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  ةمقدم
شفهية وامتناعها عن املشاركة متيزت دورة أكتوبر على املستوى الرقايب بانسحاب فرق املعارضة من اجللسة األوىل املخصصة لألسئلة ال

فيها ووضع عريضة طعن يف مدى دستورية اجللسات الرقابية اليت يعقدها الربملان أمام الس الدستوري، مؤكدة أن اهلدف من هذا اإلجراء 

  قراطي ببالدنا.منه، و تفعيل الزمن الدمي 88ليس العرقلة بقدر ما يقصد منه التأويل الدميقراطي للدستور وتفعيل مقتضيات الفصل 
  

كما طالبت بضرورة تقدمي رئيس احلكومة لربنامج حكومي جديد وحصوله على ثقة الربملان قبل شروع احلكومة اجلديدة على حد 

مي كو تعبري املعارضة يف مزاولة مهامها، ألن األمر يتعلق بتغيري يف تركيبة احلكومة وهيكلتها وعدد وزارئها وانضمام فصيل عارض الربنامج احل

وصوت ضده لألغلبية اجلديدة وال يتعلق األمر بتعديل جزئي وحمدود، لكن الس الدستوري قضى فيما خيص هذه النازلة بعدم 

  االختصاص.
  

وتزامنا مع انعقاد اجللسة الثانية عشر، توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسلة من رئيس احلكومة يقرر من خالهلا وقف بث فقرة 

اخلاص مبجلس النواب، مما أثار حفيظة الفرق الربملانية اليت  924/13جلسات األسئلة استنادا لقرار الس الدستوري رقم اإلحاطة خالل 

هة اعتربته قرارا حتكميا للسلطة التنفيذية يف السلطة التشريعية، وتدخال للسيد رئيس احلكومة يف اختصاصات الس الدستوري باعتباره اجل

  قانونا باحلكم بعدم دستورية هذه الوسيلة الرقابية.الوحيدة املخولة 
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كما متيزت هذه الدورة بتغيري على مستوى تركيبة فرق املعارضة اليت انضم إليها الفريق االستقاليل بعد انسحابه من التشكيلة 

  د انضمام وزرائه حلكومة ابن كريان الثانية.احلكومية ، وكذا على مستوى تركيبة فرق األغلبية اليت انضم إليها فريق التجمع الوطين لألحرار بع
 

من جهة أخرى عقد جملس املستشارين خالل الدورة احلالية جلستان شهريتان لتقدمي أجوبة السيد رئيس احلكومة على األسئلة 

ية يف جمال مناخ األعمال : (املسألة االجتماعية يف الربامج والسياسات احلكومية، والسياسة احلكومموضوع املتعلقة بالسياسة العامة حول

دقيقة  83ويف جمال التشغيل)، ومتيزت اجللسة الثانية باعتماد مبدأ املناصفة يف توزيع التوقيت بني املستشارين ورئيس احلكومة بتخصيص 

  لكل منهما.
  

اإلنتاج العلمي، دعم الربنامج احلكومي يف جمال البحث العلمي ودعم  التزاما مهت باألساس 12وخبصوص قاعدة املعطيات مت رصد 

  القروي. احلركة الثقافية والفنية ببالدنا، تكوين مهندسي اجلماعات احمللية، تنزيل توصيات اهليئة العليا إلصالح القضاء، وضعية الطرق بالعامل
  

حلكومة لكل مستشار)، أجابت ا سؤاال 1, 57سؤاال، (مبعدل  424وبلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل دورة أكتوبر 

  سؤاال عاديا. 161سؤاال منها آين، و  78سؤاال موزعة كالتايل:  239على 
  

  وترتب الفرق واموعات الربملانية بالنسبة لعدد األسئلة املطروحة حسب النسب التالية:
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صالة واملعاصرة بنسبة فريق األفمن جمموع األسئلة املطروحة، ) %08،27(بنسبة  يف املقدمة الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

الفريق احلركي بنسبة ف)، %52،9( الفريق االشرتاكي بنسبةف،)%56،11( فريق التجمع الوطين لألحرار بنسبةف، )19،18%(

الفريق الفيدرايل ف)، %6,55( فريق الدستوري بنسبةالف )،%53،8(مجموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب بنسبة ف)، 30،9%(

 مث)، %1,90(فريق التحالف االشرتاكي بنسبة ف)، %46،2(احلركة الدميقراطية االجتماعية بنسبة جموعة فم )،%51،4(بنسبة 

   . )%0,35( جمموعة االحتاد املغريب للشغل بنسبة
  

  وبالنسبة للمجاالت القطاعية ركزت أسئلة السادة املستشارين على ما يلي:

 قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبةفموع األسئلة املطروحة، من جم) %17،31( بنسبة يف املقدمة القطاع االقتصادي

قطاع الشؤون مث )، %10،14( اال احلقوقي واإلداري والديين بنسبةف)، %11،24(القطاع االجتماعي بنسبة ف)، 27,08%(

  ).%52،3( اخلارجية بنسبة
 

سؤاال، تضاف إليها األسئلة املتبقاة من الدورات السالفة والبالغ  75و بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل دورة أكتوبر 

من  %13,25بنسبة (سؤاال منها. 33سؤاال، أجابت احلكومة على  249سؤاال، ليصري العدد اإلمجايل لألسئلة الكتابية  165عددها 

  .)جمموع األسئلة املطروحة
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  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الشفهية

  2013 ة أكتوبرخالل دور 

 العدد األسئلة الشفهية

 ااب عنهـا - اآلنية-األسئلة الشفهية  �

 األسئلة الشفهية اليت تليهـا مناقشــة �

  ااب عنها -العادية-األسئلة الشفهية  �

  )%32,63( : سؤاال 78787878

00  

  )%67,37: (سؤاال 161

  239239239239  المجموع
  

  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الكتابية

  2013 دورة أكتوبر و الفرتة الفاصلة بني الدورتني لخال

 العدد األسئلة الكتابية
  سؤاال 249=165+75  + األسئلة املتبقاة من الدورات السابقة  األسئلة الكتابية املطروحة �

 )%13,25: (جوابا 33  األسئلة الكتابية ااب عنها �
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    محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس    عبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشنعبد الرمحن أشن    2013201320132013////12121212////03030303    السابعةالسابعةالسابعةالسابعةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         07070707
    عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح    فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل    2013201320132013////12121212////10101010    الثامنةالثامنةالثامنةالثامنةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         08080808
    عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح    محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل    2013201320132013////12121212////17171717    التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعةاجللسة اجللسة اجللسة اجللسة         09090909
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 القسم األول

 اجللسات الشهرية املتعلقة  -  أ

 لسياسة العامة: احملاوربا                       
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  بالسياسة العامة المتعلقةالشهرية  الجلسات

        2013خالل دورة أكتوبر 

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   الشيخ بيد اهللا محمدرئيس الجلسة:   2013 دجنبر 25الجلسة األولى / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  اعية في البرامج والسياسات الحكوميةالمسألة االجتم: الجلسةمحور 
    رئيس احلكومة األصالة واملعاصرة  أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني السادة  المسألة االجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية،

 رئيس احلكومة االستقاليل أعضاء الفريق االستقاليل. السادة نياحملرتم نللمستشاريالمسألة االجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية، 

 رئيس احلكومة  احلركي أعضاء الفريق احلركي. السادة نياحملرتم نللمستشاريالمسألة االجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية، 

يق التجمع الوطين أعضاء فر للمستشارين احملرتمني السادة  المسألة االجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية،

 لألحرار.
 التجمع الوطين لألحرار

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة االشرتاكي أعضاء الفريق االشرتاكي.للمستشارين احملرتمني السادة  المسألة االجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية،

 رئيس احلكومة  الدستوري ري.أعضاء الفريق الدستو للمستشارين احملرتمني السادة  السياسات االجتماعية،

أعضاء فريق التحالف  السادة نياحملرتم نللمستشاريرصيد ومشاريع الحكومة بخصوص المسألة االجتماعية، 

 االشرتاكي.
  التحالف االشرتاكي

 رئيس احلكومة

  احلكومة رئيس  الفيدرايل .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة  تفاقم األوضاع االجتماعية،

أعضاء جمموعة االحتاد املغريب للمستشارين احملرتمني السادة  المسألة االجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية،

 للشغل.
 جمموعة االحتاد املغريب للشغل.

 رئيس احلكومة

  رئيس احلكومة  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب الوطين للشغل باملغرب.أعضاء جمموعة االحتاد للمستشارين احملرتمني السادة  إنجازات الحكومة في المسألة االجتماعية،
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  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   محمد الشيخ بيد اهللارئيس الجلسة:   2014 فبراير 12:  الثانيةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  األولمحور ال

  األعمال السياسة الحكومية في مجال مناخ
للمستشارين احملرتمني السادة  برنامج الحكومة لتحسين مناخ األعمال ومحاربة البطالة وخلق مناصب الشغل،

  أعضاء فرق املعارضة: (األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدستوري، الفيدرايل).
األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدستوري، 

 الفيدرايل

 يس احلكومةرئ

 رئيس احلكومة  احلركي  أعضاء الفريق احلركي. السادة نياحملرتم نللمستشاريالسياسة الحكومية في مجال مناخ األعمال ، 

 رئيس احلكومة التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادة  مناخ األعمال،

  الثانيمحور ال

  الحكومية في مجال التشغيل السياسة
للمستشارين احملرتمني السادة  برنامج الحكومة لتحسين مناخ األعمال ومحاربة البطالة وخلق مناصب الشغل،

 أعضاء فرق املعارضة: (األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدستوري، الفيدرايل).
وري، األصالة واملعاصرة، االستقاليل، االشرتاكي، الدست

 الفيدرايل

    رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادة  السياسة الحكومية في مجال التشغيل ،

 رئيس احلكومة  التحالف االشرتاكي أعضاء فريق التحالف االشرتاكي. السادة نياحملرتم نللمستشاريالبرامج الحكومية إلنعاش التشغيل ، 

 رئيس احلكومة جمموعة االحتاد املغريب للشغل  أعضاء جمموعة االحتاد املغريب للشغل.للمستشارين احملرتمني السادة  السياسة الحكومية في مجال التشغيل ،

 رئيس احلكومة جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب الوطين للشغل باملغرب. أعضاء جمموعة االحتادللمستشارين احملرتمني السادة  إنعاش الشغل وتنمية سوق التشغيل ،
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 القسم األول

 اجللسات الشهرية املتعلقة  -  ب

 بالسياسة العامة: إحصائيات                     
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

  –حسب الفرق والمجموعات  –

 الفرق/ المجموعات 2013دجنبر  25الجلسة األولى: 

: املسألة االجتماعية يف الربامج والسياسات احلكومية محور الجلسة  
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 ف.األصالة والمعاصرة 01 01

 ف. االستقاللي 01 01

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01

 ف.الحركي 01 01

 ف. االشتراكي 01 01

ستوريف. الد 01 01  

 ف. التحالف االشتراكي 01 01

 ف. الفيدرالي 01 01

 م. االتحاد المغربي للشغل 01 01

 م. االتحاد الوطني للشغل 01 01

 م.الحركة الديمقراطية االجتماعية 00 00

 المجموع    10101010    10101010

  باسم فرق األغلبية.وفريق التجمع الوطني لألحرار ، االستقالليفريق ال: قدم السؤال باسم فرق المعارضة ملحوظة
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

حمور اجللسة: املسألة االجتماعية 

 يف الربامج والسياسات احلكومية 

 

 

 

 

  ثانية 23 و دقيقة 79

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

  نيةثا 30 و دقيقة 46

  دقيقة) 47(التوقيت احملدد :  
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

  –حسب الفرق والمجموعات  –

 الفرق/ المجموعات 2014فبراير  12الجلسة الثانية: 

السياسة احلكومية يف جمال مناخ األعمال -: الجلسة محاور  

  شغيل  السياسة احلكومية يف جمال الت -             
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

فرق المعارضة: (األصالة والمعاصرة، االستقاللي، االشتراكي،  02 02

 الدستوري، الفيدرالي)

- تقدمت بسؤال مشترك-  

 ف.التجمع الوطني لألحرار 02 02

 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    07070707    07070707

  الفريق الفيدرالي وباسم فرق األغلبية الفريق الحركي في المحور األول.: قدم السؤال باسم فرق المعارضة ملحوظة

  األغلبية فريق التحالف االشتراكي في المحور الثاني.الفريق الفيدرالي وباسم فرق قدم السؤال باسم فرق المعارضة           
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

  محاور الجلسة: 

السياسة احلكومية يف جمال  -

  مناخ األعمال

السسياسة احلكومية يف جمال  -

  التشغيل 
 

 

  ثانية 21 و دقيقة 80

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

 ثانية 30 و دقيقة 66

  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  كومةالسيد رئيس الحالتزامات وتعهدات بقاعدة المعطيات الخاصة 

  -كما وردت في أجوبته  -: الشهرية المتعلقة بالسياسة العامةجلسات ال
  

 ر.ت الدورة الجلسة محور الجلسة التزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة
  م العموم.  70م املستثمر و 30مسطرة: منها  100تبسيط حنو  - 

ق يف الوصول إىل إصدار ميثاق املرافق العمومية والقانون املتعلق باحل - 

  املعلومة.

مراجعة النصوص املتعلقة باهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  - 

  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  

تعويض نظام الرخص واالمتيازات بنظام التعاقد على أساس دفاتر  - 

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  - 

 لضمان االجتماعي.الصندوق الوطين ل

حماربة اقتصاد الريع، احلد من االحتكارات واالستثناءات عرب سن  - 

قواعد املنافسة الشريفة يف القطاع وتشجيع االستثمار واملبادرة احلرة 

  واعتماد االحرتافية للرفع من جودة اخلدمات.

النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات 

  الواقع ورهانات التحجيث

/ ى األولالجلسة 

 2012نونبر  07

 

2012أكتوبر   02  
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توسيع التغطية لتشمل مجيع األجراء والنشيطني غري األجراء كاألطباء  - 

  والصيادلة واملهندسون واحملامون.

التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية 

  التغطية

  

  

/ الثالثة الجلسة 

 2013يناير  09

 

2012أكتوبر   03 

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

قانوين قوي وواضح للعقار العمومي أكد السيد رئيس احلكومة التزام حكومته 

  يف خمططها التشريعي بربجمة مشاريع النصوص التالية:

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

  .)2014 (مبرمج لسنةوحتيني النصوص املنظمة له: 

 30حتديث وتقوية الرتسانة القانونية للملك العام، وخاصة ظهري  - 

(مبرمج املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي: 1918نونرب 

املتعلق بامللك  1914، وظهري فاتح يوليوز )2013لسنة 

 .)2015:(مبرمج لسنة العمومي

ت املتعلق باحملافظة على الغابا 1917أكتوبر  10مراجعة ظهري  - 

واستغالهلا لتعزيز املقتضيات الزجرية وتأمني محاية أجنع 

 ).2013(مبرمج لسنة للغابة:

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 

جراءات املراقبة واحملاسبة يف التفويت وكراء امللك اخلاص واالحتالل إ

  .)2014(مبرمج لسنة املؤقت للملك العام: 

ليشمل مغاربة املهجر  (RAMED)الطبية تعميم نظام املساعدة  - 

املعوزين الذين ال يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان 

  إقامتهم.

إحداث صندوق وطين للتضامن واحلماية االجتماعية ملواطين املهجر  - 

 املعوزين.

ضمان مشاركة سياسية فعلية ومتثيلية وازنة للمغاربة املقيمني يف  - 

شارية وترمجة ذلك من خالل القوانني اخلارج يف املؤسسات االست

االنتخابية ومبناسبة مراجعة القوانني املنظمة للمؤسسات القائمة 

وإعداد القوانني املنظمة للمؤسسات اجلديدة واليت ستعرض على 

أنظار الربملان وفق اجلدولة املسطرة يف الربنامج التشريعي للحكومة، 

 من أجل تفعيلها يف االنتخابات املقبلة.

: في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به فريق األصالة لحوظةم

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  65.00القانون الفئة من هذا اإلجراء لكون 

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

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

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

كومة خالل التفكير منصب من أجل تنزيل التزام السيد رئيس الح

على إعداد اتفاقية شراكة  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 

  لتزام على مد وزارة الصحة بتمويل خاص بذلك.المالية باال

لكن هذا اإلجراء يضيف السيد الوزير تواجهه إكراهات ولم يتم 

  تنزيله على أرض الواقع بعد.

ريع الوثرية لتسجيل مليون مستفيد سنويا، يف جمال حماربة األمية: تس - 

  .2016يف أفق سنة  %20وتقليص نسبة األمية إىل 

وفيما خيص حتسني جودة التعليم العايل وتشجيع البحث العلمي:  - 

املسألة االجتماعية يف الربامج 

  والسياسات احلكومية

/ األولى الجلسة 

 2013دجنبر  25

 

2013أكتوبر   06 
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أعدت احلكومة اسرتاتيجية جديدة لتطوير القطاع متتد ما بني 

وترتكز على حتسني نسبة تشغيل حاملي دبلوم  2016 - 2013

لعايل ، حتسني حكامة هذا القطاع ، تقوية اخلدمات التعليم ا

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 

ني الولوج للخدمات الصحية، تعزيز صحة األم والطفل وذوي حتس

االحتياجات اخلاصة، تطوير آليات الوقاية والسيطرة على األمراض، 

حتسني احلكامة وتعميم التغطية الصحية األساسية، توفري األدوية 

واملستلزمات الطبية، تعزيز اإلطار القانوين، توطيد اجلهوية والشراكة 

  ام واخلاص.بني القطاعني الع
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  الثانيالقسم                                                  

  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها

  2013خالل دورة أكتوبر 
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  آلنية المجاب عنها األسئلة الشفهية ا

        2013    خالل دورة أكتوبر

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   فوزي بنعالل محمدرئيس الجلسة:   2013أكتوبر  15الجلسة األولى / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  الصحة ركياحل احلركي.فريق الاحملرتمني السادة أعضاء  للمستشارين تحرير قطاع المصحات،

  الصحة التحالف االشرتاكي التحالف االشرتاكيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  دواء، 1000تخفيض أثمنة 

  السياحة التجمع الوطين لألحرار التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق ، واقع السياحة بالمغرب 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013ر أكتوب 22الجلسة الثانية / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  الشباب والرياضة  احلركي  .احلركيفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،انتشار تناول الرياضيين المغاربة للمنشطات

  الصحة  احلركي  احلركي.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ن لسعات العقارب،معاناة المواطنين م

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2013 أكتوبر 29الجلسة الثالثة / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الوطنية والتكوين املهين الرتبية االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.عليم ببالدنا، إستراتيجية الحكومة في تحسين منظومة الت

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الزيادات المفاجئة في رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم الخاص، 

 االستقاليل.
  االستقاليل

 املهين الرتبية الوطنية والتكوين

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، 2014-2013الدخول المدرسي 
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  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.الكلية المتعددة االختصاصات بآسفي، 
  االشرتاكي

لبحث العلمي التعليم العايل وا

 وتكوين األطر

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاألحياء الجامعية، 
  االستقاليل

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق تداعيات تأجيل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 

 ركي.احل
  احلركي

  الشباب والرياضة

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.التنقيب عن النفط واستغالل الصخور النفطية، 

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل ء الفريق االستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاوجود كميات من النفط والغاز بالتراب المغربي، 

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيأزمة المياه، 
  احلركي

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

  واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   زي بنعاللمحمد فو رئيس الجلسة:   2013نونبر  12/  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
للمستشارين احملرتمني السادة حماية الفالحين منتجي الزيتون والمستهلكين من تالعبات بعض السماسرة ، 

  أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

  

يد البحريالفالحة والص  

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالتمدرس بالعالم القروي، 

 لتكوين املهينالرتبية الوطنية وا  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.نقص األطر في المناطق القروية، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.معاناة نساء التعليم بالعالم القروي، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  األصالة واملعاصرة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالةتدابير مواجهة ظاهرة االكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، 

  الصحة  احلركي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة النفسية، 
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اء فريق للمستشارين احملرتمني السادة أعضقرار تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة المهجر، 

 األصالة واملعاصرة.
 الصحة األصالة واملعاصرة

 الصحة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتقريب المؤسسات الصحية من المواطنين، 

  التصالا  الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلوضعية اإلذاعات الجهوية، 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2013 نونبر 19الجلسة الخامسة / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين اكياالشرت  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.الزيادات في أثمنة التدريس بمؤسسات التعليم الخاص، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.وضعية الباكالوريا الدولية، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين الدستوري .دستوريللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق البرنامج التربية الغير النظامية، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.معادلة الشواهد المسلمة من معاهد أجنبية معتمدة، 
  االستقاليل

التعليم العايل والبحث العلمي 

  وتكوين األطر

للمستشارين احملرتمني السادة لمغربية لكرة القدم، حقيقة ما جرى في الجمع العام العادي للجامعة الملكية ا

 أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 الشباب والرياضة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق تداعيات ونتائج الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 

 احلركي.
  احلركي

 الشباب والرياضة

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيالبرنامج الوطني لكهربة العالم القروي، 

  السياحة  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالرؤية اإلستراتيجية للقطاع السياحي، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.الجديدة للهجرة،  السياسة الوطنية
  األصالة واملعاصرة

الوزارة  املكلفة باملغاربة املقيمني 

  باخلارج وشؤون اهلجرة
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 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتقليد الزربية المغربية، 
  االستقاليل

واالقتصاد  الصناعة التقليدية

  االجتماعي والتضامين

  أمين الجلسة : عبد اللطيف أبدوح  شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013 نونبر 26/  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  السياحة ايلالفيدر  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.السياحة الداخلية، 

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيحماية الطفولة من المخاطر واالستغالل، 
 احلركي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 دجنبر 03/  السابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء  موضوع السؤال اآلني
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.السجال الذي تعرفه اللغة العربية في اآلونة األخيرة، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االشرتاكي لفريق االشرتاكي.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء االتقرير المتعلق بالتدريس بالدارجة، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.األساتذة المجازون المقصيون من حق الترقي بالشهادة، 

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  التجمع الوطين لألحرار  فريق التجمع الوطين لألحرار. للمستشارين احملرتمني السادة أعضاءالطاقة النووية، 

 التشغيل والشؤون االجتماعية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ضرورة االستمرار في فتح باب الحوار االجتماعي، 

 التشغيل والشؤون االجتماعية االحتاد الوطين للشغل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل.مومية، التعاضدية العامة لموظفي اإلدارات الع

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.عدم وجود صيغة اإللزام في القوانين المؤطرة للبيئة ، 
 األصالة واملعاصرة

نتدبة لدى وزير الطاقة الوزارة امل

  واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة
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  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013دجنبر  10/  الثامنةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  الصحة احلركي .ارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيللمستشغياب االهتمام بمرض الزهايمر بالمغرب، 

 الفالحة والصيد البحري االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيمآل المخطط األخضر باألقاليم الجنوبية، 

 الفالحة والصيد البحري  التحالف االشرتاكي .اكيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرت انطالق الموسم الفالحي، 

 الفالحة والصيد البحري  التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.اتفاقية الصيد البحري، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين األصالة واملعاصرة ق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريإشكالية الجودة في تجربة المدارس الجماعاتية، 

  السياحة  احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.تشجيع السياحة الداخلية، 

  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، 
  قاليلاالست

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 

  باخلارج وشؤون اهلجرة

  السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.وضعية الدور اآليلة للسقوط والنسيج العتيق بالمدن، 

  أمين الجلسة : عبد اللطيف أبدوح  حمد فضيليمرئيس الجلسة:   2013دجنبر  17/  التاسعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 التجهيز والنقل واللوجستيك التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارإلغاء مباراة للتوظيف، 

  الصحة  التحالف االشرتاكي شارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.للمستتخفيض أثمنة ألف دواء، 

  االتصال  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.دور المكاتب الدولية لوكالة المغرب العربي لألنباء، 

  أعضاء الفريق االستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أنظمة التقاعد، 
  االستقاليل

  التشغيل والشؤون االجتماعية
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  أمين الجلسة : حميد كوسكوس  شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013 دجنبر 24/  العاشرةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
للمستشارين احملرتمني طار برنامج "فوكاريم" ، قروض السكن الممنوحة لفائدة ذوي الدخل المحدود في إ

 السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.
 األصالة واملعاصرة

 السكىن وسياسة املدينة

للمستشارين عدم إكمال إنجاز مجموعة من المدارس التي كانت مبرمجة في إطار المخطط االستعجالي، 

 احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.
  رتاكياالش

  الرتبية الوطنية والتكوين املهين

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 دجنبر 31/  عشر الحاديةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة االستقاليل .تقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االس    ،إنصاف شغيلة الفحم الحجري

  أمين الجلسة : حميد كوسكوس  فوزي بنعاللرئيس الجلسة: محمد   2014يناير  07/  عشر الثانيةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 السكىن وسياسة املدينة االستقاليل   ستقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االسياسة المدينة، 

  الشباب والرياضة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيتقييم نتائج كأس العالم لألندية، 

  أمين الجلسة : حميد كوسكوس  محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014 يناير 21عشر /  الثالثةالجلسة 

 الوزارة المعنية ريق أو االنتماءالف موضوع السؤال اآلني
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق تقليص عدد الناجحين لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، 

 االستقاليل.
  االستقاليل

  الرتبية الوطنية والتكوين املهين

  السياحة  احلركيلتكلفة لعدد من رحالتها نحو تدابير الحكومة لمواجهة انعكاسات قرار إلغاء شركات الطيران المنخفضة ا
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  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.المغرب على السياحة الوطنية، 

  ةالتشغيل والشؤون االجتماعي  التحالف االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل، 

  عبد اللطيف أبدوح:  أمين الجلسة  أحمدو أدبدا شيخرئيس الجلسة:   2014 يناير 28عشر /  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.إعالن الحكومة إلغاء الدعم عن البنزين والفيول، 

  احلركي
الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

للمستشارين احملرتمني السادة إلغاء الدعم المخصص في إطار صندوق المقاصة عن مادتي الفيول والبنزين، 

  أعضاء الفريق االشرتاكي.
  االشرتاكي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 كامةاملكلفة بالشؤون العامة واحل

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتوقف الدعم المخصص للمواد الطاقية، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

ستشارين احملرتمني السادة أعضاء للمحقيقة عزم الحكومة رفع الدعم الكامل على مادة الفيول والبنزين الممتاز، 

 فريق التجمع الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.قرار رفع الدعم عن بعض المحروقات السائلة، 
  االستقاليل

زارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة الو 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

للمستشارين تأثير حذف الدعم عن البنزين وتقليصه عن الغازوال على نظام المقايسة وأثمنة المحروقات، 

 احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.
  التحالف االشرتاكي

 الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

للمستشارين احملرتمني تصور الحكومة بخصوص صندوق المقاصة ورفع الدعم عن بعض المنتوجات الطاقية، 

 السادة أعضاء الفريق الدستوري.
  الدستوري

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

  املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

الصناعة والتجارة واالستثمار   الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق تي القائم بهدف ضمان استمراريته، دعم وحماية النسيج المقاوال
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  واالقتصاد الرقمي  الفيدرايل.

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014 فبراير 04عشر /  الخامسةالجلسة 

 الوزارة المعنية يق أو االنتماءالفر  موضوع السؤال اآلني
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.تطبيق البرنامج المعلوماتي "مسار"، 

 لرتبية الوطنية والتكوين املهينا  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.البرنامج االلكتروني التربوي" مسار"، 

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.تطبيق منظومة "مسار" وتفاعالته، 

 السادة للمستشارين احملرتمنياستعمال الفحم الحجري كوقود للتدفئة بالمؤسسات التعليمية بالمناطق الجبلية، 

 أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.
  األصالة واملعاصرة

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين

 للمستشارينضرورة تلقيح األفارقة المقيمين بالمغرب لمنع تفشي األمراض التي تنتقل عن طريق العدوى، 
 احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.

  االستقاليل
  الصحة

 
 الصحة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.، 2013اء خريجي سنة عطالة األطب

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ارتفاع الوفيات لدى الرضع حديثي الوالدة بالمستشفيات العمومية، 

 االستقاليل.
  االستقاليل

 الصحة

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2014 فبراير 11عشر /  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
 الشباب والرياضة  احلركي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيإعادة تأهيل دور الشباب، 
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  ااب عنها العاديةشفهية األسئلة ال

  2013خالل دورة أكتوبر 
        

        



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                                 جلس المستشارين                                                       م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2013أكتوبر  دورة
 

32

  المجاب عنها العادية األسئلة الشفهية

  2013خالل دورة أكتوبر 
  

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   عبد الرحمن أشنرئيس الجلسة:   2013أكتوبر  22الجلسة الثانية / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 .األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ة،خدمات المستوصفات الحضري تراجع

 األصالة واملعاصرة
 

  الصحة

 الصحة الدستوري الدستوري.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،تأثير مطرح النفايات على البيئة والسكان

للمستشارين  ،عاش بالمستشفيات العمومية المحلية واإلقليميةالنقص الحاد والخصاص المهول في غرف اإلن

 االستقاليل.فريق الاحملرتمني السادة أعضاء 
 الصحة االستقاليل

فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،غياب أطباء أخصائيين في التوليد بالمراكز الصحية بأغلبية القرى ببالدنا

 االستقاليل.
 الصحة االستقاليل

    التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،تقييم حصيلة المناظرة الوطنية الثانية للصحة

 التجمع الوطين لألحرار

 الصحة

 العدل  االستقاليل  االستقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،تنفيذ األحكام القضائية

 السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة .األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،قتصاديمعايير الجودة في السكن اال

 السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،تفعيل برامج تأهيل وتنمية المراكز القروية

 .االشرتاكيفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،جامعي على مدينة فاسالضغط ال
  االشرتاكي

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر
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 احلركي.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،حكومية لتكوين مهندسي الجماعات المحلية إستراتيجيةغياب 
  احلركي

حث العلمي التعليم العايل والب

 وتكوين األطر

األصالة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،العلمي ودعم اإلنتاجبرنامج الحكومة في مجال البحث العلمي 

 .واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 االستقاليل.فريق الني السادة أعضاء للمستشارين احملرتم ،إمكانية ولوج الكليات والمعاهد العليا
  االستقاليل

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 التجهيز والنقل واللوجستيك  الفيدرايل .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،معايير السالمة الطرقية

للمستشارين احملرتمني  ،يق في مجال البنيات التحتيةالتهميش والحيف الذي تعاني منه بعض المناطق بالمغرب العم

 .األصالة واملعاصرةالسادة أعضاء فريق 
  األصالة واملعاصرة

 التجهيز والنقل واللوجستيك

لوجستيكالتجهيز والنقل وال  التجمع الوطين لألحرار التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،جودة إنجاز أشغال الطرق  

 االتصال  االشرتاكي  االشرتاكيفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،الصحفيون يتعرض لهاالمتابعات التي 

 .التحالف االشرتاكيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،أضرار الخنازير البرية على الفالحة والسكان القرويين
  التحالف االشرتاكي

ة بالعالقات مع الربملان املكلفوزارة ال

 واتمع املدين

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم العمومي على جمعيات المجتمع المدني

 التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

املكلفة بالعالقات مع الربملان وزارة ال

 واتمع املدين

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2013 أكتوبر 29لثة / الجلسة الثا

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
والتكوين املهين الرتبية الوطنية احلركي  .احلركيفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،واقع مؤسسات التكوين المهني  

 الشباب والرياضة  التجمع الوطين لألحرار .التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،منشآت الرياضية الوطنية وتعميمهاضرورة العناية بال
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اضةالشباب والري األصالة واملعاصرة األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،واقع مراكز اإليواء وحماية الطفولة  

 الشؤون اخلارجية والتعاون  الدستوري الدستوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،العائدون من ليبيا

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين  األصالة واملعاصرة األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق  ،التصاميم الجهوية إلعداد التراب

فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء  ،تصاصات بين غرف الصناعة والتجارة والجماعات المحليةتداخل االخ

  االشرتاكي.
  االشرتاكي

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

 السياحة  الوطين لألحرارالتجمع  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراروضعية النقل السياحي بالمغرب، 

 التشغيل والشؤون االجتماعية  الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلشركة الوساطة في التشغيل، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارتدبير النفايات والمطارح، 
  التجمع الوطين لألحرار

نتدبة لدى وزير الطاقة الوزارة امل

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

 السكىن وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةضبط الصفقات العقارية، 

  يد كوسكوسحمأمين الجلسة :   فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013نونبر  12/  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال والوزارة الموجه إليه
 الفالحة والصيد البحري االستقاليل ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.الموسم الفالحي الحالي

 الفالحة والصيد البحري الدستوري رتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.، للمستشارين احملاإلجراءات الحكومية المواكبة النطالق الموسم الفالحي

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

 الداخلية شرتاكياال ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.انتشار مقاهي الشيشة

 الداخلية االستقاليل ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة الحد من الجريمة في المجتمع

 التجهيز والنقل واللوجستيك  االشرتاكي ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.مدونة السير في الحد من الحوادث فعالية

 التجهيز والنقل واللوجستيك  االستقاليل، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق رة سن قانون لنقل المسافرين يتماشى مع التطورات االقتصادية لبالدناضرو 
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 االستقاليل

مار الصناعة والتجارة واالستث  احلركي  ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالحكومة اإللكترونية

 واالقتصاد الرقمي

 التجارة اخلارجية  األصالة واملعاصرة ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاتفاقية التبادل الحر المزمع توقيعها مع كندا

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة   التجمع الوطين لألحرار مع الوطين لألحرار، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجااللتزام بشروط حماية البيئة من قبل الوحدات الصناعية

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   فضيليمحمد رئيس الجلسة:   2013 نونبر 19الجلسة الخامسة / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. ،تعريب التعليمحصيلة 

   للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب. ،االختالالت التي تعرفها المؤسسات التعليمية

وطين للشغل باملغربجمموعة االحتاد ال  

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين

للمستشارين احملرتمني  ،حيثيات ودواعي اتخاذ قرار إعتماد نموذج البكالوريا الفرنسية في سبع ثانويات بالمغرب

 السادة أعضاء الفريق احلركي.
  

 احلركي

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين

 الشباب والرياضة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. ،وضعية كرة القدم الوطنية

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. ،نتائج التنقيب عن النفط

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة الفيدرايل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل ،الجديدةتحديات ورهانات السياسة الطاقية 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين     ،بروز ظاهرة المرشدين السياحيين األجانب غير المرخص لهم

  لألحرار
 السياحة  التجمع الوطين لألحرار

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل. ،العسكرية والمدنيةالخدمة 
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املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  التحالف االشرتاكي .االشرتاكيالتحالف  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق ،تقييم نتائج التوقيت المستمر في اإلدارات العمومية

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013 نونبر 26/  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
  السياحة احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.احة بالمغرب، تطور السي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.إيواء األطفال المتشردين، 

 االجتماعية

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق لة وأثرها على مالية الدولة، الوقاية من المنازعات المفضية إلى مقاضاة الدو 

 األصالة واملعاصرة.
 العدل واحلريات األصالة واملعاصرة

 العدل واحلريات االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتنزيل توصيات الهئية العليا إلصالح القضاء، 

 الشباب والرياضة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.ة لكرة القدم المغربية، البطولة الوطني

 االتصال األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمساهمة اإلعالم العمومي في الدفاع  الوطني، 

 االتصال  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.دعم اإلنتاجات السينمائية األمازيغية، غياب 

 الثقافة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.التنوع الثقافي المغربي، 

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ظاهرة التجارة في المخدرات داخل السجون
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 

 واتمع املدين
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ماعيةالتشغيل والشؤون االجت  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.مآل المحاضر المنجزة من قبل مفتشي الشغل،   

 التشغيل والشؤون االجتماعية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.معاناة األجراء مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

الشؤون االجتماعيةالتشغيل و   االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.وضعية شغيلة ميناء طنجة المتوسطي،   

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق االحتاد الدستوري.نظام المقاصة، 
  الدستوري

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.الدقيق المدعم، 
  التحالف االشرتاكي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.السياسة المائية الوطنية، 
  التجمع الوطين لألحرار

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

كين الجماعات الترابية من دفاتر التحمالت المتعلقة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، عدم تم
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.

  األصالة واملعاصرة
الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 دجنبر 03 / السابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.ميزانية الداخليات المدرسية، 

 العدل واحلريات احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.الجريمة بالمغرب،  تطور وانتشار

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة   األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التكوين المستمر لرأس المال البشري باإلدارة المغربية، 

كلفة بالوظيفة العمومية وحتديث امل

 اإلدارة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة   احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.التعيينات في المناصب العليا ، 
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املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

 الصحة  األصالة واملعاصرة اء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني السادة أعضوضعية المؤسسات الصحية، 

 الثقافة  فريق التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.ضعف المنشآت الثقافية، 

عضاء فريق األصالة للمستشارين احملرتمني السادة أتحسين مستوى وشروط عيش الساكنة المجاورة للمجال الغابوي، 

 واملعاصرة.
الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان   األصالة واملعاصرة

 واتمع املدين

 التجهيز والنقل واللوجستيك  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التصدعات التي تعرفها الطرق السيارة، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.ة البنية التحتية، الفيضانات وهشاش

 التجهيز والنقل واللوجستيك الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.نتائج إستراتيجية اللوجستيك ، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك التجمع الوطين لألحرار ن احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشاريوضعية الطرق بالعالم القروي، 

الوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز   الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.تدبير النقل بين الجماعات، 

 والنقل واللوجستيك املكلفة بالنقل

الوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز   االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالنقل الجهوي الجوي، 

 والنقل واللوجستيك املكلفة بالنقل

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف وضعية مراكز تسجيل السيارات واختبارات نيل رخص السياقة، 

 شرتاكي.اال

 

الوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز   التحالف االشرتاكي

 والنقل واللوجستيك املكلفة بالنقل
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  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   فوزي بنعالل محمدرئيس الجلسة:   2013دجنبر  10/  الثامنةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الصحة الدستوري .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريعالج بالمصحات الخصوصية، ارتفاع أسعار ال

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة استكمال التغطية الترابية بوثائق التعمير، 

 .ين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشار الموسم الفالحي، 
   

 الفالحة والصيد البحري االستقاليل

 الفالحة والصيد البحري  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.تقييم اتفاقية الصيد البحري، 

 الفالحة والصيد البحري التجمع الوطين لألحرار رتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملالمعايير المعتمدة لتقويم المباني أثناء عملية التحفيظ، 

 العدل واحلريات  الفيدرايل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلإلغاء عقوبة اإلعدام، 

 .ادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشارين احملرتمني السضرورة حماية المستهلك وخاصة صحة األطفال، 
  االستقاليل

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تصنيع البالد، 
  األصالة واملعاصرة

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

 .لمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةلسوء التوطين المجالي لالستثمارات، 
  األصالة واملعاصرة

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

  االتصال  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيالقناة البرلمانية، 

 سادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني النظام الملكية المشتركة، 
  األصالة واملعاصرة

  السكىن وسياسة املدينة
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  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2013دجنبر  17/  التاسعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 التجهيز والنقل واللوجستيك جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب .مني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.، للمستشارين احملرت تحرير قطاع نقل األشخاص

 الصحة  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.تعميم التغطية الصحية واالجتماعية على حرفي الصناعة التقليدية، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.عمل بالساعة اإلضافية، تمديد ال
  احلركي

 ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة 

 بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013دجنبر  24/  العاشرةالجلسة 

 الوزارة المعنية تماءالفريق أو االن موضوع السؤال 
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيإشكالية البيئة، 

 احلركي
الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

رتمني السادة للمستشارين احمل، 2013معاناة الحجاج المغاربة بالديار المقدسة في إطار أداء مناسك الحج لسنة 

 أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار
  األوقاف والشؤون اإلسالمية التجمع الوطين لألحرار

  التعمري وإعداد الرتاب الوطين التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارقانون التعمير، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ض المعاهد الوطنية العليا، الجدوى من الشواهد المسلمة من بع
  االستقاليل

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق آالف إطار تربوي و وضعية مدرسي التعليم الخصوصي ،  10مشروع تكوين 

 التحالف االشرتاكي.
  تحالف االشرتاكيال

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ضرورة تجاوز التأخير الكبير القائم في مجال الصناعة، 
  االستقاليل

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي
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 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.داخلية، للتجارة ال 2012- 2008نتائج خطة العمل 
  الفيدرايل

الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي

  السياحة  احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.ضعف المراقبة بقطاع السياحة، 

   السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمنيتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع ، 
  األصالة واملعاصرة

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.ظاهرة التسول، 
  احلركي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

  الثقافة  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلوالفنية ببالدنا،  البرنامج الحكومي في دعم الحركة الثقافية

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.اللجوء إلى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 لفة بالشؤون العامة واحلكامةاملك

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيمعاناة المواطنين من ارتفاع األسعار، 
  االشرتاكي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 ادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني الستراجع المغرب في مؤشر التنمية البشرية، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

  املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

  التجارة اخلارجية  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ضرورة تنويع العرض التصديري، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق يف األنجع للتكنولوجيات الحديثة لالتصال ، عصرنة اإلدارة من خالل التوظ

  األصالة واملعاصرة.
  األصالة واملعاصرة

 وزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومةال

بالوظيفة العمومية وحتديث  م

  اإلدارة

  



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                                 جلس المستشارين                                                       م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2013أكتوبر  دورة
 

42

  الجلسة : حميد كوسكوس أمين  عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 دجنبر 31/  الحادية عشرالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
  العدل واحلريات التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيالوشايات الكاذبة الكيدية، 

مستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة للضرورة إعادة النظر في آليات التنمية االقتصادية المعتمدة ببالدنا، 

 واملعاصرة.
 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة

 االقتصاد واملالية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.حظيرة السيارات الخاصة بالدولة، 

 االقتصاد واملالية االشرتاكي .ة أعضاء الفريق االشرتاكيللمستشارين احملرتمني الساداستعمال سيارات الدولة، 

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.التمويالت الصغرى، 

السادة أعضاء الفريق للمستشارين احملرتمني االقتطاع المباشر من حسابات زبناء األبناك واإلشكاليات المترتبة عنه، 

 احلركي.
 االقتصاد واملالية احلركي

 االقتصاد واملالية االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.تبسيط المساطر الخاصة بالصفقات العمومية، 

  االتصال احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.دفاتر التحمالت للقنوات العمومية، 

الصناعة التقليدية واالقتصاد  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.المواد األولية الخاصة بالصناعة التقليدية، 

  االجتماعي والتضامين

الصناعة التقليدية واالقتصاد  االستقاليل اليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاألحياء الحرفية ببالدنا، 

  االجتماعي والتضامين

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تداعيات تطبيق نظام المقايسة على أثمنة المحروقات، 

  ةاملكلفة بالشؤون العامة واحلكام

 التجارة اخلارجية التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.تقييم اتفاقيات التبادل الحر، 
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  مدى رئيس احلكومة ل مالوزارة  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلإعادة إنتشار الموظفين في إطار الجهوية الموسعة، 

 بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

  ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.اإلجراءات المستعجلة لتسوية الوضعيات اإلدارية العالقة، 

  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

  ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.رساء أسس الحكامة، إ

  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

مية، احترام حق االنتماء النقابي والسياسي وحماية الكفاءات بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمو 
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.

  ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  الفيدرايل

  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء استحضار معطى المناصفة في تحمل المسؤوليات والتعيين في المناصب السامية، 

 ة.فريق األصالة واملعاصر 
  ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  األصالة واملعاصرة

  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

  أمين الجلسة : حميد كوسكوس  محمد فضيليرئيس الجلسة:   2014 يناير 21عشر /  الثالثةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 التعمري وإعداد الرتاب الوطين األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.يات للتهيئة العمرانية، إلزامية مطابقة مقتضيات قانون الولوج

لتكوين املهينالرتبية الوطنية وا األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالتلكؤ في معالجة أعطاب التعليم ،   

 السياحة  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.الرواق المغربي "دزني الند" بوالية فلوريدا األمريكية، 

 التشغيل والشؤون االجتماعية  طين للشغلجمموعة االحتاد الو  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل.حماية العاملين في الضيعات الفالحية، 

 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.مهنة التوثيق العصري، 

 االقتصاد واملالية  ةاألصالة واملعاصر   للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تدبير خزينة المؤسسات العمومية، 

 االقتصاد واملالية  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.وضعية الدرهم في السنوات القادمة، 
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 االقتصاد واملالية  شرتاكياال للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.المعابر الرابطة بين مدينتي مليلية والناظور، 

 االقتصاد واملالية  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.دور القطاع المالي في النمو االقتصادي والتشغيل، 

 االقتصاد واملالية  وريالدست .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريإشكالية صياغة دفتر للتحمالت للصفقات العمومية، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.بناء األحياء الجامعية، 
  احلركي

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

يز والنقل واللوجستيكالتجه  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.النقل بالعالم القروي،   

 التجهيز والنقل واللوجستيك  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.الفوضى العارمة التي تعرفها المحطات الطرقية، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك  مع الوطين لألحرارالتج .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراروسائل التشوير على الطرق الوطنية، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.فك العزلة عن المناطق الجبلية التي تعرف التساقطات الثلجية، 

  الفريق االستقاليل. للمستشارين احملرتمني السادة أعضاءافتتاح بطولة العالم لألندية، 

 
 الشباب والرياضة االستقاليل

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2014 فبراير 04عشر /  الخامسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
  ني السادة أعضاء الفريق احلركي.للمستشارين احملرتمانعكاسات الزيادات األخيرة على المواطن المغربي، 

  احلركي
الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.تعزيز إجراءات الحكامة الراشدة، 
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

دبة لدى رئيس احلكومة الوزارة املنت

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.تخصيص عقار للمقابر بتصاميم التهيئة بالمدن المغربية، 

 
  األصالة واملعاصرة

 التعمري وإعداد الرتاب الوطين
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 الصحة  األصالة واملعاصرة .رتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملمتابعة وتقييم البرامج الصحية، 

 الصحة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.وضعية المراكز االستشفائية، 

التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق منع التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ في األماكن العمومية، 

 لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 الصحة

 الصحة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.تدبير قطاع الصحة، 

 العدل واحلريات  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.دعم قطاع العدل، 

 التجهيز والنقل واللوجستيك  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.ضعف البنيات التحتية بالعالم القروي، 

للمستشارين احملرتمني السادة إقصاء بعض أطر ومستخدمي القرض الفالحي للمغرب من الحق في تقاعد أساسي، 

 يلأعضاء الفريق الفيدرا
  الفيدرايل

  التشغيل والشؤون االجتماعية

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.تشجيع النقل الجوي نحو الوجهات السياحية الصاعدة، 
  الدستوري

الوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز 

  والنقل واللوجستيك املكلفة بالنقل

 رين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.للمستشابناء السدود باألقاليم الجنوبية، 
  االشرتاكي

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.عدم استفادة بعض المناطق القروية من الماء الصالح للشرب، 
  االشرتاكي

نتدبة لدى وزير الطاقة الوزارة امل

 واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2014 فبراير 11عشر /  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
  الرتبية الوطنية والتكوين املهين  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب  رين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.للمستشاالخلل البيداغوجي في منظومتنا التعليمية، 

 الصحة  رمع الوطين لألحراالتجللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين الخصاص في األطر الطبية والشبه الطبية في المناطق القروية، 
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 لألحرار.
 العدل واحلريات  الدستوري  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.الشكايات الكيدية، 

شؤون االسالميةاألوقاف وال  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.سبل التصدي لمخاطر الغلو والتطرف في الخطاب الديني،   

 االقتصاد واملالية  الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاش ذوي الحقوق، 

ليةاالقتصاد واملا  االستقاليل  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلمحاربة تهريب األموال ومكافحة الفساد،   

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيافتحاص صندوق المقاصة، 
  التحالف االشرتاكي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 ق االشرتاكيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريآثار اتفاقيات التبادل الحر على االقتصاد الوطني، 
  االشرتاكي

الوزارة املنتدبة لدى وزير الصناعة 

والتجارة واالستثمار واالقتصاد 

 الرقمي املكلفة بالتجارة اخلارجية
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 الرابعالقسم 

  إحصاء عام لألسئلة الشفهية 

        2013خالل دورة أكتوبر 
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  2013 أكتوبردورة  –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

األسئلة 

 المحولة

األسئلة 

 المسحوبة

عنها عدد األسئلة المجاب  الفريق/ المجموعة عدد األسئلة المطروحة 

األسئلة المطروحة خالل  المجموع اآلنية العادية

 2013دورة أكتوبر 

األسئلة المتبقاة والمتوصل 

بها إلى حين افتتاح دورة 

 2013أكتوبر 

المعاصرةاألصالة و  172 86 258 14 40 28 00  

 االستقاللي 302 82 384 20 28 00 00

 الحركي 80 52 132 15 20 01 00

 ف.التجمع الوطني لألحرار 126 38 164 08 25 00 00

 االشتراكي 103 32 135 07 16 00 00

 ف.الدستوري 75 18 93 02 09 00 00

 التحالف االشتراكي 13 14 27 08 07 05 00

راليالفيد 25 39 64 03 11 00 00  

 الحركة الديمقراطية االجتماعية 35 00 35 00 00 00 00

 االتحاد الوطني للشغل 58 63 121 01 05 00 00

 االتحاد المغربي للشغل 05 00 05 00 00 00 00

 المجموع    994994994994    424424424424    1418141814181418    78787878    161161161161    34343434    00000000

 
  

  



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                                 جلس المستشارين                                                       م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2013أكتوبر  دورة
 

49

   - حسب الفرق والمجموعات  – المطروحة والمجاب عنها لألسئلة الشفوية رسم بياني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

384

48

258

54

164

33

135

23

132

35

121

6

93

11

64

14

35

0

27
15

5 0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

ي
�ل

ستق
ا�

صرة
صالة والمعا

ا�

�حرار
ي ل

التجمع الوطن

ي
شتراك

ف ا�

ي
ف الحرك

شغل
ي لل

ا�تحاد الوطن

ي
ستور

ف الد

ي
الفيدرال

ج
الحركة الديمقراطية ا�

ي
شتراك

ف ا�
ف التحال

شغل
ي لل

ا�تحاد المغرب
ا�سئلة المطروحة

ا�سئلة المجاب عنھا

 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                                 جلس المستشارين                                                       م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                      2013أكتوبر  دورة
 

50

2013 دورة أكتوبر - حسب المجاالت القطاعية  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية   
عنها عدد األسئلة المجاب  المجاالت القطاعية عدد األسئلة المطروحة 

األسئلة المطروحة خالل  المجموع

 2013دورة أكتوبر 

األسئلة المتبقاة والمتوصل بها 

ح دورة أكتوبر إلى حين افتتا 
2013 

: (المالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، المجال االقتصادي 314 128 442 (33,47%) 80

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

 التجارة الخارجية، البيئة، الماء، المقاوالت الصغرى)

( التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، جتماعي:المجال اال 196 146 342  (35,98%) 86

 التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي)

(العدل، الثقافة، المجال الحقوقي واإلداري والديني:  148 52 200 (33,47%) 36

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

 العامة للحكومة)

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية:  304 80 384 (14,22%) 34
(الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى وسياسة المدينة، التعمير وإعداد 

 التراب، النقل)

(الخارجية والتعاون، المغاربة مجال الشؤون الخارجية:  32 18 50 (1,98%) 03

 المقيمين بالخارج)

  المجموع    994994994994    424424424424    1418141814181418    239239239239
 

  سؤاال لكل جلسة واليتعلق األمر برفض الحكومة اإلجابة عن جميع األسئلة المطروحة عليها. 20قرار المكتب يحدد ) وليس األسئلة المطروحة ألن 239: النسب المئوية من مجموع األسئلة المجابة (لحوظةم
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  -حسب المجاالت القطاعية  – المطروحة والمجاب عنها لألسئلة الشفوية رسم بياني
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  -حسب المجاالت القطاعية  –بالنسب المئوية  عنهاالمطروحة والمجاب  لألسئلة الشفوية رسم بياني
  طاعيةحسب المجاالت الق –بالنسب المئوية  توزيع األسئلة المجاب عنها            حسب المجاالت القطاعية   –توزيع األسئلة المطروحة بالنسب المئوية  
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 الخامسالقسم 

  األسئلة الكتابية ااب عنها  

الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة خالل 

  2013أكتوبر
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  ألسئلة الكتابية المجاب عنها خالل الفترة الفاصلة ا

  2013    دورة أكتوبربين الدورتين و 

  فريق األصالة والمعاصرة

  2013دورة أكتوبر 

 تاريخ اإلجابة الوزارة المعنية موضوع السؤال 
2013201320132013- 11111111 - 07070707  الشباب والرياضة  أعضاء فريق األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة ظيم المخيمات الصيفيةتن  

بالشؤون  ةلدى رئيس احلكومة املكلف ةاملنتدبالوزارة   عبد السالم اهلمس للمستشار احملرتم السيد،  التأخير الحاصل في عملية األداء لفائدة المقاوالت

  احلكامةالعامة و 

  

17171717 - 12121212 -2013201320132013  

للمستشار احملرتم ، 2012مجلس الجالية ومخطط الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج برسم مالية

  عبد السالم اهلمس السيد
  باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة ةاملكلفالوزارة 

13131313 - 01010101 -2014201420142014  

2014201420142014- 01010101 - 24242424 االقتصاد واملالية  .عبد السالم اهلمس ر احملرتم السيدللمستشا،  تعديل المدونة العامة للضرائب  

الوطني لألحرارفريق التجمع   

2013وأكتوبر 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل   

2013201320132013- 08080808 - 15151515 الداخلية .احلبيب لعلج، خريي بلخري نللمستشارين احملرتمني السيدي، الوضعية المزرية لبلدية أحفير إقليم بركان  

2013201320132013- 08080808 - 15151515  التجهيز والنقل  للمستشار احملرتم السيد املعطي بنقدور، فاق المستقبلية إلنعاش وتدبير الموانئ المغربيةاآل  

2013201320132013- 09090909 - 04040404 التجهيز والنقلالرابطة بين مراكش و ورزازات    9والتي تبدأ من الطريق الوطنية رقم  2016إصالح الطريق اإلقليمية رقم   
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احلبيب لعلج، خريي  نللمستشارين احملرتمني السيدي، بتراب جماعة " تغدوين" عند النقطة الكيلو مترية "إيمين الركّ 

  .بلخري

  االستقالليفريق ال

  2013وأكتوبر 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 

2013201320132013- 09090909 - 04040404 الداخلية  .فوزي بنغالل السيدللمستشار احملرتم ، منية الى رجال الشرطة ومصالحها ببلدية الهرهورةفويض السلطة األت  

2013دورة أكتوبر   

2013201320132013- 11111111 - 07070707 املكلفة بالعالقات مع الربملان واتمع املدينالوزارة   .عبد الغين املكاوي للمستشار احملرتم السيد،  خروقات الجامعة الملكية للقنص  

2013201320132013- 12121212 - 17171717 الداخلية  .حممد االنصاري تشار احملرتم السيدللمس ،القائم في شأن أراضي كانت في ملكية الدولةالنزاع   

2014201420142014- 01010101 - 13131313  الشباب والرياضة  ة خدجية الزوميالسيد ةاحملرتم ةللمستشار  ،نقاذ االعتماد المخصص لدعم التغذية بالمخيمات الصفية  

2014201420142014- 01010101 - 13131313  الشباب والرياضة  ة الزوميللمستشارة احملرتمة السيدة خدجي ،ميةيتوظيف المؤسسات التعليمية في العملية التخي  

  االشتراكيفريق ال

  2013وأكتوبر 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 
الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤؤون   .الصبحي اجلاليل للمستشار احملرتم السيد، ر الرابطة بي مدينتي مليلية والناظورالمعاب

  اهلجرة

04040404 - 09090909 -2012012012013333  

2013دورة أكتوبر   

راضي غير المبنية بالجماعة القروية مير اللفت رغم عدم توفرها على تصميم امات ورسوم على األفرض غر 

  .اعضاء الفريق االشرتاكي ةدالسا نياحملرتم ينللمستشار ، التهيئة
  الداخلية 

07070707 - 11111111 -2013201320132013  

2013201320132013- 11111111 - 07070707  األوقاف والشؤون اإلسالمية  واينللمستشارة احملرتمة السيدة لطيفة الزي ،2013موسم الحج لسنة   
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من القانون األساسي للتعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية القاضي  46عدم تطبيق مقتضيات الفصل 

  السادة اعضاء الفريق االشرتاكي. للمستشارين احملرتمني بمراجعة االشتراكات،
  االقتصاد واملالية

07070707 -02020202-2014201420142014  

 الفريق الحركي

2013وأكتوبر 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل   

2013201320132013- 08080808 - 15151515  األوقاف والشؤون اإلسالمية  عمر أدخيلللمستشار احملرتم السيد ، مآل ملف حفدة الولي الصالح سيدي عبد العزيز التباع  

2013201320132013- 09090909 - 04040404  التجهيز والنقل  يد اهلامشي السموينللمستشار احملرتم الس معاناة سكان اقليم الراشيدية من جراء بعد مركز اجتياز االمتحانات  

2013دورة أكتوبر   

2014201420142014- 02020202 - 12121212  التجهيز والنقل  للمستشار احملرتم السيد عبد القادر أقوضاض وضعية القطارات ببالدنا،  

 فريق االتحاد الدستوري

2013دورة أكتوبر   

2013201320132013- 01010101 - 24242424  االقتصاد واملالية  حملرتمني السيدين حممد تاضومات، املهدي زركوللمستشارين ا، المطالبة باسترجاع الحق من اإلعفاء الضريبي  

2014201420142014- 02020202 - 12121212  التجهيز والنقل  للمستشار احملرتم السيد حممد أمزالالعيون، - أكادير-مآل الخط السككي: مراكش  

  التحالف االشتراكي

2013دورة أكتوبر   

2014201420142014-02020202- 04040404  الداخلية  فريق التحالف االشرتاكي.السادة أعضاء  املستشارين احملرتمني ،توقيف بعض مباريات التوظيف بالجماعات المحلية  

2014201420142014-02020202- 12121212  الداخلية  عبد الرحيم الزمزمي. املستشار احملرتم السيد وضعية النقل الحضري بمدينة الرباط،  

2014201420142014-02020202- 12121212  التجهيز والنقل  عبد اللطيف اعمو. املستشار احملرتم السيد مشروع بناء خط السكك الحديدية الرابط بين مراكش والعيون،  
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  الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية

  2013أكتوبر

للمستشار احملرتم ، عمال الحراسة والنظافة إلى عملهم بالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي بفاس عإرجا  

  .عبد الرحيم الرماح السيد
  التشغيل والتكوين املهين

17171717 - 12121212 - 2013201320132013  

2013201320132013 - 11111111 - 07070707  ةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديث  .عبد الرحيم الرماح للمستشار احملرتم السيد، خيرةسسة  كوطيف بناء على التطورات األمآل مؤ   

2014201420142014- 02020202 - 12121212  التجهيز والنقل  .عبد الرحيم الرماح للمستشار احملرتم السيد،  التأخير في أوقات وصول القطارات  

  حاد الوطني للشغل بالمغرباالت 

  2013وأكتوبر 2013الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 

التجاوزات المسجلة في حق دفتر التحمالت الموقع بين "شركة ساهل الصحراء " للنقل العمومي بكلميم 

  للمستشار احملرتم السيد عبد اهللا عطاش.،  والمجلس اإلقليمي لكلميم

 .الداخلية

  

15151515 - 08080808 -2013201320132013  

السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين  املستشارين احملرتمني، شروع قانون وكالء األعمال محرري العقود ثابتة التاريخم

  للشغل باملغرب
  العدل واحلريات

15151515 - 08080808 -2013201320132013  

الزاك من تجاوزات في تدبير  –ما يحدث بجمعية األعمال االجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة إقليم أسا 

السادة أعضاء جمموعة االحتاد  ،املستشارين احملرتمني ر التجزئة التي استفادت منها ببلدية الوطية بإقليم طانطانأمو 

  الوطين للشغل باملغرب

 .الداخلية

  

15151515 - 08080808 -2013201320132013  

2013دورة أكتوبر   

املستشارين  ،أكاديراستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية بشركة اتحاد المغرب واإلمارات العربية المتحدة ب

  .السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب احملرتمني
  التشغيل والتكوين املهين

07070707 - 11111111 - 2013201320132013  
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السادة أعضاء جمموعة  املستشارين احملرتمني ،العام لتعاضدية االحتياط االجتماعي للسككيين الجمع تنفيذ قرار

  .االحتاد الوطين للشغل باملغرب
  ل والتكوين املهينالتشغي

17171717 - 12121212 - 2013201320132013  

  االتحاد المغربي للشغل  

2013دورة أكتوبر   

2014201420142014-02020202- 04040404  الداخلية  .طلحةبنللمستشار احملرتم السيد أمحد فئة من الموظفين،   
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 السادسالقسم 

   الكتابيةإحصاء عام لألسئلة 

        2013خالل دورة أكتوبر 
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  2013أكتوبر دورة –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 
 الفريق/ المجموعة عدد األسئلة المطروحة عنها األسئلة المجاب عدد

 األسئلة المجاب عنها المجموع

خالل دورة أكتوبر 

2013 

 األسئلة المجاب عنها

 خالل الفترة الفاصلة

األسئلة المطروحة خالل  المجموع

 2013دورة أكتوبر 

األسئلة المطروحة 

 خالل الفترة الفاصلة

 األسئلة المتبقاة 

 األصالة والمعاصرة 29 00 09 38 00 04 04

 االستقاللي 27 02 22 51 01 04 05

 الحركي 23 00 03 26 02 01 03

 ف التجمع الوطني لألحرار  11  01 03 15  03 00 03

 االشتراكي 15 02 00  17 01 03 04

 ف الدستوري  04  00 07 11  00 02 02

 التحالف االشتراكي 19 01 00 20 00 03 03

 الفيدرالي 22 03 02 27 00 03 03

 م الشورى واالستقالل 00 00 00 00 00 00 00

 االتحاد الوطني للشغل 13 00 29 42 03 02 05

 االتحاد المغربي للشغل 02 00 00 02 00 01 01

 الالمنتمون  00  00 00 00 00 00 00

 المجموع    165165165165 09    77775555    249249249249    10101010    23232323 33
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  - حسب الفرق والمجموعات  – وحة والمجاب عنهاالكتابية المطر لألسئلة  رسم بياني
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ف ا�ستق�لي ا�تحاد الوطني
للشغل

ا�صالة
والمعاصرة

ف الفيدرالي ف الحركي التحالف
ا�شتراكي

ف ا�شتراكي التجمع الوطني
ل�حرار
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وا�ستق�ل
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2013 دورة أكتوبر –حسب المجاالت القطاعية  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية   

 المجاالت القطاعية عدد األسئلة المطروحة عنها عدد األسئلة المجاب

األسئلة المجاب  المجموع

خالل دورة  عنها

 2013أكتوبر 

 سئلة المجاب عنهااأل

 خالل الفترة الفاصلة
األسئلة المطروحة  المجموع

خالل دورة أكتوبر 

2013 

األسئلة المطروحة 

خالل الفترة 

 الفاصلة

األسئلة 

 المتبقاة 

05 
(13,15%) 

المالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، : (المجال االقتصادي 34 01 03 38 00  05

مة، الصناعة التقليدية، السياحة، الميزانية، الطاقة والمعادن، الشؤون العا

 التجارة الخارجية، البيئة، الماء، المقاوالت الصغرى)
06 

(7,69%) 

( التشغيل، الصحة، التربية المجال االجتماعي: 31 03 44 78 00  06

 الوطنية، التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي)

04 
(16%) 

(العدل، المجال الحقوقي واإلداري والديني:  19 00 06 25 02  02

الثقافة، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، االتصال، 

 األوقاف، األمانة العامة للحكومة)

16 
(15,53%) 

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية:  76 05 22 103 07  09
لتعمير (الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى وسياسة المدينة، ا

 وإعداد التراب، النقل)

 02 
(40%) 

(الخارجية والتعاون، مجال الشؤون الخارجية:  05 00 00 05 01  01

 المغاربة المقيمين بالخارج)

  المجموع    165165165165    09090909    75757575    249249249249    10101010    23232323    33333333
 

   سؤال في المجال االقتصادي).  38إجابات من أصل  5ى.(مثال تخص عدد األسئلة المجاب عنها من مجموع األسئلة المطروحة حسب كل مجال على حد: النسب المئوية ملحوظة
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  -حسب المجاالت القطاعية  – المطروحة والمجاب عنهاالكتابية لألسئلة  رسم بياني
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  

  زراء التزامات وتعهدات السادة الو برامج، قاعدة المعطيات الخاصة ب
 

 

 

 السادسالقسم 

قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات 

        وتعهدات السادة الوزراء
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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

  2013 أكتوبردورة 

أو تعهداجواب الوزير الذي يتضمن برنامجا، التزاما   ر.ت الجلسة القطاع الحكومي موضوع السؤال 
الرفع من عدد املهندسني بصفة عامة خبلق وإحداث مدارس جديدة للمهندسني وتوسعة الطاقة 

االستيعابية للمدارس املوجودة حاليا، ومتكني املهندسني يف بعض ختصصات املاسرت من تكوين 

  تخصص يف ااالت املتعلقة بالتنمية احمللية.إضايف ميكنهم من بلوغ درجة مهندس عام، مع ال

غياب إسرتاتيجية حكومية لتكوين مهندسي 

  اجلماعات احمللية

التعليم العايل والبحث 

 العلمي وتكوين األطر

 

الجلسة الثانية / 

 2013أكتوبر  22

 

01 

 ، يتضمن حمورا خاصا بتطوير أنشطة البحث2016 -2013من خمطط الوزارة للفرتة املمتدة 

 العلمي، ويتضمن جمموعة من املشاريع منها:

  والتكنولوجي؛ العلمي البحث لتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية حتيني مشروع -

  العلمي؛ البحث بناية هيكلة مشروع -

  واالبتكار؛ البحث نتائج لتثمني التحتية البنيات تعزيز مشروع -

 اخلاص؛ القطاع مع الشراكة تطوير مشروع -

 الباحثني، وحتفيز بشريةال املوارد تعبئة مشروع -

 العلمي؛ البحث متويل دعم مشروع -

 ومشروع النهوض بالتعاون الدويل يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي. -

برنامج احلكومة يف جمال البحث العلمي ودعم 

 اإلنتاج العلمي

التعليم العايل والبحث 

 العلمي وتكوين األطر

 

الجلسة الثانية / 

 2013أكتوبر  22

 

02 

جعة كل املنظومة القانونية الضعيفة واملتقادمة اليت تنظم الشراكة بني الدولة واجلمعيات يف رام

اجتاه إقرار عدالة حقيقية بني اجلمعيات يف الولوج إىل الشراكات والتعاقدات مع خمتلف 

  مؤسسات الدولة، سواء كانت قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية أو مجاعات ترابية.

تمدة لتوزيع الدعم العمومي على املعايري املع

 مجعيات اتمع املدين

العالقات مع الربملان 

 واتمع املدين

الجلسة الثانية / 

 2013أكتوبر  22

 

03 

/ السادسة الجلسة  العدل واحلريات  ة العليا إلصالح القضاءيئتنزيل توصيات اهل  : األهداف اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة العدالة تتجلى يف - 04 
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 توطيد استقالل السلطة القضائية؛أوال:  -

 ثانيا، ختليق منظومة العدالة؛ -

 يز محاية القضاء للحقوق واحلريات؛ثالثا، تعز  -

 رابعا، االرتقاء بفعالية وجناعة القضاء؛ -

 خامسا، إمناء القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة؛ -

 سادسا، حتديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها. -

 فإنوبالتايل ، امليثاق مبخطط تفصيلي يتضمن آليات التنفيذ وإجراءات وآجال التنفيذ أرفق

اسبة أداء احلكومة حم ماتمع املدين بإمكا و الصحافة و لربملانيني والرأي العامالسادة ا

  .وخاصة وزارة العدل يف مدى التزامها بإجناز ما هو مطلوب منها يف هذا امليثاق

من حيث حتيني املواقع اإللكرتونية  املستوياتالوصول إىل أعلى ب العمل على مستوى التحديث

خالل السنوات املقبلة من أجل حتديث البنية  دقيق و خمطط واضح عمع وضبنسبة عالية، 

  .املتهالكة للمحاكم

 2013نونبر  26

  

، ويف مراكز كل سنة  10على مدى ثالث سنوات ، مبعدل بناء  مركز تكوين 30حداث إ

أو (مراكز  )des centres d’excellence( االنتقال إىل إحداث عةالسنة الراب

  .التفوق)

/ السادسة الجلسة  الشباب والرياضة  البطولة الوطنية لكرة القدم املغربية

 2013نونبر  26

  

05 

العامل القروي ال من ناحية البنيات التحتية وال من ناحية الطاقة االستيعابية، وال  تعزيز قدرات

تكافؤ الفرص على املستوى الوطين بني اجلهات وبني  تعزيز من أجلإلطعام واإليواء، بالنسبة ل

 داخلية مؤسسة 235 برجمت الوزارة إحداثالعامل القروي وامليادين احلضرية. ويف هاذ اإلطار 

  .2016، و2015، و2014 سنواتخالل 

الرتبية الوطنية والتكوين   ميزانية الداخليات املدرسية

 املهين

/ السابعة سة الجل

 2013دجنبر  03

  

06 

املنجزة يف جمال الطرق بالعامل القروي بعدد من جهات اململكة، للوقوف لربامج لتقييم  إعداد

 الذي أجنزت من أجلهالغرض  هلذه املشاريع ومدى حتققاألثر االجتماعي واالقتصادي  على

التجهيز والنقل   وضعية الطرق بالعامل القروي

 واللوجستيك

/ ابعة السالجلسة 

 2013دجنبر  03

07 
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  كلم.ألف   45يقارب  ذيوالصاص يف اال الطرقي وكذا إجناز مشاريع جديدة لتقليص اخل

  : ملعيارين ختضع يفهتثنية الطرق،  وخبصوص

مع املستثمرين بتثنية الطرق املؤدية للمشاريع السياحية أو  الدولة اتاملعيار األول هو التزام

  ،الوحدات الصناعية

اليت أحدت ا قطب بين مالل ب وأعطى مثاال لذلكركية السري، حب مرتبطاملعيار الثاين      

الدولة  الطريق املؤدية إليه فإنتثنية  ، وبالتايل إذا دعت الضرورة إىلمنطقة قروية  حي يففال

أمهية ويسري ذلك على كافة احملاور اليت تتضح  .لتحقيق ذلك اإلجراءات الالزمةباختاذ  تلتزم 

  ها.توسيعأو  تهاتثني

  

 من متكني مجيع 2016أفق الذي أعدته يف املخطط اخلماسي التزام وزارة الثقافة من خالل 

طفال وأروقة للفنون التشكيلية لألوخزانة وخزانة  امسرحيشمل  مركب ثقايف منعواصم األقاليم 

  .وكل املرافق املرتبطة باإلبداع الثقايف والفين

يف دعم احلركة الثقافية الربنامج احلكومي 

 والفنية ببالدنا

  

/  العاشرةالجلسة  الثقافة

 2013دجنبر  24

  

08 

مبا سبق والتزمت به يف الربنامج احلكومي وكذا يف األمم املتحدة أمام جملس حقوق  الوزارةالتزام 

 درمها يف 60اإلنسان، وهو العمل على تقريب األجر األدىن يف الفالحة والذي يبلغ حاليا 

  درمها للساعة الواحدة. 11اليوم الواحد من األجر األدىن يف الصناعة والتجارة والذي يبلغ 

  

التشغيل والشؤون   محاية العاملني يف الضيعات الفالحية

 االجتماعية

 الثالثة عشرالجلسة 

 2014 يناير 21/ 

  

09 

لك لسببني: السبب التزام احلكومة الرمسي بعدم املساس بالدعم املقدم لغاز البوتان وعزى ذ

األول بيئي حبكم غزو غاز البوتان جلميع املنازل وخصوصا يف العامل القروي مما ساعد على احلد 

من استهالك احلطب والفحم، والثاين هو الرغبة يف االنتقال إىل االستهالك العصري للمواطنني 

  فضال عن االستعمال الواسع هلذه املادة من طرف العموم.

السكر والدقيق فإن اإلصالح لن يشمل الدعم وإمنا سينصب على التالعبات وخبصوص ماديت 

  اليت تطال االستفادة من هاتني املادتني.

إعالن احلكومة إلغاء الدعم عن البنزين 

  والفيول

الشؤون العامة 

 واحلكامة

 الرابعة عشرالجلسة 

 2014 يناير 28/ 

  

10 
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إذا أتبثت الدراسات احملينة اجلدوى  التزام احلكومة بتقريب آجال بناء سد "الفاصك"

االقتصادية واالجتماعية والتنموية هلذا املشروع، وآثاره اإلجيابية على ساكنة املنطقة وباخلصوص 

  ساكنة كلميم، وأيضا وجود محوالت كافية باملنطقة ومبجرى الواد ميكن ختزينها ذا السد.   

دبة لدى الوزارة املنت  بناء السدود باألقاليم اجلنوبية

وزير الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة املكلفة 

 باملاء

الخامسة الجلسة 

 يناير 04/  عشر
2014 

  

11 

 2017-2013عقدة برنامج مع املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب ميتد من وضع 

احل مليون للرفع من نسبة التزود باملاء الص 200ماليري و  5وخصص له غالف مايل يقدر ب 

كأقل   %80، و 2017يف حدود سنة  %96.5للشرب يف املناطق القروية والصعبة إىل 

  معدل بالنسبة لألقاليم.

عدم استفادة بعض املناطق القروية من املاء 

  الصاحل للشرب

الوزارة املنتدبة لدى 

وزير الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة املكلفة 

 باملاء

الخامسة الجلسة 

 يناير 04/  عشر
2014 

  

12 
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    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية
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