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  ةمقدم
سياسة عقد جملس املستشارين خالل دورة أبريل ثالث جلسات شهرية لتقدمي أجوبة السيد رئيس احلكومة على األسئلة املتعلقة بال

أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين العامة ومهت مواضيع تتالءم مع الظرفية االجتماعية واالقتصادية الوطنية والدولية من قبيل:( 

ضمانات القانون والواقع، الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني، تطوير السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة 

 .والخدمات)

وعلى مستوى تدبري الزمن حافظ الس على نسقه يف توزيع احلصص على أساس الثلث لرئيس احلكومة، الثلث لفرق األغلبية، 

والثلث لفرق املعارضة، مما ضمن تدبريا سلسا للزمن ووضع حدا للنقاش حول كيفية تدبري هذه اجللسات يف غياب التنصيص على 

  .مقتضياا يف النظام الداخلي للمجلس

وخبصوص قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء، فقد مت رصد توجه حكومي يهم باألساس اإللتزام بتحيني 

 وتطوير الرتسانة القانونية فضال عن تأهيل عدد من القطاعات وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة من قبيل: مراجعة القوانني األساسية للفئات

بتبسيط مسطرة  ين احملدود، إخراج مشروع القانون املتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، االلتزامذات املسار امله

  الرتخيص للبناء بالعامل القروي، تأهيل قطاع اجلمارك، مواصلة احلوار االجتماعي.
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لكل مستشار)، أجابت احلكومة على  سؤاال 1, 44سؤاال، (مبعدل  389وبلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل دورة أبريل 

  سؤاال عاديا. 187سؤاال منها آين، و  104سؤاال موزعة كالتايل:  291

  وترتب الفرق واموعات الربملانية بالنسبة لعدد األسئلة املطروحة حسب النسب التالية:

فريق االستقاليل للوحدة والتعادلية بنسبة من جمموع األسئلة املطروحة، ال )%84،39(فريق األصالة واملعاصرة بنسبة 

الفريق الدستوري بنسبة )،  %76،9( ،الفريق احلركي بنسبة)%13،14( ، فريق التجمع الوطين لألحرار بنسبة)25،18%(

الفريق الفيدرايل بنسبة )، %2,31( فريق التحالف االشرتاكي بنسبة)،%91،5(الفريق االشرتاكي بنسبة )، 94،6%(

   . )%00(االحتاد املغريب للشغل بنسبة )، %28،1(حتاد الوطين للشغل بنسبة اال)،54،1%(
  

  وبالنسبة للمجاالت القطاعية ركزت أسئلة السادة املستشارين على ما يلي:
  

قطاع الشؤون )، %16،24(من جمموع األسئلة املطروحة، القطاع االجتماعي بنسبة ) %96،34( القطاع االقتصادي بنسبة

 قطاع الشؤون اخلارجية بنسبة)، %62،13( اال احلقوقي واإلداري والديين بنسبة)، %22,87( بنيات األساسية بنسبةالداخلية وال

)37،4%.( 

سؤاال، تضاف إليها األسئلة املتبقاة من الدورات السالفة والبالغ عددها  53و بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل دورة أبريل 

  سؤاال منها. 40سؤاال، أجابت احلكومة على  205لعدد اإلمجايل لألسئلة الكتابية سؤاال، ليصري ا 152
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  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الشفهية

  2013أبريل خالل دورة 

 العدد األسئلة الشفهية

 ااب عنهـا - اآلنية-األسئلة الشفهية  �

 األسئلة الشفهية اليت تليهـا مناقشــة �

  ااب عنها -العادية-األسئلة الشفهية  �

104  
00  

187  

  291291291291  المجموع
  

  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الكتابية

  2013أبريل دورة  و الفرتة الفاصلة بني الدورتني خالل
  

 العدد األسئلة الكتابية
  63                   األسئلة الكتابية املطروحة �

 40  األسئلة الكتابية ااب عنها �
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  لقسم األولا

  الجلسات الشهرية المتعلقة - أ

  : المحاوربالسياسة العامة 
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  بالسياسة العامة المتعلقةالشهرية  اتالجلس

        2013خالل دورة أبريل 

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   رئيس الجلسة: محمد الشيخ بيد اهللا  2013 ماي 08الجلسة األولى / 

 لوزارة المعنيةا الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  محور الجلسة

  أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقع

    رئيس احلكومة األصالة واملعاصرة  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة  أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر،

أعضاء الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار  ن ضمانات القانون والواقع،أوضاع المغاربة المقيمين بديار المهجر بي

 االستقاليل.
 االستقاليل

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة  احلركي أعضاء الفريق احلركي.للمستشارين احملرتمني السادة  أوضاع المغاربة المقيمين ببالد المهجر،

أعضاء فريق التجمع الوطين للمستشارين احملرتمني السادة  قع المعاش،أوضاع مغاربة العالم بين ضمانات القانون والوا

 لألحرار.
 التجمع الوطين لألحرار

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة االشرتاكي .أعضاء الفريق االشرتاكيللمستشارين احملرتمني السادة  أوضاع المغاربة المقيمين بالمهجر،

 رئيس احلكومة  الدستوري أعضاء الفريق الدستوري.للمستشارين احملرتمني السادة  ،وضعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج

أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة  تأثير األزمة المالية على أوضاع مواطنينا في بعض البلدان األوروبية،

 التحالف االشرتاكي.
  التحالف االشرتاكي

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة  الفيدرايل أعضاء الفريق الفيدرايل.للمستشارين احملرتمني السادة  في بلد المهجر،أوضاع المغاربة المقيمين 

 رئيس احلكومة  جمموعة االحتاد املغريب للشغل أعضاء جمموعة االحتاد املغريب للشغل.للمستشارين احملرتمني السادة  أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج،



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          جلس المستشارين                                                                              م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                         3201 أبريل ورةد
 

8

أعضاء جمموعة للمستشارين احملرتمني السادة  ي المهجر بين ضمانات القانون والواقع ،أوضاع المغاربة المقيمين ف

 االحتاد الوطين للشغل باملغرب.
  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 رئيس احلكومة

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   محمد الشيخ بيد اهللارئيس الجلسة:   2013 يونيو 19/ الثانيةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  الجلسةمحور 

  الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني

 رئيس احلكومة األصالة واملعاصرة  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة  الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني،

أعضاء فرق األغلبية: (الفريق االستقاليل، الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني،

 احلركي، فريق التحالف االشرتاكي).
 التحالف االشرتاكي -احلركي -االستقاليل

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة  مع الوطين لألحرارالتج أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.للمستشارين احملرتمني السادة  الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني ،

 رئيس احلكومة االشرتاكي أعضاء الفريق االشرتاكي.للمستشارين احملرتمني السادة  الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني ،

 رئيس احلكومة الدستوري أعضاء الفريق الدستوري.للمستشارين احملرتمني السادة  تدبير الحكومة للقطاع الغابوي،

 رئيس احلكومة  الفيدرايل .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة  الغابوي وإعداد التراب الوطني ، الغطاء

 رئيس احلكومة  للشغل املغريبجمموعة االحتاد  أعضاء جمموعة االحتاد املغريب للشغل.للمستشارين احملرتمني السادة  الملك الغابوي،

  .جمموعة االحتاد الوطين للشغلأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة  اب الوطني،الغطاء الغابوي وإعداد التر 

  جمموعة االحتاد الوطين للشغل

 رئيس احلكومة
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عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   رئيس الجلسة: محمد الشيخ بيد اهللا  2013 يوليوز 17/ الثالثةالجلسة   

املعنية الوزارة الفريق أو االنتماء موضوع السؤال   

  الجلسةمحور 

  تطوير السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات 

أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة  تطوير السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات،

  األصالة واملعاصرة.
 األصالة واملعاصرة

 رئيس احلكومة

أعضاء الفريق  السادة نياحملرتم نللمستشاريمتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات، تطوير السياسات ال

 االستقاليل.
 االستقاليل

 رئيس احلكومة

أعضاء الفريق  السادة نياحملرتم نللمستشاريتطوير السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات، 

 احلركي.
  احلركي

 رئيس احلكومة

أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة  تطوير السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات،

 التجمع الوطين لألحرار.
 التجمع الوطين لألحرار

 رئيس احلكومة

ريق أعضاء الفللمستشارين احملرتمني السادة  السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات،

 االشرتاكي.
 االشرتاكي

 رئيس احلكومة

أعضاء الفريق للمستشارين احملرتمني السادة  تطوير السياسات المتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة والخدمات،

 الدستوري.
  الدستوري

 رئيس احلكومة

أعضاء فريق التحالف  ةالساد نين احملرتميللمستشار إجراءات تنفيذ التزامات الحكومة لتجاوز عوائق االستثمار،

 االشرتاكي.
  التحالف االشرتاكي

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة الفيدرايل .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة  العراقيل التي تعيق االستثمار،

 رئيس احلكومة جمموعة االحتاد الوطين للشغلأعضاء جمموعة سادة للمستشارين احملرتمني ال تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالصناعة والخدمات واالستثمار،
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 .االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 

  توزيع التوقيت بين رئاسة الحكومة ومجلس المستشارين
  

  رئيس الحكومة

  

  دقيقية 47

  دقيقية 16  ف.األصالة والمعاصرة

  دقيقية 13  ف.االستقاللي

  دقائق 09  ف.الحركي

  دقائق 09  لألحرارف.التجمع الوطني 

  دقائق 08  ف.االشتراكي

  دقائق 07  ف.الدستوري

  دقائق 07  ف.التحالف االشتراكي

  دقائق 07  ف. الفيدرالي

  دقائق 03  مجموعة االتحاد المغربي للشغل

  تاندقيق 02  مجموعة االتحاد الوطني للشغل
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  القسم األول
  الجلسات الشهرية المتعلقة - ب

  حصائيات:إبالسياسة العامة 
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  2013 أبريلدورة  –حسب الفرق والمجموعات  –الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 
 

 

 الفرق/ المجموعات 2013ماي  08األولى: الجلسة 

  أوضاع املغاربة املقيمني يف املهجر بني ضمانات القانون والواقع: محور الجلسة
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 األصالة والمعاصرةف. 01 01

 االستقالليف.  01 01

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01

 ف.الحركي 01 01

 ف. االشتراكي 01 01

 ف. الدستوري 01 01

 التحالف االشتراكيف.  01 01

 الفيدراليف.  01 01

 م. االتحاد المغربي للشغل 01 01

 االتحاد الوطني للشغلم.  01 01

 االجتماعية لحركة الديمقراطيةام. 00 00

 المجموع    10101010    10101010

 

  في حين تقدم كل فريق من األغلبية بسؤال منفرد.: قدم السؤال باسم فرق المعارضة فريق التجمع الوطني لألحرار، ملحوظة
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

  2013 أبريلدورة  – توزيع التوقيت – 

  

  

مستشارينمجلس ال المحاور  رئيس الحكومة 

أوضاع املغاربة محور الجلسة: 

املقيمني يف املهجر بني ضمانات 

  القانون والواقع
 

 

 

 

  ثانية 30 و دقيقة 81

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

  دقيقة 38

  دقيقة) 47(التوقيت احملدد : 
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  2013 أبريلدورة  –موعات حسب الفرق والمج –الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 
 

 

 الفرق/ المجموعات 2013يونيو  19الثانية: الجلسة 

الغطاء الغابوي وإعداد الرتاب الوطين: محور الجلسة  
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 األصالة والمعاصرةف. 01 01

 االستقالليف.  01 01

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01

 ف.الحركي 01 01

 ف. االشتراكي 01 01

 ف. الدستوري 01 01

 التحالف االشتراكيف.  01 01

 الفيدراليف.  01 01

 م. االتحاد المغربي للشغل 01 01

 االتحاد الوطني للشغلم.  01 01

 االجتماعية الحركة الديمقراطيةم. 00 00

 المجموع    10101010    10101010

 

  الفريق االستقاللي.، وباسم فرق األغلبية لمعاصرةاألصالة وا: قدم السؤال باسم فرق المعارضة فريق ملحوظة
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  الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 

  2013 أبريلدورة  – توزيع التوقيت – 

  

  

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

  محور الجلسة: 

   الغطاء الغابوي وإعداد الرتاب الوطين
 

 

 

 

  ثانية 38 و دقيقة 80

  دقيقة) 83دد : (التوقيت احمل

 ثانية 30 و دقيقة 40

  دقيقة) 47(التوقيت احملدد : 
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  2013 أبريلدورة  –حسب الفرق والمجموعات  –الشهرية الخاصة برئيس الحكومةإحصاء عام لألسئلة 
 
 

 الفرق/ المجموعات 2013يوليوز  17الثالثة: الجلسة 

والصناعة والتجارة واخلدمات  تطوير السياسات املتعلقة باالستثمار: محور الجلسة  
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 األصالة والمعاصرةف. 01 01

 االستقالليف.  01 01

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01

 ف.الحركي 01 01

 ف. االشتراكي 01 01

 ف. الدستوري 01 01

 التحالف االشتراكيف.  01 01

 الفيدراليف.  01 01

االتحاد المغربي للشغل م. 00 00  

 االتحاد الوطني للشغلم.  01 01

 االجتماعية الحركة الديمقراطيةم. 00 00

 المجموع    09090909    09090909

 

  في حين تقدم كل فريق من األغلبية بسؤال منفرد. الدستوري،فريق ال: قدم السؤال باسم فرق المعارضة ملحوظة
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  ةالشهرية الخاصة برئيس الحكومإحصاء عام لألسئلة 

  2013 أبريلدورة  – توزيع التوقيت – 

  

  

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

  محور الجلسة: 

تطوير السياسات املتعلقة باالستثمار 

   والصناعة والتجارة واخلدمات الوطين
 

 

 

 

  ثانية 59 و دقيقة 79

  دقيقة) 83(التوقيت احملدد : 

  دقيقة 45

  دقيقة) 47(التوقيت احملدد : 
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  الثانيالقسم 

  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها

 2013 أبريلخالل دورة 
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  األسئلة الشفهية اآلنية المجاب عنها 

        2013أبريل خالل دورة 

  االطيف أبدوحعبد أمين الجلسة:   فوزي بنعالل محمدرئيس الجلسة:   2013 أبريل 16الجلسة األولى / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
  االقتصاد واملالية احلركي ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.األزمة االقتصادية

  االقتصاد واملالية  االشرتاكي يق االشرتاكي.، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفر مليار درهم من نفقات االستثمار 15قرار الحكومة بتجميد 

  الرتبية الوطنية  الفيدرايل  ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلمشروعية االقتطاع من أجور المضربين في قطاع التعليم

سادة أعضاء الفريق ، للمستشارين احملرتمني المدى مراقبة سالمة الوجبات المقدمة للطلبة في األحياء الجامعية

  احلركي
  احلركي

التعليم العايل والبحث العلمي 

  وتكوين األطر

  الصحة  التجمع الوطين لألحرار ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.تنظيم مهنة الترويض الطبي

مني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين ، للمستشارين احملرت إشكالية أقسام المستعجالت بالمستشفيات العمومية

 لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

  الصحة

  الصحة  األصالة واملعاصرة  ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.األدوية المهربة

  الصحة  ستقاليلاال ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.استفحال داء السل ببالدنا

  الصناعة التقليدية  األصالة واملعاصرة  ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتطوير الصناعة التقليدية

 ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.الحوار الوطني حول المجتمع المدني
  التحالف االشرتاكي

لفة بالعالقا ت مع املكوزارة ال

    الربملان واتمع املدين

املكلفة بالعالقا ت مع وزارة ال  األصالة واملعاصرة ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.الحوار الوطني حول المجتمع المدني
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    الربملان واتمع املدين

، للمستشارين احملرتمني السادة لوطنية للحوار حول المجتمع المدنيالمعايير المعتمدة في اختيار أعضاء اللجنة ا

 أعضاء الفريق احلركي
 احلركي

املكلفة بالعالقا ت مع وزارة ال

    الربملان واتمع املدين

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   رئيس الجلسة: محمد فضيلي  2013 أبريل 23الجلسة الثانية / 

 الوزارة المعنية و االنتماءالفريق أ موضوع السؤال اآلني 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ضرورة النهوض بمنظومة التعليم بالوسط القروي والمناطق النائية، 

  االستقاليل.
  االستقاليل

 الرتبية الوطنية

 الرتبية الوطنية التحالف االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيما بعد نشر لوائح المتفرغين،  

المعايير المعتمدة في اختيار تشكيلة اللجنة العلمية إلحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال 

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالتمييز، 
 احلركي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 بريلأ 30/ الجلسة الثالثة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الفالحة والصيد البحري  التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.الموسم الفالحي الحالي، 

 الفالحة والصيد البحري  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيائج المتوقعة للموسم الفالحي الحالي، النت

للمستشارين احملرتمني  ،ضرورة الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتحسين خدمات المستشفيات العمومية

 السادة أعضاء الفريق االستقاليل.
  االستقاليل

 الصحة

 الصحة  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي. ،دى جودة األجهزة الطبية التي اقتنتها وزارة الصحةم

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق غياب التفاعل اإليجابي مع المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية، 

  األصالة واملعاصرة
  ةاألصالة واملعاصر 

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 

 واتمع املدين
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للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة االستعمال المفرط لسيارات الدولة والجماعات المحلية، 

 واملعاصرة.
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.تعميم المتاجر التضامنية،  ضرورة
  االستقاليل

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

ء للمستشارين احملرتمني السادة أعضاما راج مؤخرا عن عزم الحكومة الزيادة في األسعار والتخفيض من األجور، 

 فريق التحالف االشرتاكي.
 لف االشرتاكياالتح

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةغالء المعيشة وارتفاع األسعار، 
 األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

ة بالشؤون العامة واحلكامةاملكلف  

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013 ماي 07/  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الصحة  األصالة واملعاصرة .ملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة وا ،سياسة التكفل بمرضى القصور الكلوي

 الصحة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة ،وضعية أقسام المستعجالت

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

  وسياسة املدينةالسكىن والتعمري 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمراقبة الجودة في البناء، 

أحداث الشغب التي عرفتها مدينة الدار البيضاء مؤخرا خالل مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، 

  .رتمني السادة أعضاء الفريق احلركيللمستشارين احمل
  احلركي

 الشباب والرياضة

 الشباب والرياضة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالسياسة الحكومية في ميدان الشباب، 

 التجهيز والنقل  احلركي .عضاء الفريق احلركيللمستشارين احملرتمني السادة أوضعية الطرق القروية بعد التساقطات األخيرة، 

 التجهيز والنقل  الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالطرق بالعالم القروي، 
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  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013 ماي 14الجلسة الخامسة / 

 الوزارة المعنية النتماءالفريق أو ا موضوع السؤال اآلني 
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة األصالة واملعاصرة احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة للمستشارينالمدن العتيقة، 

ألصالة واملعاصرةا للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.مستقبل تدريس التربية الموسيقية بالمدرسة المغربية،   الرتبية الوطنية 

التعليم العايل والبحث العلمي  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي. ،اإلشكاليات المطروحة لخريجي المعاهد العليا الخاصة

 وتكوين األطر

التعليم العايل والبحث العلمي  التجمع الوطين لألحرار رارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحالمنح الجامعية، 

 وتكوين األطر

  التجهيز والنقل التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراروضعية الشبكة الطرقية ببالدنا، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ة، تمديد الطرق السيارة بالمدن الداخلية وربطها بالطرق الساحلي

 االستقاليل.

  التجهيز والنقل االستقاليل

  االتصال االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالصحافة االلكترونية، 

يلالفيدرا  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلتشغيل األطر األجنبية،    التشغيل والتكوين املهين 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق  ،عدم توصل تمثيليات الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات باعتماداتها

  االشرتاكي
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  االشرتاكي

  احلديثة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  األصالة واملعاصرة  ق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريأوضاع المرأة المهاجرة، 

  املكلفة باملغاربة املقيمني يف اخلارج
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  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   فضيليمحمد رئيس الجلسة:   2013 ماي 21/  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 االحتاد الوطين للشغل باملغرب للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربر الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية، تعث

 

 الرتبية الوطنية

 لة واملعاصرةاألصا .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتنمية السياحة في المناطق الداخلية، 
 

 السياحة

 احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيسياسة الوزارة فيما يخص تشجيع السياحة القروية، 
 

 السياحة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة للفضاءات التجارية الكبرى، 

  األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

 التجهيز والنقل  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.البرنامج الثالث للطرق بالعالم القروي، 

 التجهيز والنقل  االستقاليل أعضاء الفريق االستقاليل. للمستشارين احملرتمني السادةالوضعية القانونية للدراجات النارية الثالثية العجالت، 

 التجهيز والنقل  احلركي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيعربات النوم بالقطارات، 

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالعقد البرنامج مع شركة الخطوط الملكية المغربية، 

  أمين الجلسة : حميد كوسكوس  شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013 ماي 28/  السابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الرتبية الوطنية  االشرتاكي سادة أعضاء الفريق االشرتاكيللمستشارين احملرتمني الإقصاء األساتذة المجازين من مرسوم الترقية بالشهادات، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق التدابير الحكومية المتخذة لمنع استعمال األكياس البالستيكية، 

  احلركي.

  

 

  احلركي

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
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  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   حمان أشنعبد الر رئيس الجلسة:   2013 يونيو 04/  الثامنة الجلسة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني 
 الفالحة والصيد البحري  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.انعدام المواد العلفية بالسوق الوطنية، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء لعمومية للمغرب بعد تنظيم تظاهرة البنك اإلفريقي للتنمية، آفاق المالية ا

 الفريق االستقاليل
  االستقاليل

 االقتصاد واملالية

 الرتبية الوطنية  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةواقع المؤسسات التعليمية، 

 الصحة  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.دواء،  2700دى صحة رفع أثمان م

 الصحة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلغالء األدوية، 

 الصحة  األصالة واملعاصرة .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة المخطط الوطني للمستعجالت الطبية، 

 االتصال االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالمشاكل التي يشكو منها القطاع السينمائي، 

 السياحة  االشرتاكي اكي.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرت معايير توزيع حصص الحج على وكاالت األسفار، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق تدبير وكاالت األسفار لحصتها المخصصة لتنظيم عملية الحج، 

 االستقاليل
  االستقاليل

 السياحة

للمستشارين احملرتمني السادة المعايير المعتمدة لتدبير عملية توزيع حصيص الحجاج على وكاالت األسفار ، 

  الفريق احلركي.أعضاء 
  احلركي

 السياحة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين غياب التنسيق بين مكونات الفاعلين في القطاع السياحي، 

  لألحرار

  

  

 

  التجمع الوطين لألحرار

 السياحة
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  وسحميد كوسكأمين الجلسة :   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2013 يونيو 11/  التاسعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
  االقتصاد واملالية   احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيإستراتيجية الحكومة لمواجهة األزمة االقتصادية، 

، 2013ماي  23مشاريع المراسيم المصادق عليها في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.

 االستقاليل
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيالمراسيم الجديدة في مجال البناء والتعمير، 

 الرتبية الوطنية   احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي، 2013ت الباكالوريا لسنة امتحانا

 الصحة  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلخطورة فيروس كورونا، 

  عبد اللطيف أبدوحلجلسة : أمين ا  محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013 يونيو 18/  العاشرةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
  الرتبية الوطنية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلامتحانات الباكالوريا، 

للمستشارين ا بالدنا، االستعدادات الجارية لتنظيم وإنجاح التظاهرات الرياضية الدولية التي ستحتضنه

 احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي
 الشباب والرياضة احلركي

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ضرورة تقنين الطب البديل (الطب التقليدي والتدواي باألعشاب)، 

  االستقاليل.
 الصحة االستقاليل

تغطية الصحية األساسية ودعوة الحكومة إلى استدراك بمثابة مدونة ال 65.00تفعيل مقتضيات القانون 

للمستشارين احملرتمني الثغرات التي يعرفها تطبيق هذا القانون الذي يقصي فئات عريضة من المجتمع المغربي، 

  السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة

 

 

ألصالة واملعاصرةا  

 

 الصحة
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الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  التجمع الوطين لألحرار .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة ارتفاع األسعار، 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق توفير المواد الغذائية الضرورية بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، 

  األصالة واملعاصرة.

املعاصرةاألصالة و  الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق مآل االتفاقيات الموقعة بين التعاونيات إلنجاح مشروع األكياس البيئية، 

 التجمع الوطين لألحرار

كومة الوزارة املنتدبة لدى رئيس احل التجمع الوطين لألحرار

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 يونيو 25/  الجلسة الحادية عشر

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
  التجهيز والنقل  الدستوري .ضاء الفريق الدستوريللمستشارين احملرتمني السادة أعالمسطرة المتبعة في أداء مستحقات الغرامات، 

للمستشارين احملرتمني تعسفات أجهزة المراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل على مستعملي الطريق، 

 السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

 التجهيز والنقل

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013 يوليوز 02/  عشر الثانيةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريظاهرة االعتداء على العاملين باإلدارة العمومية، 

 الدستوري
ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة   

بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة   

 الرتبية الوطنية  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.تقييم وزارة التربية الوطنية لنتائج امتحانات الباكالوريا، 

 الرتبية الوطنية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلنتائج امتحانات الباكالوريا، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف حصيلة وآفاق أجرأة دسترة األمازيغية في قطاع االتصال، 

  االشرتاكي
  التحالف االشرتاكي

  االتصال
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اليلاالستق للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية،   الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيتقييم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، 

فريق األصالة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاءضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف مصالح بريد المغرب، 

  واملعاصرة
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  األصالة واملعاصرة

 احلديثة

  الصناعة التقليدية األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.دور التسويق في إنعاش قطاع الصناعة التقليدية، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء بال الجالية المغربية بالخارج، اإلجراءات المتخذة لتحسين ظروف إستق

 الفريق احلركي.
ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  احلركي  

  باملغاربة املقيمني يف اخلارج 

ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتدبير عملية العبور بالنسبة ألبناء الجالية المقيمة بالخارج،   

  باملغاربة املقيمني يف اخلارج 

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013يوليوز  09/  عشر الثالثةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
  الرتبية الوطنية االشرتاكي  ين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيللمستشار تصحيح امتحانات الباكالوريا، 

 الشباب والرياضة األصالة واملعاصرة .احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة للمستشارينمراكز اإليواء وحماية الطفولة، 

 الشباب والرياضة االستقاليل فريق االستقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء ال، 2013برنامج "عطلة للجميع" 

  االتصال احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالبرامج التلفزية في شهر رمضان، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاألكياس البيئية، 

  السياحة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.المؤهالت السياحية للشواطئ المغربية،  تثمين

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلعدد السياح الوافدين إلى المغرب هذه السنة، 

 
 السياحة االستقاليل
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عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013يوليوز  16/  عشر الرابعةالجلسة    عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :  

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
إجراءات تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بخصوص األطفال نزالء مراكز 

   السادة أعضاء الفريق االشرتاكيللمستشارين احملرتمنيحماية الطفولة، 

  الشباب والرياضة االشرتاكي

  الصحة التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.األوضاع الصحية المزرية بإقليم تاونات، 

 الصحة االستقاليل ء الفريق االستقاليل.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاالتغطية الصحية لمرضى القصور الكلوي، 

 الصحة االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.التدابير المتخذة حيال األمراض الناجمة عن سوء التغذية، 

  االتصال االشرتاكي  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيبرنامج تلفزي، 

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةشاريع االستثمار على البيئة، تأثير م

  لبيئةالطاقة واملعادن واملاء وا االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.برنامج الضخ عبر الطاقة الشمسية، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق ومدى مواكبتها من طرف الفاعلين المحليين،  2020مشروع رؤية 

  األصالة واملعاصرة
  السياحة األصالة واملعاصرة

محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013يوليوز  23/  عشر الخامسةالجلسة    حميد كوسكوسأمين الجلسة :  

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء نيموضوع السؤال اآل
  الشباب والرياضة االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيتفويت مركز المهدية، 

  الصناعة التقليدية االشرتاكي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيتطوير الصناعة الحرفية، 
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  ثالثالالقسم 

  ااب عنها العاديةاألسئلة الشفهية 

  2013أبريل خالل دورة 
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  المجاب عنها العادية األسئلة الشفهية

  2013أبريل خالل دورة 
  

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة:   رئيس الجلسة: محمد فوزي بنعالل  2013 أبريل 16الجلسة األولى / 

 نيةالوزارة المع الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 االقتصاد واملالية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتنزيل إصالحات نوعية تهم القطاع المالي ببالدنا، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة عدم استخالص ديون المؤسسات العمومية المستحقة لفائدة الدولة، 

 واملعاصرة.
 لة واملعاصرةاألصا

 االقتصاد واملالية

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالمخاطر المالية المحدقة بالمؤسسات العمومية، 

 الصحة االستقاليل ريق االستقاليل.للمسشارين احملرتمني السادة أعضاء الفالخصاص في األطر الطبية المتخصصة في العالم القروي، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين تعقيدات مساطر تحويل وتفويت حق استغالل أمالك األحباس، 

 .لألحرار

 األوقاف والشؤون اإلسالمية التجمع الوطين لألحرار

 التجهيز والنقل االشرتاكي .الفريق االشرتاكي ضاءللمستشارين احملرتمني السادة أعالمستفيدين من مقالع الرمال، 

 السياحة  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتفعيل المخططات الوطنية لدعم وتأهيل القطاع السياحي، 

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   رئيس الجلسة: محمد فضيلي  2013 أبريل 23الجلسة الثانية / 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء وع السؤال موض
 العدل واحلريات االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلانتشار الموارد البشرية بمختلف المحاكم، 

عدل واحلرياتال االستقاليل  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتعثر المحاكم في األداء،   
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 العدل واحلريات األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.البطء واالنتقائية في تحريك ملفات الفساد المالي، 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية تجمع الوطين لألحرارال .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارتعبئة العقار الوقفي لفائدة االستثمار، 

  االقتصاد واملالية االستقاليل  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتأهيل قطاع الجمارك، 

ملاليةاالقتصاد وا الدستوري  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالقروض الممنوحة لفائدة المتقاعدين،   

غياب سياسة عمومية في مجال تدبير المحفظة المالية للدولة بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، 
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة

 األصالة واملعاصرة
 االقتصاد واملالية

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة غالء المنتوجات السياحية المغربية وضعف الخدمات المقدمة للزبناء، 

 واملعاصرة.
 األصالة واملعاصرة

 السياحة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين معيقات قطاع السياحة ببالدنا وعن وجود استراتيجيات جديدة، 

  للشغل باملغرب
  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 السياحة

 الثقافة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاألرشيف، تنظيم 

 الثقافة  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلوضعية الفنان المغربي، 

 عضاء الفريق احلركيللمستشارين احملرتمني السادة أتعويض العاملين بالمناطق النائية والصعبة، 
 احلركي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

بالوظيفة العمومية وحتديث املكلفة 

 اإلدارة

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 أبريل 30/ الجلسة الثالثة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الفالحة والصيد البحري االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلفالحية، ضرورة إحداث أقطاب 

 الفالحة والصيد البحري  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالمخطط األخضر، 
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تشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق للمستدني مستوى الخدمات الصحية بالمناطق القروية وخصوصا الجبلية منها، 

 التجمع الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 الصحة

 الصحة  االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيتدبير مراكز تصفية الدم، 

للمستشارين احملرتمني السادة ات، المعايير المعتمدة لتوزيع الطائرات المروحية التي اقتنتها وزارة الصحة على الجه

 أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

 الصحة

  ، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالدعم المخصص لصندوق المقاصة
  الدستوري

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

 الداخلية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.الحاصل في تفعيل اللجان اإلقليمية لمراقبة السجون،  التقصير

 الداخلية  ةاألصالة واملعاصر  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.المقاربة الحكومية في مجال زراعة القنب الهندي، 

مآل المرسوم المتعلق بالتعويضات النقدية لفائدة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بالمجالس 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالجماعية، 
  االستقاليل

 الداخلية

 الشباب والرياضة  احلركي  ني السادة أعضاء الفريق احلركيللمستشارين احملرتمتفعيل مضامين القانون الجديد للتربية البدنية، 

للمستشارين احملرتمني عدم استفادة بعض األجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي من التقاعد، 

 السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.
  الفيدرايل

 التشغيل والتكوين املهين

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدالسة: رئيس الج  2013 ماي 07/  الرابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال والوزارة الموجه إليه
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة الفيدرايل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلسياسة المدينة، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة التجمع الوطين لألحرار رين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشاإشكالية التعمير، 

 الشباب والرياضة التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارتدبير الممتلكات العقارية، 
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 التجهيز والنقل  التحالف االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكياطق الجبلية، وضعية شبكة الطرق بالمن

 التجهيز والنقل احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالورقة الرمادية للسيارات ورخص السياقة، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد املغريب مليلية المحتلة،  تجديد رخص العمل للمواطنين المغاربة بمدينة

 للشغل
 جمموعة االحتاد املغريب للشغل

 الشؤون اخلارجية والتعاون

اتالعدل واحلري  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيعدم تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارات العمومية،   

 االقتصاد واملالية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.وضع تصور جديد وتوفير إطار مهني مالئم إلنشاء المقاوالت، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق اقتناء واكتراء السيارات الباهظة التكلفة من طرف المرافق العمومية، 

 ي.االشرتاك
  االشرتاكي

 االقتصاد واملالية

 االقتصاد واملالية  التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارتدبير المؤسسات العمومية، 

 االقتصاد واملالية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلدعم إدارة الجمارك بالموارد البشرية الكافية، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة ترشيد استعمال الماء ومواصلة تعبئة الموارد المائية، 

 د الوطين للشغلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاتفاقم ظاهرة الفساد المالي، 
  االحتاد الوطين للشغل

 الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة

املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة   

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتعثر الحوار االجتماعي، 
  االستقاليل

ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة   

بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة   

  حميد كوسكوسأمين الجلسة:   محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013 ماي 14جلسة الخامسة / ال

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء ضرورة تخصيص نسبة مئوية من لمسة الحرف التقليدية بفن المعمار المغربي، 

 الفريق االستقاليل.
 ستقاليلاال

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة
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 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالبناء العشوائي، 
  

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة الدستوري

 التجهيز والنقل االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالنقل الطرقي للمسافرين، 

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيقطاع غير المهيكل، ال
  االشرتاكي

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

ولوجيات الصناعة والتجارة والتكن  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتسويق اإلمكانيات االستثمارية لبالدنا، 

 احلديثة

 االقتصاد واملالية التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيترشيد النفقات ومراجعة نمط حياة اإلدارة، 

 ركي.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلالمعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي العمومي على الجمعيات، 
 احلركي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةغياب الولوجيات، 

 االجتماعية

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان  احلركي  احلركيللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق تحديد الملك الغابوي، 

 واتمع املدين

  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   محمد فضيليرئيس الجلسة:   2013 ماي 21/  السادسةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الداخلية التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار. تفشي ظاهرة اإلجرام واالنحراف وانتشار المختلين عقليا،

 الداخلية الفيدرايل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلإنجازات صندوق التطهير وتصفية المياه المستعملة، 

  األصالة واملعاصرة .احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة ارينللمستشوضعية مسيري األشغال لإلنعاش الوطني، 

 
 الداخلية
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  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.وضعية خاليا استقبال النساء ضحايا العنف، 

 
 الداخلية

 الداخلية  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلوضعية المقدمين والشيوخ، 

 الداخلية  الدستوري .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريوضعية موظفي اإلنعاش الوطني، 

 الداخلية  كياالشرتا  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيالمنطقة الحدودية لمليلية، 

القاضي بإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل  120- 12االرتباك الحاصل في تطبيق قانون رقم 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية ، 
  التجمع الوطين لألحرار

 الداخلية

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ية تسجيل الوالدات لدى ضباط الحالة المدنية بمحل الوالدات، إشكال

 احلركي.
  احلركي

 الداخلية

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة ضعف أداء الدبلوماسية الرسمية بخصوص قضية الصحراء المغربية، 

  واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

 الشؤون اخلارجية والتعاون

 التشغيل والتكوين املهين  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.توسيع شبكة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

 التشغيل والتكوين املهين  الة واملعاصرةاألص للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمبادرات التشغيل الذاتي، 

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013 ماي 28/  السابعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الرتبية الوطنية االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالمنظومة التعليمية، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكياستغالل المياه الجوفية، 

ادن واملاء والبيئةالطاقة واملع األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالمخطط الوطني للتخريط الجيولوجي،   

 الشؤون اخلارجية والتعاون  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.تقاطر العديد من أفواج األفارقة على المغرب، 
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السادة أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني التدابير المتخذة من أجل تخفيف العبء على مكتب التصديق بالرباط، 

 األصالة واملعاصرة

  

  األصالة واملعاصرة
 الشؤون اخلارجية والتعاون

 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاألمن القضائي ودوره في جلب االستثمارات، 

 االوقاف والشؤون االسالمية  االستقاليل .السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشارين احملرتمني تدبير األمالك الحبسية، 

اإلجراءات الوقائية المتخذة لحماية الحجاج المغاربة من انتشار فيروس أنفلونزا "كرونا" بالديار السعودية، 
 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي

 االوقاف والشؤون االسالمية  احلركي

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلرة تأهيل العالم القروي، ضرو 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراربرنامج مدن بدون صفيح، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.اإلجراءات الجبائية المزمع اتخاذها على الشقق المغلقة، 

ري وسياسة املدينةالسكىن والتعم  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاالختالالت المجالية،   

 التشغيل والتكوين املهين  الفيدرايل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.تطبيق الحد األدنى القانوني لألجر على جميع المأجورين، 

 التشغيل والتكوين املهين  االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة االستمرار في فتح باب الحوار االجتماعي، 

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية   األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية المرأة المغربية، 

 االجتماعية

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة   احلركي  السادة أعضاء الفريق احلركي.للمستشارين احملرتمنيتوحيد مؤسسات األعمال االجتماعية لمختلف القطاعات الحكومية، 

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

للمستشارين عدم تطبيق عدد من اإلدارات العمومية لقرار حكومي سابق بخصوص البطاقة الوطنية البيومترية، 

 احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي
الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة   الف االشرتاكيالتح

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة
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  عبد اللطيف أبدوحأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013 يونيو 04/  الثامنة الجلسة

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
  الفالحة والصيد البحري االحتاد الوطين للشغل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب.ي والتقليدي، منتوجات الصيد الساحل

يد البحريالفالحة والص احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيمفاوضات المغرب واالتحاد األوربي لتجديد اتفاقية الصيد البحري،   

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالالتكافؤ بين جهات البلد، 

املاليةاالقتصاد و  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.مخاطر اللجوء إلى االستدانة بشكل مفرط،   

 االقتصاد واملالية  الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريإعفاء الديون العمومية من فوائد التأخير، 

 الصحة  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيمراجعة أثمان األدوية، 

 الصحة  احلركي حملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.للمستشارين ااالستثمار في القطاع الصحي، 

 الصحة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارسيارات اإلسعافات األولية الخاصة، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة يلالفيدرا للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، »  noir «استفحال ظاهرة 

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.المشاكل التي يطرحها تحديد الملك الغابوي، 

 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 

 واتمع املدين

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   فضيلي محمدرئيس الجلسة:   2013 يونيو 11/  التاسعةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.النظام الضريبي، 

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة ألصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق اوضعية أراضي الدومين، 

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.صعوبة تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة األصالة واملعاصرة مني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.للمستشارين احملرت غياب المرافق األساسية المرافقة للمشاريع السكنية، 
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 الرتبية الوطنية الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.محاربة األمية، 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين  األصالة واملعاصرة  املعاصرةللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة و هجرة الكفاءات الوطنية، 

 األطر

 الصحة االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.إعادة انتشار األطباء االختصاصيين، 

 الصحة احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.المساعدة الطبية، 

 الصحة االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.ظام المساعدة الطبية، ن

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع االبتزاز الذي يتعرض له المواطنون الذين يلجون المصحات الخاصة، 

 الوطين لألحرار.

 الصحة التجمع الوطين لألحرار

 الصحة االشرتاكي . للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي صفقة اللقاحات،

 الصحة الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق االحتاد الدستوري.الوضعية المزرية للمستشفيات باألقاليم الجنوبية، 

 التجهيز والنقل التجمع الوطين لألحرار  .فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء مشروع الميناء البحري للقنيطرة، 

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  االستقاليل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلدعم وتشجيع التعاونيات العاملة في قطاع النخيل، 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارلمدعم، مادة الدقيق ا

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

  أمين الجلسة : عبد اللطيف أبدوح  محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013 يونيو 18/  العاشرةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء السؤال موضوع 
  الشباب والرياضة الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريتدبير الجامعات الرياضية، 

 الصحة احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيوقع المضافات الغذائية على صحة المغاربة، 

 التشغيل والتكوين املهين  باملغرب االحتاد الوطين للشغلت المستمرة للحقوق والحريات النقابية في العديد من الشركات والمقاوالت العاملة بالقطاع الخاص، االنتهاكا
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 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 التشغيل والتكوين املهين  األصالة واملعاصرة ارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشالسياسة الحكومية في مجال التشغيل، 

 الداخلية  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.الخصاص في الحافالت العمومية الخاصة بالنقل الحضري، 

 الداخلية  االستقاليل .مستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللخوصصة المجازر الجماعية، 

 الداخلية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.تنظيم الباعة المتجولين، 

يةالداخل  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.منع األسماء األمازيغية،   

 الداخلية  االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيالتدبير المفوض، 

 الداخلية  االشرتاكي .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيمن الميثاق الجماعي،  25إعمال المادة 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء ؤولين رسميين، إخالء بعض المدن من المتسوليين والمتشردين خالل زيارات لمس

 فريق التحالف االشرتاكي.
  التحالف االشرتاكي

 الداخلية

 الداخلية  الفيدرايل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلمعاناة عمال ومستخدمو شركة ستاريو بالرباط، 

  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   عبد الرحمان أشنسة: رئيس الجل  2012 يونيو 25/ الجلسة الحادية عشر

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
  التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.إنجاز الممرات والطرق الغير معبدة بالعالم القروي، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق غ بالذعيرة عن مخالفات السير بعد انصرام اآلجال القانونية، مشكل التبلي

 االستقاليل.
  االستقاليل

 التجهيز والنقل

والنقلالتجهيز   احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.إشكالية التقارب في مواقيت انطالق حافالت نقل المسافرين،   

 التجهيز والنقل  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.إستراتيجية وزارة التجهيز والنقل لتطوير أسطول المالحة البحرية، 

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع التجهيز والنقل، 
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 مع الوطين لألحرار.فريق التج
 التجهيز والنقل  التحالف االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.عدم احترام ممرات الراجلين، 

رين احملرتمني السادة أعضاء الفريق للمستشاتتبع تطبيق مقتضيات مدونة األسرة بالنسبة ألفراد الجالية المغربية بالخارج، 

 االشرتاكي.
  االشرتاكي

 العدل واحلريات

 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةإشكالية التنفيذ الخاصة بالمحاكم التجارية، 

 العدل واحلريات  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.ت مالية، تطبيق اإلكراه البدني في مواجهة المحكوم عليهم بغراما

 األوقاف والشؤون اإلسالمية  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةصيانة المذهب السني المالكي في المغرب، 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية  االشرتاكي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيالعتيق،  تسوية وضعية أساتذة التعليم

  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركياستفحال العنف بالجامعات المغربية، 
  احلركي

التعليم العايل والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 الثقافة األصالة واملعاصرة مستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللترميم المآثر التاريخية، 

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاإلكراهات التي تواجه التعاونيات، 

 املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق إخضاع الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا للخدمة المدنية، 

 االستقاليل.
  االستقاليل

 ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة 

 بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

 ين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.للمستشار مراجعة القوانين األساسية للفئات ذات المسار المهني المحدود، 
  االستقاليل

 ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة 

 بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلمعاناة المتصرفين بخصوص الملف المطلبي، 
  الفيدرايل

 ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة 

العمومية وحتديث اإلدارة بالوظيفة  
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 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية المتصرفين، 
  األصالة واملعاصرة

 ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة 

 بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

  عبد اللطيف أبدوحجلسة : أمين ال  محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013 يوليوز 02/  عشر الثانيةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 االتصال التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارنوعية البرامج المغربية، 

الوطين لألحرارالتجمع  تجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق الاستغالل الصخور النفطية،   الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكيمآل المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، 
  االشرتاكي

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل.لإلقالع الصناعي،  نتائج عقد البرنامج الخاص بالميثاق الوطني
  الفيدرايل

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االشرتاكي.الوضعية االجتماعية بقطاع الخدمات، 
  االشرتاكي

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتفعيل آليات الرقابة لحماية المستهلك، 
  األصالة واملعاصرة

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

 الصناعة التقليدية  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتبسيط مساطر منح القروض للصناع التقليديين، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة االستعدادات الجارية الستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، 

 واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة   

باملغاربة املقيمني يف اخلارج   

 االقتصاد واملالية  األصالة واملعاصرة ارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشمرتكزات االقتصاد المغربي، 

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة التجهيز والنقل، 
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  حميد كوسكوسأمين الجلسة :   شيخ أحمدو أدبدارئيس الجلسة:   2013يوليوز  09/  شرع الثالثةالجلسة 

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
 واملعادن واملاء والبيئة الطاقة االشرتاكيالتحالف  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكيتركيبة سعر الكهرباء وتأثيرها على ارتفاع الفواتير، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق إحداث جمعية األعمال االجتماعية ألطر وموظفي الجماعات المحلية، 

  الفيدرايل.
  الفيدرايل

 الداخلية

 الداخلية  احلركي ي.للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركتفويض تدبير الالتركيز إلى عمال العماالت واألقاليم، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين بعض السلوكات غير القانونية لبعض رؤساء الجماعات، 

 لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 الداخلية

فريق للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء التماطل في تسديد مستحقات ذوي الحقوق من مستغلي أراضي الجموع، 

 األصالة واملعاصرة.
  األصالة واملعاصرة

 الداخلية

 الداخلية  الدستوري للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوري.تبسيط مسطرة تسليم الموتى من مستودعات األموات، 

ارين احملرتمني للمستشالتدابير المتخذة لتسديد الديون المتراكمة على الدولة لفائدة شركات توزيع المحروقات، 

  السادة أعضاء الفريق احلركي
  احلركي

  االقتصاد واملالية

غياب مختبرات مختصة في تحليل المواد األولية التي تدخل في التركيبة الغذائية للمواشي والدواجن داخل 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.الموانئ قبل التفريغ، 
  االستقاليل

  

  ة والصيد البحريالفالح

 الفالحة والصيد البحري  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.صحة وسالمة المواشي، 

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء جمموعة استمرار انتهاك الحريات النقابية بمجموعة القرض الفالحي للمغرب، 

  لوطين للشغل باملغرباالحتاد ا

  

 

 الفالحة والصيد البحري االحتاد الوطين للشغل
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للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق ضعف أداء وتمثيلية مكاتب شركة الخطوط الملكية المغربية بالخارج، 

  األصالة واملعاصرة

  التجهيز والنقل األصالة واملعاصرة

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةإعادة انتشار موظفي الجماعات المحلية، 
  األصالة واملعاصرة

  ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة 

  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

عبد الرحمان أشنرئيس الجلسة:   2013يوليوز  16/  عشر الرابعةالجلسة    أمين الجلسة : عبد اللطيف أبدوح 

 الوزارة المعنية أو االنتماء الفريق موضوع السؤال
 الشباب والرياضة احلركي  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.المخيمات الصيفية، 

 الصحة  االستقاليل للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.الخصاص الكبير في األطر التمريضية، 

 الصحة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.بالمستشفيات العمومية،  توفير اللقاحات الخاصة باألطفال

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالعجز الحاصل في مكتب الماء والكهرباء، 

 السياحة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيالقصور والقصبات األثرية، 

 االقتصاد واملالية  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.غياب دور األبناك في تمويل االقتصاد الوطني، 

للمستشارين ، 2013للسنة المالية  115-12مالية رقم من قانون ال 10االرتباك الحاصل في تطبيق المادة 

 احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار.
  التجمع الوطين لألحرار

 االقتصاد واملالية

  الرتبية الوطنية  الدستوري  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية، 

تماد مؤسسات حكومية ومؤسسات عامة على القطاع الخاص في مجال األمن واالستقبال وتأثيره على السير اع

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف االشرتاكي.الحسن لهذه المؤسسات، 
  التحالف االشرتاكي

 التشغيل والتكوين املهين

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلاءات، إنجازات الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكف

 
  الفيدرايل

 التشغيل والتكوين املهين
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  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمؤسسة التعاون الوطني، 
  األصالة واملعاصرة

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

محمد فوزي بنعاللرئيس الجلسة:   2013يوليوز  23/  عشر الخامسةالجلسة    حميد كوسكوسأمين الجلسة :  

 الوزارة المعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلني
  الشباب والرياضة االستقاليل  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل    ،،،،برنامج بناء المالعب الرياضية

  الشؤون اخلارجية والتعاون  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةلية المتنقلة، تعميم الخدمات القنص

  العدل واحلريات  التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارمحاكم جرائم األموال، 

  االقتصاد واملالية  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.بالمغرب وآفاق إصالحها، وضعية صناديق التقاعد 

  االقتصاد واملالية  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراروضعية االقتصاد الوطني، 

  التجهيز والنقل  الفيدرايل .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلير، تنامي حوادث السير في ظل مدونة الس

  التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، 

  الصحة  االستقاليل ن احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل.للمستشاريأقسام المستعجالت الخاصة باألطفال، 

  الصحة  احلركي للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركيمدى نجاعة مجهودات وزارة الصحة لمحاربة داء السل، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل .يق االستقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفر اإلستراتيجية المعتمدة لتنمية الموارد المائية، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاالنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، 

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلركي.ري، اتفاقيات التبادل الحر ووقعها على اختالل الميزان التجا

  
  احلركي

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التحالف )، 4الرفع من صبيب اإلنترنيت واستعمال تقنية الجيل الرابع (

  االشرتاكي
  التحالف االشرتاكي

ولوجيات الصناعة والتجارة والتكن

 احلديثة
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 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلضرورة حماية األطفال الذين هم في وضعية صعبة، 
  االستقاليل

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

  االجتماعية

 للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.وضعية المرأة القروية، 
  ة واملعاصرةاألصال

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

  االجتماعية

  الثقافة  الدستوري  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالنقوش الصخرية، 

  للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمشاكل التمدرس لدى أبناء الجالية، 
  األصالة واملعاصرة

املنتدبة لدى رئيس احلكومة  الوزارة

  املكلفة باملغاربة املقيمني يف اخلارج
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 الرابعالقسم 

  إحصاء عام لألسئلة الشفهية 

        2013 أبريلخالل دورة 
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  2013 أبريلدورة  –حسب الفرق والمجموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

األسئلة 

 المحولة

األسئلة 

 المسحوبة

األسئلة المطروحةعدد  عدد األسئلة المجابة  الفريق/ المجموعة 

األسئلة المطروحة خالل  المجموع اآلنية العادية

 2013 أبريلدورة 

األسئلة المتبقاة والمتوصل 

بها إلى حين افتتاح دورة 

 2013 أبريل

 األصالة والمعاصرة 129 155 284 26 46 00 00

 االستقاللي 306 71 377 25 34 00 00

 الحركي 89 38 127 19 25 00 00

 ف.التجمع الوطني لألحرار 115 55 170 12 26 00 00

 االشتراكي 107 23 130 10 17 00 03

 ف.الدستوري 65 27 91 03 11 00 00

 التحالف االشتراكي 24 09 33 06 09 00 00

 الفيدرالي 34 06 40 02 13 00 00

االجتماعية الحركة الديمقراطية 35 00 35 00 00 00 00  

 االتحاد الوطني للشغل 60 05 65 01 05 00 00

 االتحاد المغربي للشغل 06 00 06  01 00 00

 المجموع    970970970970    389389389389    1358135813581358    104104104104    187187187187    00000000    03030303
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   - حسب الفرق والمجموعات  –المطروحة والمجابة  لألسئلة الشفوية رسم بياني
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  -االت القطاعية حسب المج – إحصاء عام لألسئلة الشفوية

  2013 أبريلدورة 
 

الت القطاعيةالمجا عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة  

األسئلة المطروحة خالل  المجموع

 2013 أبريلدورة 

والمتوصل بها األسئلة المتبقاة 

إلى حين افتتاح دورة أبريل 
2013 

التجارة، الفالحة، (المالية، الصناعة و  :المجال االقتصادي 299 136 435 91

 )امة، الصناعة التقليدية، السياحة، الميزانيةالطاقة والمعادن، الشؤون الع

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية،  (المجال االجتماعي: 207 94 301 84

 )التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي

لعدل، الثقافة، ا(: المجال الحقوقي واإلداري والديني 139 53 191 41

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

 )العامة للحكومة

: مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 296 89 385 65
 )الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى والتعمير وسياسة المدينة(

والتعاون، المغاربة الخارجية (: مجال الشؤون الخارجية 29 17 46 10

 )المقيمون في الخارج

  المجموع    970970970970      389389389389    1358135813581358    292929291111
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  -حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة  لألسئلة الشفوية رسم بياني
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  - حسب المجاالت القطاعية  –المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياني

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

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م,ا�قتصادي
35%

م,الحقوقي وا,داري 
والديني
11%

م,الشؤون الداخلية
22%

م,ا�جتماعي
30%

م, الشؤون الخارجية
2%

م,ا�قتصادي م,ا�جتماعي

م,الحقوقي وا,داري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 

م, الشؤون 
الخارجية

1%

م,ا�جتماعي
27%

م,الشؤون الداخلية
25%

م,الحقوقي 
وا,داري والديني

13%

م,ا�قتصادي
34%

م,ا�قتصادي م,ا�جتماعي

م,الحقوقي وا,داري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 

م, الشؤون الخارجية
3%

م,ا�جتماعي
22%

م,الشؤون الداخلية
28%

م,الحقوقي 
وا,داري والديني

14%

م,ا�قتصادي
33%

م,ا�قتصادي م,ا�جتماعي

م,الحقوقي وا,داري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 

م,ا�قتصادي
32%

م,الحقوقي وا,داري 
والديني
14%

م,الشؤون الداخلية
22%

م,ا�جتماعي
29%

م, الشؤون الخارجية
3%

م,ا�قتصادي م,ا�جتماعي

م,الحقوقي وا,داري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          جلس المستشارين                                                                              م

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                         3201 أبريل ورةد
 

52

 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 امسالخالقسم 

  األسئلة الكتابية ااب عنها  

الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة خالل 

  2013يلأبر 
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   ألسئلة الكتابية المجاب عنها خالل الفترة الفاصلةا

  2013    يلأبر  دورةبين الدورتين و 
        

  فريق األصالة والمعاصرة

  2013بريلوأ 2012 أكتوبـــــــــــــــــرالفترة الفاصلة بين دورتي 

 تاريخ اإلجابة الوزارة المعنية موضوع السؤال 
2012012012013333 - 02020202 - 20202020 ارة والتكنولوجيات احلديثةالصناعة والتج  .عبد الكرمي اهلمس للمستشار احملرتم السيد، األخطاء اإلدارية في مادة تسجيل العالمات التجارية  

عبد الكرمي  للمستشار احملرتم السيد، قطاع الصحة بالجماعة القروية البراكسة دوار أوالد علي واد زم إقليم خريبكة

  .بومنر
 الصحة

22222222 - 02020202 - 2012012012013333  

2012012012013333 - 03030303 - 05050505 املعادن واملاء والبيئةالطاقة و   .اهلمس السالمعبد  للمستشار احملرتم السيد، الموارد المائية سياسة تدبير  

2012012012013333 - 04040404 - 02020202 الداخلية .اهلمس السالمعبد  للمستشار احملرتم السيد، الجماعات المحلية وضعية  

2012012012013333 - 04040404 - 02020202 الصحة .عبد احلميد بنعلوش للمستشار احملرتم السيد،  مستشفى جماعة تفروين بإقليم الحسيمة  

  2013 يلبر دورة أ

 نيللمستشار ،  واإلعالمي السيد خالد ادنون بدولة قطر ييع بتسوية وضعية النائب البرلمانالتدخل للتسر 

  الســــادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة احملرتمــــــــني
 الشؤون اخلارجية والتعاون

26262626 - 04040404 - 2013201320132013  

بجماعة امرابطن بإقليم وطريق ادردوشن عبر دوار اعيادن  5202الطريق الرابطة بين الطريق اإلقليمية رقم 

 عبد احلميد بنعلوش للمستشار احملرتم السيد، الحسيمة
  التجهيز والنقل

03030303 - 06060606 - 2013201320132013  
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املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالوظيفة الوزير  اهلمس السالمعبد  للمستشار احملرتم السيد، وضعية األداء اإلداري باإلدارات العمومية

  العمومية حتديث اإلدارة

28282828 - 06060606 - 2013201320132013  

  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

2013وأبريل 2012الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

2013201320132013 - 02020202 - 22222222  الداخلية .رفيق بناصرللمستشار احملرتم السيد  ،الترامي على عقار جماعي بالجديدة  

2013201320132013 - 04040404 - 22222222  الداخلية  د حممد بنشايباحملرتم السي للمستشار ،تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه ببرشيد  

2013يل بر أدورة   

2013201320132013 - 04040404 - 12121212  ةرئيس احلكومة، اجاب عنه وزير الرتبية الوطني  حممد املوساوي السوسي احملرتم السيد للمستشار ،شكل الحرف العربي  

2013201320132013 - 05050505 - 09090909  واملاء والبيئةالطاقة واملعادن   حممد االنصاري احملرتم السيد للمستشار ،كهربة قصور جماعة الريصاني  

  الفريق الحركي

  2013أبريل دورة 

، تسوية الوضعية اإلدارية للسيدة جانتين السعدية، مكلفة بتسيير مصلحة بالمديرية اإلقليمية للفالحة بالداخلة

  سعيد أرزيقي احملرتم السيد للمستشار
  الفالحة والصيد البحري

09090909 - 05050505 - 2013201320132013  

 احملرتم السيد للمستشار م،ندسين العاملين بالجماعات المحلية من وظيفة المهندس العاالمه ءأسباب استثنا

  إدريس مرون
  الداخلية

16161616 - 05050505 - 2013201320132013  

، مصير جمعية األعمال االجتماعية لموظفي وأعوان جماعة ايت علي ولحسن بسيدي عالل البحراوي

  فريق احلركيال السادة أعضاء للمستشارين احملرتمني
  الداخلية

03030303 - 06060606 - 2013201320132013  
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 ماحملرت  للمستشار، بالفنيدق 2داخل المؤسسة التعليمية اإلمام العزفي رقم  استغالل الـملعب الرياضي المتواجد

  السيد اهلامشي السموين
  الداخلية

03030303 - 06060606 - 2013201320132013  

التجمع الوطني لألحرار فريق   

2013وأبريل 2012الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

2012012012013333- 02020202 - 20202020 الداخلية .عبد ايد املهاشيللمستشار احملرتم السيد ،  االنتخاباتتطبيق مدونة   

2013يل بر أدورة   

  2012012012013333- 04040404 - 26262626 الفالحة والصيد البحري .احلسني أشنكليللمستشار احملرتم السيد ،  تنظيم استغالل شجر أركان

2013201320132013- 04040404 - 26262626  تجهيز والنقلال  حممد أمزالللمستشار احملرتم السيد ، مآل قنطرة على واد سوس  

2013201320132013- 04040404 - 26262626  الشؤون اخلارجية والتعاون  للمستشار احملرتم السيد خريي بلخري، الطلبة األجانب الذين استفادوا من منحة وكالة التعاون الدولي  

2013201320132013- 00006666 - 03030303  الشباب والرياضة  للمستشار احملرتم السيد خريي بلخري، وضعية (سطاد فيليب) بمدينة الدار البيضاء  

ان السيدان حلبيب لعلج، ماحملرت للمستشاران  مآل مدرسة قاسم أمين المختلطة ببلدية عين الركادة إقليم بركان

  خريي بلخري
  الرتبية الوطنية

28282828 - 06060606 -2013201320132013  

  الفريق االشتراكي

2013وأبريل 2012الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

2013201320132013 - 02020202 - 20202020  التجهيز والنقل  مستشار احملرتم السيد اجلاليل الصبحيلل بناء الحوض الجاف بميناء رأس كبدانة،  

  للمستشار احملرتم السيد عبد الرمحان أشن،  ربط مدينة الناظور بالطريق السيار

  

  

  التجهيز والنقل 

02020202 - 04040404 - 2013201320132013  
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2013يل بر أدورة   

2013201320132013 - 04040404 - 26262626  السكىن والتعمري وسياسة املدينة  ة الزيواينللمستشـــــارة احملرتمــــــــة الســــيدة لطيف، تجزئة اجنان بأسفي  

2013201320132013 - 05050505 - 02020202  التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر  زبيدة بوعيادللمستشـــــارة احملرتمــــــــة الســــيدة لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب،  الوضعية القانونية  

2013201320132013 - 06060606 - 11111111  التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية  بيدة بوعيادز للمستشـــــارة احملرتمــــــــة الســــيدة ، السل حماية نزالء المؤسسات الخيرية من داء  

2013201320132013 - 06060606 - 11111111  الشباب والرياضة  بيدة بوعيادز للمستشـــــارة احملرتمــــــــة الســــيدة ، حماية األحداث من داء السل  

 السادة للمستشارين احملرتمني ،ن جماعة بني كرفط وجماعة أبي جديان بإقليم العرائشمشكل الربط الطرقي بي

  االشرتاكي فريقالأعضاء 
  التجهيز والنقل

28282828 - 06060606 - 2013201320132013  

  االتحاد الدستوري

2013يل بر أدورة   

2013201320132013 - 06060606 - 03030303  التجهيز والنقل  للمستشار احملرتم السيد ادريس الراضي، القانونية لبعض المقالع  الوضعية  

  فريق التحالف االشتراكي 

2013 يلبر دورة أ  

2013201320132013 - 04040404 - 12121212  الفالحة والصيد البحري  للمستشار احملرتم السيد عبد اللطيف أوعمو، حماية سمك " الشابل" من االنقراض  

2013201320132013 - 04040404 - 15151515  واتمع املدين املكلف مع العالقات مع الربملان  للمستشار احملرتم السيد عبد اللطيف أوعمو ، تحفيظ االراضي الغابوية  

2013201320132013 - 06060606 - 03030303  الداخلية  للمستشار احملرتم السيد العريب خربوش ،إنجاز تجزئات سكنية بمدينة الناظور بتراخيص غير سليمة  

  للمستشار احملرتم السيد العريب خربوش ،ة وضعية المجازين من مستخدمي وكالة أمانديس بتطوانتسوي تباطؤ

  

  

  الداخلية

28282828 - 06060606 - 2013201320132013  
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  الفريق الفيدرالي

2013وأبريل 2012الفترة الفاصلة بين دورتي اكتوبر   

2013201320132013 - 04040404 - 02020202  التشغيل والتكوين املهين  عبد الرحيم الرماح للمستشار احملرتم السيد، إشكالية عدم تفعيل المحاضر التي يحررها مفتشو الشغل  

2013 يلبر دورة أ  

2013201320132013 - 06060606 - 28282828  الداخلية  للمستشار احملرتم السيد عبد الر حيم الرماح، س والمناطق المجاورة لهاالوقاية من الفيضانات بمدينة فا  

  االتحاد الوطني للشغل بالمغربمجموعة 

2013وابريل  2012الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر   

للمستشارين احملرتمني ، دانتاستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية بشركة دواجن واكاها الكائنة بإقليم تارو 

 السادة عبد اهللا عطاش،عبد اإلله حلوطي، حممد رماش
  التشغيل والتكوين املهين

02020202 - 04040404 - 2013201320132013  

  ه،عدم تمكين المكتب اإلقليمي لنقابة عمال اإلنعاش الوطني بعمالة الرباط من وصل اإليداع أثناء تأسيس مكتب

  عبد اهللا عطاشالسيد  احملرتم للمستشار 
  اخليةالد

02020202 - 04040404 - 2013201320132013  

2013 يلبر دورة أ  

االحتاد الوطين للشغل جمموعة   السادة أعضاءللمستشارين احملرتمني ،االختالالت التي تعرفها المؤسسات التعليمية

  باملغرب
  الرتبية الوطنية

28282828 - 06060606 - 2013201320132013  
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 لسادساالقسم 

   الكتابيةإحصاء عام لألسئلة 

        2013 أبريلخالل دورة 
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  2013 أبريلدورة  -والمجموعات حسب الفرق  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 

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

 2013 أبريلدورة 

األسئلة المجابة خالل 

 الفترة الفاصلة

األسئلة المطروحة خالل  المجموع

 2013 أبريلدورة 

األسئلة المطروحة 

 خالل الفترة الفاصلة

 ئلة المتبقاة األس

 األصالة والمعاصرة 30 00 07 37 05 03 08

 االستقاللي 25 01 05 31 02 02 04

 الحركي 18 02 07 27 00 04 04

 ف التجمع الوطني لألحرار  10  01 06 17  01 05 06

 االشتراكي 11 02 10  23 02 06 08

 ف الدستوري  01  00 04 05  00 01 01

ف االشتراكيالتحال 19 02 02 23 00 04 04  

 الفيدرالي 15 01 08 24 01 01 02

 م الشورى واالستقالل 00 00 00 00 00 00 00

 االتحاد الوطني للشغل 12 00 04 16 02 01 03

 االتحاد المغربي للشغل 01 01 00 02 00 00 00

 الالمنتمون  00  00 00 00 00 00 00

 المجموع    142142142142 10    53535353    205205205205    13131313    27272727 40
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  - حسب الفرق والمجموعات  –الكتابية المطروحة والمجابة ئلة لألس رسم بياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37

8

31

4

27

4

24

8

23

4

23

2

17

6

16

3
5

1 2
0 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ا�صالة

والمعاصرة

ا�ستق�لي ف الحركي ف الفيدرالي التحالف

ا�شتراكي

ف ا�شتراكي التجمع الوطني

ل�حرار

ا�تحاد الوطني

للشغل
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  –حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة 

 2013 أبريلدورة 
الت القطاعيةالمجا عدد األسئلة المطروحة المجابةعدد األسئلة   

 المجابةاألسئلة  المجموع

 أبريلخالل دورة 

2013 

خالل  المجابةاألسئلة 

 الفترة الفاصلة
األسئلة المطروحة  المجموع

 أبريلخالل دورة 

2013 

األسئلة المطروحة 

 الفترة الفاصلةخالل 
األسئلة 

 المتبقاة 

(المالية، الصناعة والتجارة،  :المجال االقتصادي 29 01 10 40 02 04 06

ة التقليدية، امة، الصناعالفالحة، الطاقة والمعادن، الشؤون الع

 )السياحة، الميزانية

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية،  (المجال االجتماعي: 32 02 09 43 04 08 12

 )التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي

العدل، (: المجال الحقوقي واإلداري والديني 14 00 07 21 00 02 02

فة العمومية، االتصال، الثقافة، العالقات مع البرلمان، الوظي

 )األوقاف، األمانة العامة للحكومة

: مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 61 07 26 94 07 11 18
 )الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى والتعمير وسياسة المدينة(

الخارجية والتعاون، (: مجال الشؤون الخارجية 06 00 01 07 00 02 02

 )ن في الخارجالمغاربة المقيمو 

  المجموع    142142142142    10101010    53535353    205205205205    13131313    27272727    40404040
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  -حسب المجاالت القطاعية  –الكتابية المطروحة والمجابة لألسئلة  رسم بياني
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 السابعالقسم 

قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات 

        وتعهدات السادة الوزراء
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 وتعهدات السادة الوزراء خالل  التزاماتبرامج، قاعدة المعطيات الخاصة ب

   جلسات األسئلة الشفهية

  2013 أبريلدورة 

 ر.ت الجلسة القطاع الحكومي موضوع السؤال جواب الوزير الذي يتضمن برنامجا، التزاما أو تعهدا
 فصلنيالذي يضم يف طياته و الدستور  مقتضيات يف إطار تنزيل أكدت السيدة الوزيرة على أنه

فإن احلكومة  على إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. انينص ) 164و  19(

يف أفق  املتعلق بإحداث هذه اهليئة قانونالمشروع  بإخراجالتشريعي  هاططخميف  التزمت

2013.  

املعايري املعتمدة يف اختيار تشكيلة اللجنة 

العلمية إلحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة 

   أشكال التمييز

ن واملرأة واألسرة التضام

  والتنمية االجتماعية

 

/ الثانية الجلسة 

 2013أبريل  23

 

01 

 يف إطار الربنامج احلكومي تتوفرإدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة  أكد السيد الوزير على أن

، وضع انطالقا من تشخيص شامل ساهم فيه كل 2015خمطط إسرتاتيجي يف أفق  على

  مشروعا.  44عربدف اسرتاتيجي، ه 200حدد و الشركاء، 

مشروع مهيكل خيص  14مت إعداد أو تفعيل  2013و 2012بالنسبة للسنوات  وأضاف أنه

  حماور أساسية:  4

 وهو منبالتجارة اخلارجية،  مباشرةله عالقة و خيص تبسيط اإلجراءات،  :المحور األول -

 الطلبات امللحة املعرب عنها من طرف املقاوالت، 

ي يضعف الذالغش التجاري بعالقة  و لهترشيد املراقبة اجلمركية  يهم :انيالمحور الث -

  .تنافسية االقتصاد والفاعلني

حتسني تدبري املنازعات دف حتسني شروط التسوية احلبية دون  : يهمالمحور الثالث -

  ترشيد اجلوانب املتعلقة بالتسوية القضائية والتحصيل اجلربي.  إغفال

 عرب األفراديف العالقة مع حتسني مستويات التخليق وجودة اخلدمات،  :المحور الرابع -

/ الثانية الجلسة  االقتصاد واملالية  تأهيل قطاع اجلمارك

 2013أبريل  23

  

02 
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  حتسني ظروف االستقبال، التواصل، تقدمي املعلومات للمرتفقني ومعاجلة الشكاوى. 

، %50بنسبة  املسجل يف ميدان السكن العجز أكد السيد الوزير التزام احلكومة بتقليص

ألف وحدة سكنية يف اية سنة  400ألف وحدة إىل  700وذلك بتقليصه من 

وذلك عرب توسيع التغطية بوثائق التعمري، فتح مناطق جديدة للتعمري، وتبسيط .2013

  املساطر.

  

السكىن والتعمري   إشكالية التعمري

 وسياسة املدينة

/ الرابعة الجلسة 

 2013ماي  07

  

03 

عتربها تأن احلكومة تلتزم وتنخرط وتريد فتح باب احلوار مع النقابات اليت  أكد السيد الوزير

حىت بالنسبة ولكن يف املواضيع اليت هلا طابع مادي بالنسبة للشغيلة،  فقطليس  شريكا

   للمواضيع املهيكلة بالنسبة للبالد. 

أصبح من الضروري  ،اليت متر منها بالدناعية للوضعية االقتصادية واالجتماوأضاف أنه اعتبارا 

وإمنا اللجنة الوطنية،  وليس فقط على مستوى يف السنة أكثر من مرتنيعقد هذه االجتماعات 

       املهمةمجيع املواضيع  من أجل حتقيق تقدم ملموس يف يف إطار جلينات موضوعاتية أيضا

التقاعد، إصالح النظام األساسي  إصالح صندوق املقاصة، إصالح صناديق، كصرييةامل و

     مع الفرقاء االجتماعيني واليت تتطلب معاجلتها شراكة والتزاما حقيقينيللوظيفة العمومية... 

  على حد سواء. االقتصاديني و

/ الرابعة الجلسة  الوظيفة العمومية  تعثر احلوار االجتماعي

 2013ماي  07

  

04 

سبل التدخل يف األنسجة  حيدد مشروع قانون إعداددد بص أكد السيد الوزير على أن وزارته

ذه إشكالية امللكية  ملعاجلة خمتلف اإلشكاليات، وعلى اخلصوصسرتاتيجية إبلورة و  العتيقة

  املدن.

وخاصة  هذه األنسجة،إىل تأسيس وكالة خاصة بالتدخل يف  أيضا تسعى وأضاف أن وزارته

ل صندوق التضامن للسكن للتدخل يف هذه إمكانية استعمافضال عن بالتجديد احلضري. 

  .2013 لسنةالقانون املايل  األنسجة كما نص على ذلك

السكىن والتعمري   املدن العتيقة

 وسياسة املدينة

/ الخامسة الجلسة 

 2013ماي  14

  

05 
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داد بشراكة بني وزارة الداخلية ووزارة الطاقة واملعادن واملياه والبيئة، مت إع أكد السيد الوزير أنه

  يهدف إىل: 2020برنامج يف أفق 

  ؛ %80من نسبة الربط بشبكة املياه العادمة إىل  2020الرفع يف أفق  -

  مدينة ومركز؛  330إحداث حمطات ومنشآت معاجلة املياه املستعملة يف  -

  . %60وتقليص نسبة التلوث بــ  -

االت واملكتب الوطين اعتمدت الوزارتني الشراكة مع عدة فاعلني آخرين، خصوصا الوك قدو 

يف متويل مشاريع لفائدة  حلد اآلن ساهم حيثللماء والكهرباء، وبدأ االشتغال ذا الصندوق. 

مجاعة من   30(و )يف طور اإلجناز 52(،  مجاعة انتهت ا األشغال) 81(مجاعة ،  163

 وذلك ركزمدينة وم 167 الشطر الثاين على أن يشمل. ستنطلق ا األشغال قريبا) 163 أصل

  .2020 قبل متم سنة

إجنازات صندوق التطهري وتصفية املياه 

  املستعملة

/ السادسة الجلسة  الداخلية

 2013ماي  21

  

06 

 26عزم احلكومة أوال على استكمال تنفيذ كافة االلتزامات الواردة يف اتفاق  أكد السيد الوزير

ة اخلمسة األكثر متثيال، والسيما االلتزام وقع بني احلكومة السابقة واملركزيات النقابياملأبريل، 

املتعلق بإحداث الدرجة اجلديدة بالنسبة لألطر واهليئات ذات املسار املهين احملدود، سواء 

  املهين. هاسار ماهليئات اليت هلا ترقية أو ترقيتني يف 

أبريل، مت خالل سنة  26يف إطار تفعيل هاذ االتفاقات، وباخلصوص اتفاق  وأضاف أنه

إحداث درجات جديدة لفائدة هيئة كتاب الضبط بوزارة العدل، وهيئة املهندسني  2011

  واملهندسني املعماريني.

إحداث جلنة موضوعاتية يف إطار جلنة القطاع العام، انكبت على دراسة هذا املوضوع كما مت  

اخلاصة جبرد خمتلف األنظمة األساسية، سواء املشرتكة أو  ،حيث قامت بصفة منتظمة ودورية

 46أزيد من  إىل مت حتديد األطر واهليئات املستفيدة اليت يصل عددهاو ببعض القطاعات، 

  نظام أساسي.  19وهيئة منتمية إىل  اإطار 

استكمال دراسة هذا املوضوع من أجل التوصل إىل الصيغ الكفيلة  وأضاف أن الوزارة بصدد

مراجعة القوانني األساسية للفئات ذات املسار 

   املهين احملدود

الوزارة املنتدبة لدى 

رئيس احلكومة املكلفة 

بالوظيفة العمومية 

 وحتديث اإلدارة

الحادية ة الجلس

يونيو  25/ عشر 

2013 

  

07 
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وهو ما شأنه أن تلف فئات املوظفني، خم تشملبالتنفيذ على أرض الواقع يف إطار رؤية مشولية 

  ع األنظمة األساسية.يرتبطة بتجماملآفاق جديدة للرتقي وكذلك جتاوز كل اإلشكاالت  يفتح

حماور  حمورا مهما من بني يشكلالربنامج الوطين لتدبري النفايات أكد السيد الوزير على أن 

، أي 2016يف أفق  الذي التزمت من خالله الوزارة ببلوغ عدد من األهداف احلكومي الربنامج

  :اخلصوص ومن بينها على، للحكومة احلالية الوالية التشريعية خالل

يف مطارح مراقبة يف ها نسبة مجع النفايات بصفة مهنية وبصفة معقلنة وطرحالرفع من  -1

  ؛%85 إىل 2016أفق 

، وإعادة تأهيل 32هي  2016يف أفق  الواجب إجنازهانسبة عدد املطارح املراقبة   -2

 . اعشوائي اطرحم 134

 ملنزلية. من النفايات ا %16فرز وتدوير وإعادة استعمال النفايات بنسبة  -3

باعتبار أن تعميم املخططات املديرية اإلقليمية يف مجيع أقاليم اململكة،  إىل ةإضاف -4

 يبلورخمطط مديري إقليمي تنص على وجوب توفر كل إقليم على  القوانني اجلاري ا العمل

 .رؤية واضحة لتدبري النفايات يف املدى الطويل

  

 ة، الربنامج الوطين لتدبري النفايات املنزلي -

  تقييم الربنامج الوطين لتدبري النفايات املنزلية -

الطاقة واملعادن واملاء 

 والبيئة

الثانية عشر الجلسة 

يوليوز  02/ 

2013 

  

08 

فيما خيص طب  2016-2012أكد السيد الوزير على ان وزارته أعدت برناجما للفرتة ما بني 

  األطفال، مبوجبه سيتم قريبا:

 طب املواليد،  بنايات فيما خيص 9تأهيل  �

 حتديث ووضع مسالك للعالجات للتكفل باملواليد، �

 توفري التجهيزات على هذا املستوى،   �

 إنشاء وحدات للعناية املركزة اخلاصة بالتوليد على صعيد كل جهة،  �

  توفري األدوية.  �

طبيبا لألطفال يف خمتلف جهات اململكة، مما سيخفف  32وأضاف أنه سيتم قريبا تعيني 

الخامسة الجلسة  الصحة  أقسام املستعجالت اخلاصة باألطفال

يوليوز  23/ عشر 

2013 

  

09 
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  كتظاظ يف أقسام املستعجالت. عدد اال 
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