للعرض الصحي العمومي والخصوصي، 

 األصالة واملعاصرة.
  األصالة واملعاصرة

 الصحة

 الصحة  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.مضار السيجارة اإللكترونية، 

، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء إلغاء بعض شركات الطيران المنخفض التكلفة لرحالتها من وإلى المغرب

  .فريق األصالة واملعاصرة
  عاصرةاألصالة وامل

 السياحة

المشاكل التي تعرفها بعض البلدان العربية بحوض البحر األبيض المتوسط في مجال القطاع السياحي، 
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.

 االستقاليل
 السياحة

 ار.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحر تعثر برنامج امتياز، 

 التجمع الوطين لألحرار

الوزارة املنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة 

  واالستثمار واالقتصاد الرقمي

املكلفة باملقاوالت الصغرى وإدماج  

 القطاع غري املنظم

  أمين الجلسة : حميد كوسكوس  عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014 أبريل 29/ الجلسة الثالثة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  العدل واحلريات  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي. المحكمة االبتدائية بأسفي،

 العدل واحلريات  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.حملة مكافحة الجريمة، 

 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرةحكمة اإلدارية بالرباط، المستشار األستاذ محمد الهيني من طرف المفتش أسباب استدعاء قاضي الم 
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 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.العام لوزارة العدل والحريات، 

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين  التجمع الوطين لألحرار دة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني الساتحسين أوضاع شغيلة الوكاالت الحضرية بالمغرب، 

  السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. برنامج مدن بدون صفيح،

 الفالحة والصيد البحري  التجمع الوطين لألحرار .ادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السحصيلة الموسم الفالحي، 

 الفالحة والصيد البحري  احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.توقعات الموسم الفالحي الحالي، 

رين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف للمستشاالحصيلة المتوقعة للموسم الفالحي والتدابير المترتبة عنها، 

 االشرتاكي.
 التحالف االشرتاكي

 الفالحة والصيد البحري

  الفالحة والصيد البحري األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. الموسم الفالحي الحالي،

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق فيهي وسياحي ألكادير، إعادة توظيف أنشطة الميناء القديم كميناء تر 

  التجمع الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 التجهيز والنقل واللوجستيك

 السياحة  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.برنامج مدينتي، 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2014 ماي 06/  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الداخلية احلركي  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيظاهرة العنف بالجامعات المغربية، 

 الداخلية االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلعي، ضرورة محاربة العنف داخل الحرم الجام

 الداخلية التحالف االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيحماية الطلبة داخل الحرم الجامعي، 

 الداخلية الفيدرايل أعضاء الفريق الفيدرايل. للمستشارين احملرتمني السادةانتشار العنف في األماكن العامة، 

 الداخلية التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.انتشار ظاهرة العنف بالجامعات المغربية، 

 الداخلية األصالة واملعاصرة ق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريتنامي ظاهرة العنف داخل الجامعة المغربية، 
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 الداخلية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.تعاطي الشباب للشيشا والقرقوبي والحبوب المهلوسة، 

 الداخلية احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.محاربة القرقوبي، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع شي ظاهرة القرقوبي والشيشة في أوساط الشباب المغربي، تف

 الوطين لألحرار.
 التجمع الوطين لألحرار

 الداخلية

 الصحة األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.وضعية الصحة النفسية للشباب، 

 الصحة االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.النقل واإلسعاف الصحي، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق إحداث وحدات طبية متطورة متنقلة إلسعاف ضحايا حوادث السير، 

 األصالة واملعاصرة.
 األصالة واملعاصرة

 الصحة

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة األصالة واملعاصرة  ستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمتأهيل القطاع المعدني، 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014 ماي 13الجلسة الخامسة / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 االتصال األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةذاعية الخاصة، المحطات اإل

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014ماي  20/  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة لخصوصي لتحقيق اكتفائه الذاتي من األساتذة، مواكبة التعليم ا

 واملعاصرة.
 األصالة واملعاصرة

 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.استعدادات الوزارة لتنظيم امتحانات الباكالوريا، 
 رايلالفيد

 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني  الدستوريللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق االحتاد تأثير األزمة االقتصادية بدول أوروبا على الجالية المغربية، 
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 باخلارج وشؤون اهلجرة الدستوري.

  .لمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةلالمعارض الجهوية للصناعة التقليدية، 
  األصالة واملعاصرة

الصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي والتضامين

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2014 ماي 27/  السابعةالجلسة 

 زارة المعنيةالو  الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الشباب والرياضة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ضرورة دعم برنامج التنمية الرياضية، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين نصيب إقليم خنيفرة من المشاريع الخاصة بتنمية الرياضة، 

 لألحرار
   لألحرارالتجمع الوطين

 الشباب والرياضة

 الصحة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.غياب األمن داخل المستشفيات العمومية، 

 الصحة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.معاناة األطر الطبية، 

 الصحة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.في إقليم ميسور،  انتشار مرض الجذام

  .االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريقمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، 
  االستقاليل

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

 التشغيل والشؤون االجتماعية  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.تزايد نسبة البطالة في صفوف الشباب، 

الشؤون االجتماعيةالتشغيل و   التحالف االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين،   

 التشغيل والشؤون االجتماعية  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.الهيكلة الجديدة لوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، 

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربحقيقة الزيادات في األسعار، 
  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة   احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.الزيادة في أسعار بعض المواد االستهالكية والخدمات، 
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عامة واحلكامةاملكلفة بالشؤون ال  

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.تلوث البيئة، 
  احلركي

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

  أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري  محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2014 يونيو 03/  الثامنة الجلسة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء ع السؤال اآلني موضو 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيمآل إصالح المنظومة التعليمية ببالدنا، 

 االتصال  الفيدرايل ة أعضاء الفريق الفيدرايل.للمستشارين احملرتمني السادمخاطر بث بعض اإلذاعات لوصفات عالجية باألعشاب، 

 االتصال  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.التنمية اإلعالمية، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية المهاجرين، 
  األصالة واملعاصرة

ملقيمني الوزارة املكلفة باملغاربة ا

 باخلارج وشؤون اهلجرة

  أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري  محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014 يونيو 10/  التاسعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 التعمري وإعداد الرتاب الوطين  األصالة واملعاصرة .اصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعتدبير التضامن المجالي بالمغرب، 

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.السياسات القروية بالمغرب، 

 السادة أعضاء فريق األصالة للمستشارين احملرتمنيأهمية األحزمة الخضراء في الحفاظ على وحدة كل مدينة، 

 واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.الدفاع عن اللغة العربية كهوية وطنية، 

للمستشارين احملرتمني السادة بها لوضع حد لالختالالت ببعض األقاليم، اإلجراءات التي تعتزم الوزارة القيام 

 أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.
  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين
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 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكياالستعدادات المتحانات الباكالوريا، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.امتحانات الباكالوريا، 

 الثقافة  التحالف االشرتاكي  لتحالف االشرتاكي.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق انتائج الدورة األولى لدعم المشاريع الثقافية والفنية، 

  أمين الجلسة : عبد اللطيف أبدوح  عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014 يونيو 17/  العاشرةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
رتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين للمستشارين احملاإلجراءات المتخذة في إطار سياسة اإلقالع االقتصادي، 

 لألحرار
  االقتصاد واملالية التجمع الوطين لألحرار

 الثقافة احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.وضعية الفنان المغربي، 

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني  احلركي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي، 2014انطالق عملية مرحبا 

 باخلارج وشؤون اهلجرة

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.استقبال المغاربة المهاجرين بالخارج، 

 االستقاليل

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 

 باخلارج وشؤون اهلجرة

  محمد عذاب الزغاريأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبداالجلسة:  رئيس  2014يونيو  24الجلسة الحادية عشرة / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 الصحة  التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارخطر انتشار فيروس كورونا ببالدنا، 

 الصحة  االستقاليل شارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.للمستفيروس كورونا، 

 الصحة  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.فيروس كورونا، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين تطبيق التعريفة القانونية على شركات اإلسعاف الطبي، 

  رار.لألح
 الصحة التجمع الوطين لألحرار
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 الصحة التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالخصاص الكبير في مادة التخدير، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  لة واملعاصرةاألصا  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االشرتاكي رتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.للمستشارين احملوضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:     2014يوليوز  01عشرة /  الثانيةالجلسة   

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تالميذ الجدد، ارتفاع رسوم تسجيل ال

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.، 2014نتائج الباكالوريا لسنة 

 الشباب والرياضة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ثيرة تأهيل فضاءات التخييم لهذه السنة، تسريع و 

 الصحة  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.استمرار وفيات األمهات أثناء الوالدة، 

 السياحة الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايللية، دعم السياحة الداخ

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةدعم استثمارات أفراد الجالية، 

 باخلارج وشؤون اهلجرة

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.د كير، بناء سد قدوسة على وا

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

زير الطاقة الوزارة املنتدبة لدى و  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيبرنامج تزويد العالم القروي بالماء، 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء
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  محمد عداب الزغاريأمين الجلسة :   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014يوليوز  08عشرة /  الثالثةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 الفالحة والصيد البحري االستقاليل  تشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.للمسانعدام إنتاج واستعمال بذور الشعير والبطاطس محليا، 

 الفالحة والصيد البحري التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.إستراتيجية الوزارة لالهتمام بإنتاج سلسلة الشعير، 

 الفالحة والصيد البحري التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.الحي الحالي، حصيلة الموسم الف

 الفالحة والصيد البحري الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.إعفاء الفالحين من مياه السقي،  

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع بها السيد الوزير لبعض الدول اإلفريقية،  نتائج الزيارة التي قام

  الوطين لألحرار.
 التجارة اخلارجية التجمع الوطين لألحرار

 التجارة اخلارجية احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.البحث عن أسواق جديدة بالقارة اإلفريقية، 

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.صالحيات المياه الجوفية باألقاليم الجنوبية الشرقية، 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة  االستقاليل اء الفريق االستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضندرة الماء الشروب في العالم القروي، 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:       2014يوليوز  15عشرة /  الرابعةالجلسة      أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري 

 معنيةالوزارة ال الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 التجهيز والنقل واللوجستيك االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.برنامج الطرق السيارة بالمغرب، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتأهيل المطارات، 

الوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.مركز الفحص التقني للسيارات،  معايير فتح

 والنقل واللوجستيك املكلفة بالنقل
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شيخ احمدو ادبدارئيس الجلسة:   2014يوليوز  22عشرة /  الخامسةالجلسة    أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء ع السؤال اآلنيموضو 
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.    معاناة مرضى القصور الكلوي،

  

  الصحة الدستوري

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.    مضاعفات تأخير إسعاف المصابين في حوادث السير،

  

  الصحة االستقاليل
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  الثالثالقسم 

  ااب عنها العاديةاألسئلة الشفهية 

  2014 أبريلخالل دورة 
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  المجاب عنها العادية األسئلة الشفهية

  2014 أبريلخالل دورة 
  

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   رئيس الجلسة: شيخ أحمدو أدبدا  2014 أبريل 15الجلسة األولى / 

 الوزارة المعنية تماءالفريق أو االن موضوع السؤال 
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيتوحل السدود ببالدنا، 

 احلركي
الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

 الشؤون اخلارجية والتعاون األصالة واملعاصرة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادةمعاناة مغاربة المهجر مع قسم الشؤون القنصلية واالجتماعية، 

 العدل واحلريات االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلأنظمة التقاعد الخاصة برجال القضاء، 

 ضاء الفريق االستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضرورة مراجعة وتحيين الخريطة الجامعية، 
 االستقاليل

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

التعليم العايل والبحث العلمي  االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيامتحانات ولوج كلية الطب بالدار البيضاء، 

 وتكوين األطر

 التجهيز والنقل واللوجيستيك  الدستوري السادة أعضاء الفريق الدستوري. للمستشارين احملرتمنيالنقل السككي، 

 التجهيز والنقل واللوجيستيك  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.ضعف الشبكة الطرقية، 

 التجهيز والنقل واللوجيستيك احلركي عضاء الفريق احلركيللمستشارين احملرتمني السادة أمعاناة المواطنين مع مراكز الفحص التقني للسيارات، 

 السياحة األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةأسباب إغالق مقر المكتب الوطني المغربي للسياحة بدبي، 

للمستشارين احملرتمني هاجرين المكتسبة، مواصلة الحكومة الهولندية تفعيل عدة تدابير تشكل تراجعا عن حقوق الم

  السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة
الوزارة  املكلفة باملغاربة املقيمني  األصالة واملعاصرة

 باخلارج وشؤون اهلجرة
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  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   رئيس الجلسة: محمد فضيلي  2014 أبريل 22الجلسة الثانية / 

 الوزارة المعنية النتماءالفريق أو ا موضوع السؤال 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف تقليص استهالك المحروقات في اإلدارات والمؤسسات العمومية، 

  االشرتاكي.
 االقتصاد واملالية التحالف االشرتاكي

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة .لة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصاإلزام التجار باعتماد سجل محاسباتي ، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء تنفيذ االستفادة من التعويضات الخاصة عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، 

  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.
هينالرتبية الوطنية والتكوين امل  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب  

 الصحة االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.بيع بعض األدوية المحضورة ببعض الصيدليات، 

 الصحة الدستوري .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريانتشار ظاهرة التداوي باألعشاب عبر وسائل اإلعالم، 

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014 يلأبر  29/ الجلسة الثالثة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الفالحة والصيد البحري الدستوري .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالموسم الفالحي، 

للمستشارين احملرتمني لمواكبة طموحات مخطط المغرب األخضر، ضرورة مراجعة نظام اإلعانات والدعم الفالحي، 

 .السادة أعضاء الفريق االستقاليل
  االستقاليل

 الفالحة والصيد البحري

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء ضرورة تبسيط المساطر ببعض المناطق الفالحية لحفر اآلبار وتوفير مياه السقي، 

 الفريق االستقاليل.
  يلاالستقال

 الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تنمية العالم القروي، 

حة والصيد البحريالفال  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.عملية دعم بذور البطاطس بالمناطق المتضررة،   

 االقتصاد واملالية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.منافسة الدولة للمقاوالت في مجال التمويالت البنكية، 
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 االقتصاد واملالية احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.مستجدات إصالح أنظمة التقاعد، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.مواصلة أجرأة سياسة الصناعة الغذائية، 
  الفيدرايل

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

تشغيل والشؤون االجتماعيةال  االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيجمعية األعمال االجتماعية لموظفي قطاع التشغيل،   

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2014 ماي 06/  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال والوزارة الموجه إليه
 الداخلية الدستوري مني السادة أعضاء الفريق الدستوري.للمستشارين احملرت ارتفاع وثيرة الجنح والجرائم التي تهدد أمن المواطنين، 

 الداخلية االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيتنظيم المعارض واأليام التجارية، 

 الداخلية واملعاصرة األصالة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.غياب تتبع مراقبة التدبير المفوض، 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.موسم الحج، 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية احلركي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركياالهتمام بالمساجد بالعالم القروي، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلمؤسسة العمران، 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014 ماي 13الجلسة الخامسة / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 االتصال الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل. ظروف العمل بالقطب اإلعالمي،

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالتغطية اإلذاعية والتلفزية باألقاليم النائية، 
  

 االتصال االستقاليل

 العدل واحلريات االشرتاكي الفريق االشرتاكي. للمستشارين احملرتمني السادة أعضاءتفعيل دور مراكز الصلح والتحكيم، 

 العدل واحلريات  الدستوريللمستشارين احملرتمني المتابعات القضائية بناء على ما يرد في التقارير األولية التي تنجزها المحاكم المالية الجهوية، 
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 السادة أعضاء الفريق الدستوري.

للمستشارين احملرتمني السادة على أنظار وزارة العدل والحريات،  تفعيل تقارير المجلس األعلى للحسابات المحالة

 أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.
 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرة

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التخطيط الحضري، 

 الشباب والرياضة التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.يم في تطور كرة القدم المغربية، دور التحك

 الشباب والرياضة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تعثر إنجاز برنامج المالعب السوسيو رياضية للقرب، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلنتائج أبحاث التنقيب عن النفط ببالدنا، 

 ملاء والبيئةالطاقة واملعادن وا  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.اإلستراتيجية المعدنية، 

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية   االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.ظاهرة التسول، 

 االجتماعية

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية   احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.مشاركة المغرب بمؤتمر سيداو، 

 تماعيةاالج

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية   التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.الحملة الوطنية إليواء المسنين بدون مأوى، 

 االجتماعية

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان   االستقاليل ريق االستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفمكافحة التصحر بالمناطق الجنوبية الشرقية للمملكة، 

  واتمع املدين

  للمستشارينتفعيل دور حراس الغابات في المراقبة اليومية للمجال الغابوي، 

  احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار. 

  

  

الربملان  الوزارة املكلفة بالعالقات مع  التجمع الوطين لألحرار

  واتمع املدين
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  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014 ماي 20/  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
والتكوين املهين الرتبية الوطنية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.الهدر المدرسي،   

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.متابعة تطبيق مدونة األسرة بالنسبة ألفراد الجالية المغربية بالخارج، 
 االشرتاكي

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 

 باخلارج وشؤون اهلجرة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق حتى عائالتهم،  االعتقاالت التعسفية التي تطال ذوي الغرامات دون إخبار

 التجمع الوطين لألحرار.
  

 التجمع الوطين لألحرار

 العدل واحلريات

 العدل واحلريات األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.العقوبات البديلة وأنسنة السجون، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق واطنين من مخاطر محطات التقاط المكالمات الهاتفية، تدابير حماية الم

 االشرتاكي.
  االشرتاكي

  

الصناعة والتجارة واالستثمار و 

 االقتصاد الرقمي

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.االستثمار األجنبي بالمغرب، 
  لوطين لألحرارالتجمع ا

الصناعة والتجارة واالستثمار و 

 االقتصاد الرقمي

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.الجرائم اإللكترونية، 
  احلركي

الصناعة والتجارة واالستثمار و 

 االقتصاد الرقمي

  تقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االسإستراتيجية المغرب الرقمي، 
  االستقاليل

الصناعة والتجارة واالستثمار و 

 االقتصاد الرقمي

 السياحة  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيوضعية فنادق في مناطق سياحية شعبية، 

  الستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق اارتفاع جرائم اغتصاب األطفال، 
  االستقاليل

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية
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 الثقافة  احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.الحفاظ على التراث الشعبي، 

 الثقافة  األصالة واملعاصرة ة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، 

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.عدم التوازن بين المناطق في االستفادة من المياه، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2014 ماي 27/  السابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
الشؤون االجتماعيةلتشغيل ا التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.الوضعية المالية لموظفي السفارات األجنبية بالمغرب،   

الشؤون االجتماعيةالتشغيل  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.توقف الحوار االجتماعي،   

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  اصرةاألصالة واملع للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.حماية القدرة الشرائية للمواطنين، 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة   االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.معالجة النفايات الخطيرة، 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة   االشرتاكي لمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.لتأهيل مطارح النفايات، 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

تالعدل واحلريا  االستقاليل  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة سن قانون واضح للصحة العقلية وتفعيلها،   

 التجهيز والنقل واللوجستيك  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.المخاطر الناجمة عن جرف رمال الشواطئ المغربية، 

للوجستيكالتجهيز والنقل وا  الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريجودة الطرق والمنشآت الفنية،   

الوزارة املنتدبة لدى وزير الصناعة   األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.دمج القطاع غير المهيكل في نسيج االقتصاد الوطني، 

والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
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الرقمي املكلفة باملقاوالت الصغرى 

 وإدماج القطاع غري املنظم

  أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري  محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2014 يونيو 03/  الثامنة الجلسة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
لرتبية الوطنية والتكوين املهينا األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.وضعية األقسام الداخلية التعليمية،   

 السكىن وسياسة املدينة االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.برنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة، 

التعليم العايل والبحث العلمي  االستقاليل قاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستإغراء األطر واألدمغة المغربية وتشجيعها على الهجرة، 

 وتكوين األطر

التعليم العايل والبحث العلمي  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.مآل االلتزامات المعلنة بخصوص تنمية البحث العلمي، 

 وتكوين األطر

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين من نقل البضائع إلى نقل الركاب، تحول دراجات ثالثية العجالت 

 لألحرار.
 التجهيز والنقل واللوجستيك التجمع الوطين لألحرار

لوطين لألحرارالتجمع ا للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.تجديد حظيرة سيارات النقل العمومي للمسافرين،   التجهيز والنقل واللوجستيك 

 التجهيز والنقل واللوجستيك  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.تجديد رخص السياقة، 

نقل واللوجستيكالتجهيز وال  االستقاليل الفريق االستقاليل. للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء للطرق القروية،البرنامج الوطني الثاني   

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة برمجة مسار القطارات لنقل األطفال في مراحل المخيمات الصيفية، 

 واملعاصرة.
 األصالة واملعاصرة

 التجهيز والنقل واللوجستيك

 كيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتا إجراءات دعم المرأة المغربية، 
  االشرتاكي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          جلس المستشارين                                                                              م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2014 أبريل دورة
 

44

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.اإلجراءات المتخذة لضمان نجاح عملية اإلحصاء، 
  احلركي

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 

 واتمع املدين

  أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري  محمد فضيلي رئيس الجلسة:  2014 يونيو 10/  التاسعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين إدماج حاملي الشهادات العليا المعطلين (الدكتوراه والماستر)، 

 التجمع الوطين لألحرار  لألحرار.

دى رئيس احلكومة الوزارة املنتدبة ل

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.الوضعية الصعبة للموظفين العاملين بالمناطق النائية، 

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

ارةاإلد  

 العدل واحلريات االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين تدهور الخدمات الصحية بالمناطق القروية خالل فصل الشتاء، 

 لألحرار.
 لألحرار التجمع الوطين

 الصحة

 الصحة األصالة واملعاصرة   للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.مقاربة الحكومة لتنامي آفة التدخين، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد" بعد مرور أزيد من ثالث سنوات على تعميمه، 

  ي.الفريق احلرك
 الصحة احلركي

 االتصال الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالعمومي،  للقطب اإلعالمية السياسة

الصناعة التقليدية واالقتصاد  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.، 2015استراتيجية 

 االجتماعي والتضامين
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 التشغيل و الشؤون االجتماعية الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلالتفاقيات الجماعية، إبرام ا

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة  احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.انعدام مراقبة مطارح النفايات بالمجال الحضري والقروي، 

عادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئةوامل  

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة  احلركي ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيحماية بعض الشواطئ من التلوث الصناعي 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

  أمين الجلسة : عبد اللطيف أبدوح  حمان أشنعبد الر رئيس الجلسة:   2014 يونيو 17/  العاشرةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء مآل التقارير التي ينجزها المجلس األعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، 

 جمموعة االحتاد الوطين للشغل  باملغرب.
 ل باملغرباالحتاد الوطين للشغ

 االقتصاد واملالية

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تلكأ البنوك في دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة، 

 االقتصاد واملالية  التجمع الوطين لألحرار لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين البعد الجهوي لالستثمار العمومي، 

 االقتصاد واملالية  االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.تقلص المساعدات المالية األوروبية، 

حملرتمني السادة أعضاء للمستشارين ااألسس القانونية لمنح الميزانية لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، 

  فريق التجمع الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 االقتصاد واملالية

 االقتصاد واملالية  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.نتائج الدعم العقاري للدولة، 

 األوقاف والشؤون االسالمية  األصالة واملعاصرة مني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرت اتخاذ بيوت اهللا غطاء للسمسرة العقارية، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيحماية المستهلك، 
  احلركي

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

 الشباب والرياضة  األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة ة القدم، معايير توزيع الدعم العمومي المخصص لألندية الرياضية لكر 
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 واملعاصرة
 الصحة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالخصاص في األطر الطبية بالعالم القروي، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.التنمية االجتماعية، الوضعية المزرية التي تعيشها وكالة 
  االستقاليل

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالجامعة الملكية المغربية للقنص، 
  االستقاليل

ملان الوزارة املكلفة بالعالقات مع الرب 

 واتمع املدين

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.وضعية الطبقة الوسطى، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 ي.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستور توزيع الدقيق المدعم، 
  الدستوري

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة توفير المواد الغذائية خالل شهر رمضان، 
  االستقاليل

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 التجارة اخلارجية  التحالف االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيئج اتفاقيات التبادل الحر، نتا

  محمد عذاب الزغاريأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2014يونيو  24الجلسة الحادية عشرة / 

 المعنية الوزارة الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
للمستشارين اإلجراءات المقرر إتخاذها لحماية المواطنين المغاربة المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، 

 احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.
  الدستوري

 الصحة

السادة أعضاء للمستشارين احملرتمني الخصاص المسجل في تجهيزات إسعاف المواليد الخدج بالقطاع الصحي العام، 

 الفريق احلركي.
  احلركي

 الصحة

 الصحة  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيحصيلة نظام المساعدة الطبية (راميد) ، 
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رتمني السادة للمستشارين احملضرورة توفير التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج خاصة خالل شهر رمضان، 

 أعضاء الفريق االستقاليل.
  االستقاليل

 األوقاف والشؤون اإلسالمية

 األوقاف والشؤون اإلسالمية  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالمقاتلون المغاربة في سوريا ، 

 السكىن وسياسة املدينة  احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.،  مآل محاربة مدن الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق استغالل بعض اإلعفاءات الضريبية للتعاونيات السكنية للتالعب بالقانون، 

 االستقاليل.
  االستقاليل

 السكىن وسياسة املدينة

 السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. تخفيض العجز السكني،

 الثقافة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.حماية المآثر التاريخية، 

 السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمنيضعف االهتمام بمشاكل المغاربة المقيمين بالخارج، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة  املكلفة باملغاربة املقيمني 

 باخلارج وشؤون اهلجرة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتمويل الصناع التقليديين، 
  األصالة واملعاصرة

الصناعة التقليدية واالقتصاد 

اميناالجتماعي والتض  

 التشغيل والشؤون االجتماعية  الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلرفع الحد األدنى للمعاشات، 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:       2014يوليوز  01عشرة /  الثانيةالجلسة   

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الشباب والرياضة الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.التجهيزات الرياضية بالعالم القروي، 

رارالتجمع الوطين لألح للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.مآل المخطط األزرق في المناطق الجنوبية للمملكة،   السياحة 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق تكثيف الترويج للمنتوج السياحي في ظل الظروف اإلقليمية والدولية الحالية، 

 األصالة واملعاصرة.
  األصالة واملعاصرة

 السياحة
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 العدل واحلريات  االشرتاكي شرتاكيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االمآل التعديل الذي شمل مدونة الحقوق العينية، 

 السكىن وسياسة املدينة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلمجموعة شركة العمران، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركياستغالل مقالع الرمال بالبحر، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكياالتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد النساء،  تفعيل
  االشرتاكي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.وضعية قطاع الصناعة التقليدية، 
   لألحرارالتجمع الوطين

الصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي والتضامين

 التشغيل والشؤون االجتماعية  االحتاد الوطين للشغل باملغرب للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.اختالالت تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ساسية خالل شهر رمضان المبارك، مراقبة جودة وأسعار بعض المواد األ

 احلركي
  احلركي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

عضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة أالتقييم األولي لتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، 

  التحالف االشرتاكي التحالف االشرتاكي.

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمآل اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، 
  األصالة واملعاصرة

لدى رئيس احلكومة الوزارة املنتدبة 

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

  محمد عداب الزغاريأمين الجلسة :   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014يوليوز  08عشرة /  الثالثةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
 الفالحة والصيد البحري األصالة واملعاصرة  ة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني السادارتفاع أثمنة السمك ببالدنا، 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          جلس المستشارين                                                                              م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2014 أبريل دورة
 

49

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق قرار مراجعة أسعار دخول المنتجات الفالحية إلى االتحاد األوروبي، 

 االشرتاكي.
  االشرتاكي

 الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.حمراء على أشجار النخيل، الخسائر التي تخلفها حشرة السوسة ال

 الفالحة والصيد البحري  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.عدم تحديد الثمن المرجعي للقمح الطري ،  

 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.، استمرار ظاهرة التعذيب بالمغرب

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التدبير المندمج للنفقات بالجماعات الترابية، 

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.ض الخارجية، التأخر في استعمال القرو 

 االقتصاد واملالية  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.إشكالية التمويل وتعبئة االدخار، 

 االقتصاد واملالية  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي، 2014نة التدابير الجبائية لقانون المالية لس 

لعلمي التعليم العايل والبحث ا األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةعدم استيعاب األحياء الجامعية للعدد المتزايد من الطلبة، 

 وتكوين األطر

  الشباب والرياضة االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاحتضان بالدنا لكأس العالم لألندية، 

عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:       2014يوليوز  15عشرة /  الرابعةالجلسة      أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري 

 الوزارة المعنية أو االنتماء الفريق موضوع السؤال
للمستشارين احملرتمني بالنسبة للخدمات الصحية،  2016- 2012مخطط عمل الحكومة للفترة الممتدة مابين 

  السادة أعضاء الفريق االستقاليل.
 االستقاليل

 الصحة

ارين احملرتمني السادة للمستشسقي بعض الضيعات الفالحية بواسطة المياه العادمة وانعكاساته على صحة المواطنين، 

  أعضاء الفريق احلركي.
  احلركي

 الصحة

 التجهيز والنقل واللوجستيك  االحتاد الوطين للشغل باملغرب .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربقطاع المالحة البحرية، 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          جلس المستشارين                                                                              م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2014 أبريل دورة
 

50

 التجهيز والنقل واللوجستيك  التجمع الوطين لألحرار ة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادحصيلة تطبيق رسم الرمال، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك  الدستوري .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستورياتفاقيات الشراكة بين الوزارة والجماعات الترابية، 

 .ين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشار وضعية قطاع الطيران المدني، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز 

 والنقل واللوجستيك املكلفة بالنقل

 املدينةالسكىن وسياسة   الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.وضعية البناء المهدد بالسقوط بالمدن العتيقة، 

 السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.استمرار ظاهرة االنهيارات المتكررة للمساكن العتيقة، 

ادة للمستشارين احملرتمني السما تعانيه بعض الجماعات من مآسي نتيجة غياب التجهيزات الخاصة بالصرف الصحي، 

 أعضاء الفريق االستقاليل.
  االستقاليل

 السكىن وسياسة املدينة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيتأخر مرسوم معادلة دبلومات التعليم العالي الخاص، 
  االشرتاكي

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

  الشباب والرياضة  التجمع الوطين لألحرار   السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمنيبرنامج العطلة للجميع، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التدبير المندمج للسواحل المغربية، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالقرى،  كهربة العالم القروي ومعالجة شتات

  السياحة  االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.نجاعة مراقبة الفنادق والمرافق السياحية المصنفة، 

  الثقافة  التجمع الوطين لألحرار  ين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشار السياسة الثقافية بالمغرب، 

  التشغيل والشؤون االجتماعية  التحالف االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيمناصب الشغل المؤقتة، 

 التجارة اخلارجية  األصالة واملعاصرة ستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمإفالس السياسة الحكومية في مجال التبادل الحر، 

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.فرض رسوم جمركية على استيراد السلع المستعملة من أوروبا، 

 
  احلركي

 التجارة اخلارجية
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شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2014يوليوز  22عشرة /  الخامسةالجلسة    أمين الجلسة : محمد عداب الزغاري 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.    التدابير المتخذة لمحاربة الرشوة،

  

  العدل واحلريات الفيدرايل

  الشباب والرياضة احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.    السوسيورياضية للقرب، تقييم تجربة إحداث المالعب

  االتصال التحالف االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.    إصالح المشهد اإلعالمي في المغرب،

  االتصال االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي. طلب حق الرد على مغالطات بثتها ميدي آن تيفي،

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.    تأهيل التراث الثقافي الوطني،

 
 األصالة واملعاصرة

  الثقافة

 لسادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني ا    تشييد معارض للمنتوجات الوطنية بالمدن المغربية،

 
 التجمع الوطين لألحرار

  التجارة اخلارجية
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 الرابعالقسم 

  إحصاء عام لألسئلة الشفهية 

        2014 أبريلخالل دورة 
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  2014 أبريلدورة  –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

األسئلة 

 المحولة

األسئلة 

 المسحوبة

ئلة المجابةعدد األس  الفريق/ المجموعة عدد األسئلة المطروحة 

األسئلة المطروحة خالل  المجموع اآلنية العادية

 2014دورة أبريل 

األسئلة المتبقاة والمتوصل 

بها إلى حين افتتاح دورة 

 2014أبريل 

 األصالة والمعاصرة 204 139 343 24 42 00 00

 االستقاللي 361 90 451 22 32 00 00

 الحركي 99 47 146 15 22 00 00

 ف.التجمع الوطني لألحرار 133 46 179 19 17 00 00

 االشتراكي 113 26 139 07 19 00 00

 ف.الدستوري 84 18 102 03 11 22 00

 التحالف االشتراكي 29 15 44 05 09 00 00

 الفيدرالي 48 30 78 06 08 00 00

االجتماعية الحركة الديمقراطية 35 00 35 00 00 00 00  

 االتحاد الوطني للشغل 111 02 113 02 04 00 00

 االتحاد المغربي للشغل 05 00 05 00 00 00 00

 المجموع    1222122212221222    413413413413    1635163516351635    103103103103    164164164164    22222222    00000000
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   - حسب الفرق والمجموعات  –المطروحة والمجابة  لألسئلة الشفوية رسم بياني
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2014 أبريلدورة  -حسب المجاالت القطاعية  – ئلة الشفويةإحصاء عام لألس  
 

 المجاالت القطاعية عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة
األسئلة المطروحة خالل  المجموع

 2014دورة أبريل 

األسئلة المتبقاة والمتوصل بها 

إلى حين افتتاح دورة أبريل 
2014 

93 (34,83%) 546 

 

: (المالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، االقتصادي المجال 393 153

الطاقة والمعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، الميزانية، 

 التجارة الخارجية، البيئة، الماء، المقاوالت الصغرى)

( التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، المجال االجتماعي: 266 84 350  (28,83%) 77

 المرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي)التضامن و 

(العدل، الثقافة، المجال الحقوقي واإلداري والديني:  163 66 229 (33,47%) 42

العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، االتصال، األوقاف، األمانة 

 العامة للحكومة)

اسية: مجال الشؤون الداخلية والبنيات األس 356 103 459 (15,73%) 46
(الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى وسياسة المدينة، التعمير وإعداد 

 التراب، النقل)

(الخارجية والتعاون، المغاربة مجال الشؤون الخارجية:  44 07 51 (3,37%) 09

 المقيمين بالخارج)

  المجموع    1222122212221222    413413413413    1635163516351635      267267267267
 

  سؤاال لكل جلسة واليتعلق األمر برفض الحكومة اإلجابة عن جميع األسئلة المطروحة عليها. 20قرار المكتب يحدد ) وليس األسئلة المطروحة ألن 267: النسب المئوية من مجموع األسئلة المجابة (ملحوظة



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          جلس المستشارين                                                                              م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2014 أبريل دورة
 

56

  –حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة  لألسئلة الشفوية رسم بياني
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  - حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  ةلألسئلة الشفوي رسم بياني
 

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

  األسئلة الكتابية ااب عنها  

الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة خالل 

  2014أبريل 
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  ألسئلة الكتابية المجاب عنها خالل الفترة الفاصلة ا

  2014    أبريلدورة بين الدورتين و 

  فريق األصالة والمعاصرة

  2014وأبريل 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 

    تاريخ اإلجابة    الوزارة المعنية    موضوع السؤال 

2014201420142014 - 02020202 - 21212121 التجهيز والنقل واللوجستيك  .العريب احملرشي السيدللمستشار احملرتم ، وضعية المحطة الطرقية بوزان  

2014201420142014 - 02020202 - 21212121 التجهيز والنقل واللوجستيك  .عبد الفتاح عمار للمستشار احملرتم السيد،  المعايير المعتمدة لتحديد أماكن باحات االستراحة بالطرق الوطنية  

2014201420142014 - 02020202 - 21212121 الصحة  .مكي احلنكوري لمستشار احملرتم السيدل،  وضعية المستشفى الجهوي لألنكولوجيا بالحسيمة  

2014201420142014 - 03030303 - 06060606 الرتبية الوطنية والتكوين املهين عبد السالم اهلمس. للمستشار احملرتم السيد، المؤسسات التعليمية بالعالم القروي وضعية  

عبد الرحيم  ر احملرتم السيدللمستشا،  طلب إحداث مستشفى محلي ببلدية سيدي رحال، إقليم قلعة السراغنة

  .واعمرو
 الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

  2014 يلبر دورة أ

2014201420142014 - 07070707 - 15151515 الصحة   الســــادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةنياحملرتمــــــــللمستشارين ،  السجائر االلكترونية  

 لكلية المتعددة االختصاصات،المباراة التي دعت إليها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي لشغل منصب عميد ا

  .احملرتمــــــــون الســــادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارون 

  

  

  التعليم العايل 

17171717 -07070707- 2014201420142014  
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  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

2014وأبريل 2013الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

2014201420142014 - 02020202 - 21212121 الصحة للمستشار احملرتم السيد حممد العزري. ، نة القنيطرةالشروع في بناء مستشفى األمراض العقلية بمدي  

2014201420142014 - 02020202 - 21212121  الشباب والرياضة  عبد السالم اللباراحملرتم السيد  للمستشار تصنيف الجمعيات،  

دان للمستشاران احملرتمان السي ،بين مدينة أرفود ومرزوكة" 702تعبيد الشطر المتبقى من الطريق الجهوية رقم 

  حممد االنصاري، حممد بلحسان
  التجهيز والنقل واللوجستيك

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

للمستشار  ،بالمستشفى اإلقليمي لمدينة خريبكة ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

  احملرتم السيد اجلماخ بوزكري
  الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

للمستشار ، بالمستشفى اإلقليمي لمدينة أزيالل ةالنفسية والعقلي برمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض

  احملرتم السيد عبد الغين مكاوي
  الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

 ،بالمستشفى اإلقليمي لمدينة قلعة السراغنة ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

  عبد اللطيف أبدوح للمستشار احملرتم السيد 
  الصحة

22224444 - 03030303 - 2014201420142014  

للمستشار ، بالمستشفى اإلقليمي لمدينة وزان ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

  احملرتم السيدبنجيد االمني
  الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

للمستشار  ،بالمستشفى اإلقليمي لمدينة كلميم ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

  رتم السيد النعم ميارةاحمل
  الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

للمستشار  ،بالمستشفى اإلقليمي لمدينة العرائش ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

  احملرتم السيد بنجيد األمني.
  الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  
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للمستشار  ،ى اإلقليمي لمدينة تاوناتبالمستشف ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

   احملرتم السيد علي اجلغاوي
  الصحة

24242424 - 03030303 - 2014201420142014  

للمستشار ، بالمستشفى اإلقليمي لمدينة خنيفرة ةبرمجة بناء مصلحة مندمجة خاصة باألمراض النفسية والعقلي

  حممد االنصارياحملرتم السيد 

2014201420142014 - 03030303 - 31313131 الصحة  

2014201420142014 - 03030303 - 24242424  الصحة  للمستشار احملرتم السيد حممد بلحسان، والعقلية بورزازاتمراض النفسية ألخلق مصلحة ل  

2014201420142014 - 03030303 - 24242424 الصحة  حممد بنزيدية للمستشار احملرتم السيد  ،الشروع في بناء مستشفى األمراض العقلية بمدينة أسفي  

2014201420142014 - 03030303 - 24242424 الصحة  لسيد بلعيد بنشمسيللمستشار احملرتم ا، رالشروع في بناء مستشفى األمراض العقلية بمدينة أكاد ي  

2014201420142014 - 03030303 - 24242424 الصحة  حممد بنشايبللمستشار احملرتم السيد  ،اسرير  240إعادة بناء مستشفى برشيد بطاقة إيوائية تناهز   

2014يل بر أدورة   

2014201420142014 - 05050505 - 02020202  سياسة املدينةالسكىن و   عبد الغاين مكاوي احملرتم السيد للمستشار ، ببلدية أزيالل 2وضعية ساكنة حي الزاوية   

  الفريق الحركي

2014وأبريل 2013الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

2014201420142014 - 02020202 - 21212121  االوقاف والشؤون االسالمية  إدريس مرون احملرتم السيد للمستشار معاوضة قطعة أرضية،  

اهلامشي  احملرتم السيد للمستشار، بين مدينة أرفود ومرزوكة 702تعبيد الشطر المتبقى من الطريق الجهوية رقم 

  السموين
  التجهيز والنقل واللوجستيك

26262626 - 02020202 - 2014201420142014  

  2014 يلبر دورة أ

2014201420142014 - 06060606 - 30303030  الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد اهلامشي السموين ماحملرت  للمستشار،  انقطاع أستاذ عن مزاولة مهامه  

2014201420142014 - 06060606 - 02020202  العدل واحلريات  حممد فضيلي السيد ماحملرت  ستشارللم، إحداث محكمة ابتدائية بإقليم الدريوش  
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2014201420142014 - 07070707 - 21212121  االوقاف والشؤون االسالمية  ادريس مرون السيد ماحملرت  للمستشار، قطعتين أرضيتين بجماعة بني ونجل تافراوت  

التجمع الوطني لألحرار فريق   

2014وأبريل 2013الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

للمستشارين احملرتمني السادة احلسني أشنكلي، حلسن ،   أكادير –عية الطريق السيار في شقه مراكش وض

بيجديكن، خريي بلخري، عبد ايد املهاشي، توفيق كميل، حممد املفيد، عبد العزيز البنني، حسن عكاشة، حممد 

 البكوري، حممد عبو، مصطفى سالمة.

 التجهيز والنقل واللوجستيك

21212121 - 02020202 - 2014201420142014  

2014201420142014 - 02020202 - 21212121 التجهيز والنقل واللوجستيك  للمستشار احملرتم السيد مجال السكاك، وضعية المحطة الطرقية بخنيفرة  

2014يل بر أدورة   

2014201420142014 - 04040404 - 25252525 الداخلية للمستشار احملرتم السيد خريي بلخري.،  احتالل الملك العمومي بشارع موالي علي الشريف وموالي إدريس بتمارة  

2014201420142014 - 07070707 - 01010101  االوقاف والشؤون االسالمية  للمستشار احملرتم السيد مجال السكاك، تعيين ناظر لألوقاف باقليم خنيفرة  

للوحدة والديمقراطية الفريق الفيدرالي  

2014وأبريل 2013الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

، واحترام حق االنتماء النقابي بالفندق ارجاع اعضاء المكتب النقابي الفيدرالي بفندق رمادا الى عملهم

  عبد الرحيم الرماح للمستشار احملرتم السيد
  والشؤون االجتماعيةالتشغيل 

20202020 - 03030303 -2014201420142014  

عبد الرحيم  للمستشار احملرتم السيدطلب التدخل من اجل تسوية ملف خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي، 

  الرماح
  الصحة

04040404 - 04040404 -2014201420142014  

  2014 يلر بدورة أ

2014201420142014 - 04040404 - 15151515  التجهيز والنقل واللوجستيكللمستشار احملرتم السيد عبد ، اصالح وتقوية الشبكة الطرقية بجهة فاس بولمان وبعض المناطق المجاورة لها  
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  الرحيم الرماح

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

  2014وأبريل 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 

مارس  31ي لمستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركاء االجتماعيين في اتفاق السكن االجتماع

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ، 2011
  التجهيز والنقل واللوجستيك

12121212 - 03030303 - 2014201420142014  

منخرطيه العاملين بمجموعة أمنيوم المغربي التجاوزات غير القانونية للصندوق المهني المغربي للتقاعد في حق 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ،  ompf)(  لللصيد أسطو 
  والشؤون االجتماعيةالتشغيل 

20202020 - 03030303 - 2014201420142014  

االحتاد جمموعة  دة أعضاء السانين احملرتميللمستشار ، دواع إغالق مسجد تبرنوست بوقرون بالمدينة القديمة بالرباط

  الوطين للشغل باملغرب
  االوقاف والشؤون االسالمية

20202020 - 03030303 - 2014201420142014  

2014201420142014 - 03030303 - 20202020  االقتصاد واملالية  .االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار قروض االستهالك،   

 السادة نين احملرتميللمستشار ، بجهة الغرب الشراردة 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة  أعضاء

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

 نين احملرتميللمستشار ، بجهة الرباط سال زمور زعير 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربوعة جمم السادة أعضاء

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

 السادة نين احملرتميللمستشار ، بجهة طنجة تطوان 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة  أعضاء

2014201420142014 - 00003333 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

 السادة نين احملرتميللمستشار ، بجهة تادلة أزيالل 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة  أعضاء

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين السادة نين احملرتميللمستشار ، كناس تافياللتبجهة م 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة   
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  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة  أعضاء

 السادة للمستشارين احملرتمني، بجهة الدار البيضاء 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  طين للشغل باملغرباالحتاد الو جمموعة  أعضاء

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

  السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ، بجهة دكالة عبدة 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة 

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

  السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ، بالجهة الشرقية 2014سات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة المؤس

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة 

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

 نين احملرتميللمستشار ، بجهة تازة الحسيمة تاونات 2014المؤسسات التعليمية المقررة في إطار ميزانية سنة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة  السادة أعضاء

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

 السادة نين احملرتميللمستشار ، تنظيم عالقة النقابات مع مديرية الموارد البشرية وتنظيم فضاء الشؤون النقابية

  باملغرب االحتاد الوطين للشغلجمموعة  أعضاء

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

2014201420142014 - 03030303 - 26262626 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ، السكنيات الخاصة باألسرة التعليمية  

جمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ، وتالميذهاانهيار سقف حجرة دراسية كاد أن يودي بحياة أستاذة 

  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

2014201420142014 - 03030303 - 26262626  الرتبية الوطنية والتكوين املهين  

واملعادن واملاء والبيئة رة املنتدبة لدى وزير الطاقة االوز   االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار ، تطويق عوامل تلوث البيئة

  املكلفة بالبيئة

04040404 - 04040404 - 2014201420142014  

2014 يلبر دورة أ  

جمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار  ، تسوية الوضعية اإلدارية لموظفات وموظفين بمجلس المستشارين

  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

ة بالوظيفة فاملنتدبة لدى رئيس احلكومة املكل ةر اوز ال

  مية وحتديث اإلدارةالعمو 

15151515 - 04040404 - 2014201420142014  
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ة بالوظيفة فاملنتدبة لدى رئيس احلكومة املكل ةر اوز ال  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار  ،ضرورة احترام وقت العمل باإلدارة

  العمومية وحتديث اإلدارة

30303030 - 06060606 - 2014201420142014  

رغم استمرار نزيف سوء  1963من ظهير التعاضد لسنة  26يق الفصل أسباب عدم التدخل الحكومي لتطب

  االحتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة   السادة أعضاءنين احملرتميللمستشار  ،التدبير وتبديد أموال المنخرطين
  والشؤون االجتماعيةالتشغيل 

12121212 - 05050505 - 2014201420142014  
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 السادسالقسم 

   الكتابيةإحصاء عام لألسئلة 

        2014 أبريلخالل دورة 
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  2014أبريل  دورة –حسب الفرق والمجموعات  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة 

 الفريق/ المجموعة عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة
األسئلة المجابة خالل  المجموع

 2014دورة أبريل 

األسئلة المجابة خالل 

 الفترة الفاصلة

األسئلة المطروحة خالل  المجموع

 2014دورة أبريل 

األسئلة المطروحة 

 ل الفترة الفاصلةخال

 األسئلة المتبقاة 

 األصالة والمعاصرة 34 00 28 62 05 02 07

 االستقاللي 46 00 03 49 15 01 16

 الحركي 23 05 06 34 01 03 04

 ف التجمع الوطني لألحرار  12  01 05 18  02 02 04

 االشتراكي 13 00 06  19 00 00 00

 ف الدستوري  09 00 04 13  00 00 00

 التحالف االشتراكي 17 00 02 19 00 00 00

 الفيدرالي 24 00 07 31 02 01 03

 م الشورى واالستقالل 00 00 00 00 00 00 00

 االتحاد الوطني للشغل 37 00 00 37 18 03 21

 االتحاد المغربي للشغل 01 00 00 01 00 00 00

 الالمنتمون  00 00 00 00 00 00 00

وعالمجم    216216216216 06    61616161    283283283283    43434343    12121212 55  
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  - حسب الفرق والمجموعات  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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ا�صالة
والمعاصرة

ف ا�ستق�لي ا�تحاد الوطني
للشغل

ف الحركي ف الفيدرالي ف ا�شتراكي ف التحالف
ا�شتراكي

التجمع الوطني
ل�حرار

ف الدستوري ا�تحاد المغربي
للشغل

الشورى
وا�ستق�ل

ال�منمون

ا�سئلة المطروحة

ا�سئلة المجابة
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2014 أبريلدورة  –حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة   
 المجاالت القطاعية عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة

ة األسئلة المجاب المجموع

خالل دورة أبريل 

2014 

األسئلة المجابة 

 خالل الفترة الفاصلة
األسئلة المطروحة  المجموع

خالل دورة أبريل 

2014 

األسئلة المطروحة 

خالل الفترة 

 الفاصلة

األسئلة 

 المتبقاة 

02 
(03,84%) 

00 02 52 

 

: (المالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة المجال االقتصادي 33 00 19

المعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، الميزانية، التجارة و 

 الخارجية، البيئة، الماء، المقاوالت الصغرى)

36 
(40,90%) 

( التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، التضامن المجال االجتماعي: 72 01 15 88 32 04

 والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي)

07 
(24,13%) 

(العدل، الثقافة، المجال الحقوقي واإلداري والديني:  21 02 06 29 02 05

العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، االتصال، األوقاف، األمانة العامة 

 للحكومة)

10 
(09,09%) 

(الداخلية، مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية:  87 03 20 110 07 03

 كنى وسياسة المدينة، التعمير وإعداد التراب، النقل)التجهيز والنقل، الس

 00 

 (0%) 

(الخارجية والتعاون، المغاربة المقيمين مجال الشؤون الخارجية:  03 00 01 04 00 00

 بالخارج)

  المجموع    216216216216    06060606    61616161    283283283283    43434343    12121212    55555555

 
   سؤال في مجال الشؤون الداخلية).  110إجابات من أصل  10ة حسب كل مجال على حدى.(مثال تخص عدد األسئلة المجاب عنها من مجموع األسئلة المطروح: النسب المئوية ملحوظة
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  -حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني

 
 

 

 

  

  

 السابعالقسم 

  قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات 

  وتعهدات السادة الوزراء
 -كما وردت يف أجوبتهم-
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 السابعالقسم 

  قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات 

  وتعهدات السادة الوزراء
 -كما وردت يف أجوبتهم-
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 التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل برامج، قاعدة المعطيات الخاصة ب

  جلسات األسئلة الشفهية

  2014 أبريلدورة 

ضوع السؤالمو  جواب الوزير الذي يتضمن برنامجا، التزاما أو تعهدا  ر.ت الجلسة القطاع الحكومي 
 .2016يف أفق  % 8ختفيض معدل البطالة إىل حوايل  �

 (ANAPEC)توسيع التغطية اجلغرافية للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات  �

 عرب الزيادة يف عدد الوكاالت،

  االعتناء باملعطلني ذو الكفاءات وغري احلاصلني على شواهد جامعية. �

التشغيل والشؤون   وآفاق سياسة التشغيلحصيلة 

 االجتماعية

 

/  األولىالجلسة 

 2014 أبريل 15

 

01 

مليار درهم للرفع من نسبة التزود باملاء الصاحل للشرب إىل حدود  4.4استثمار  -

باخلصوص يف املناطق اليت تعرف نسبة تزود أقل من  2017يف اية  % 96.4

 املعدل الوطين.

ماعي باملاء الصاحل للشرب برنامج التزويد اجل

 (PAGER)بالعامل القروي 

الوزارة املنتدبة املكلفة 

 باملاء

 

/  األولىالجلسة 

 2014 أبريل 15

 

02 

على مستوى البث اإلذاعي والتلفزي يف أفق  % 90إىل  % 84االنتقال من نسبة  -

على الصعيد الوطين رغم اإلكراهات املرتبطة باملناطق اجلبلية الصعبة  2015

  والتجمعات الدميغرافية احملدودة جدا.

/  الخامسةالجلسة  االتصال  التغطية اإلذاعية والتلفزية باملناطق النائية

2014 ماي 13  

03 

-2012مليون درهم يف إطار اخلطة العشرية  166ختصيص غالف مايل يقدر ب  -

 فكيك من أجل بلوغ األهداف التالية:-تافياللت-ملناطق درعة 2022

 واض املنحدرة بأعايل الواحات،يئة األح �

 تكثيف برامج التشجري،  �

 هكتار، 2000جتديد الغابات الطبيعية على مساحة تفوق  �

 هكتار، 200تنظيم وحتسني املراعي على مساحة تناهز  �

مكافحة التصحر باملناطق اجلنوبية الشرقية 

  للمملكة

العالقات مع الربملان 

 واتمع املدين

/  الخامسةالجلسة 

2014 ماي 13  

04 
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 هكتار حلماية الواحات وبعض املنشآت، 1000حماربة زحف الرمال على مساحة  �

مستوى الفضاءات احملمية، وذلك من  احملافظة على التنوع البيولوجي خصوصا على �

أجل حتسني شروط عيش ساكنة هذه املناطق ومحايتها من األضرار املتعلقة بالطقس 

  اجلاف الذي مييزها.

 2016أستاذ وأستاذة لالشتغال بقطاع التعليم اخلصوصي يف أفق  10.000تكوين  -

وذلك مببادرة من رئيس احلكومة وباتفاق بني وزارة التعليم العايل ووزارة االقتصاد 

  مليون درهم.  161واملالية واجلامعات بتكلفة مالية تقدر ب 

مواكبة التعليم اخلصوصي لتحقيق اكتفائه 

  الذايت من األساتذة

الوطنيةالرتبية  /  السادسةالجلسة  

2014 ماي 20  

05 

حاليا إىل أزيد من     % 35االنتقال مبعدل التغطية االجتماعية يف بالدنا من نسبة  -

  . يف اية الوالية التشريعية احلالية % 50

التشغيل والشؤون   توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي املؤمنني

 االجتماعية

/  السابعةالجلسة 

2014 ماي 27  

06 

  بالنسبة هلذا الربنامج:      

 من الطرق اليت التزمت ا الوزارة، % 91مت إجناز  �

 500الية إلجنازها مليار و الكلفة املاملتبقاة واليت تصل  % 10بالنسبة ل  أما �

درهم مقابل التزام مليون  500تلتزم بتعبئة  والنقل وزارة التجهيزفإن ، مليون درهم

ديد متأخراا جتاه الوزارة واملقدرة مبليار درهم مما سيسمح اجلماعات احمللية بتس

  .2015يف أفق  % 100ببلوغ نسبة  

التجهيز والنقل   الربنامج الوطين الثاين للطرق القروية

 واللوجستيك

/  الثامنةالجلسة 

2014 يونيو 03  

07 
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    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية
     www.conseiller.ma نـي:االلكرتو املوقـع 

  questions.orales@conseiller.maالبـريد االلكرتونـي:   
 

    

 
  

  

  
 


