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  ةمقدم
ت عقد جملس املستشارين أربع جلسات شهرية لتقدمي أجوبة السيد رئيس احلكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة ومه

النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث، األمن :( مواضيع على قدر كبري من األمهية ويتعلق األمر ب

ما هي سياسة احلكومة للنهوض بالقطاع الفالحي وتأهيله من أجل حتقيق االكتفاء الذايت، التقاعد بني دميومة األنظمة : الغذائي

، مكرسا بذلك ترتيال )اسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقعوحمدودية التغطية، السي

من الدستور وواضعا حدا للجدال الفقهي الذي صاحب عقد هذه اجللسات بني مطالب بعقدها مرة يف الشهر  100سليما للفصل 

 .عقدها مرة كل شهر يف كل جملس على حدىتناوبا بني جملس النواب وجملس املستشارين، ومطالب ب

  

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

 91-15انون رقم االلتزام بوضع إطار قانوين عصري حيكم استغالل املقالع، تفعيل مقتضيات الق: وتطوير الترسانة القانونية من قبيل

اخلاص مبنع التدخني يف األماكن العمومية، إخراج القانون التنظيمي اخلاص بالس األعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي اخلاص 

  ...بالنظام األساسي للقضاة إىل حيز الوجود يف أقرب اآلجال، تبسيط مسطرة الترخيص للبناء بالعامل القروي
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مسجال بذلك ) لكل مستشار سؤال 1, 45مبعدل (سؤاال،  392الشفهية املطروحة خالل الدورة اخلريفية وبلغ عدد األسئلة 

سؤاال منها  53، أجابت احلكومة على ) لكل مستشار سؤال 0, 82(ارتفاعا مهما مقارنة مع دورة أبريل اليت بلغ فيها هذا املعدل 

  .سؤاال عاديا 218آين، و 

من جمموع األسئلة املطروحة، يليه الفريق احلركي بنسبة  )%25,25(لة واملعاصرة بنسبة واحتل الصدارة فريق األصا 

، فالفريق الدستوري بنسبة )%8,92( فالفريق االشتراكي بنسبة، )%15,81( ، فالفريق االستقاليل بنسبة )18,11%(

ففريق التحالف االشتراكي ، )%7,39(سبة مث فريق التجمع الوطين لألحرار بن، )%7,65(فالفريق الفيدرايل بنسبة ، )8,16%(

   . )%0,25(مث االحتاد املغريب للشغل بنسبة ،  )%4,08(فمجموعة االحتاد الوطين للشغل بنسبة ، )%4,33( بنسبة
  

من جمموع األسئلة ) %32,39( وبالنسبة للمجاالت القطاعية ركزت أسئلة السادة املستشارين على القطاع االقتصادي بنسبة

فاال ، )%22,44( فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة، )%26,78(ة، مث القطاع االجتماعي بنسبة املطروح

  ).%1,53( وأخريا قطاع الشؤون اخلارجية بنسبة، )%16,83( احلقوقي واإلداري والديين بنسبة
  

سؤاال، تضاف إليها األسئلة املتبقاة  56و دورة أكتوبر  و بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل الفترة الفاصلة بني الدورتني

سؤاال  22سؤاال، أجابت احلكومة على  170سؤاال، ليصري العدد اإلمجايل لألسئلة الكتابية  114من الدورات السالفة والبالغ عددها 

  .منها
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  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الشفهية

  2012 خالل دورة أكتوبر

 العدد لشفهيةاألسئلة ا

 ااب عنهـا - اآلنية-األسئلة الشفهية  �

 األسئلة الشفهية اليت تليهـا مناقشــة �

  ااب عنها -العادية-األسئلة الشفهية  �

53  
00  

218  

  271271271271  اموع
  

  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الكتابية

  2012 دورة أكتوبر و الفترة الفاصلة بني الدورتني خالل

 العدد ة الكتابيةاألسئل
  57                   األسئلة الكتابية املطروحة �

 22  األسئلة الكتابية ااب عنها �
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  القسم األول
  اجللسات الشهرية املتعلقة - أ

  احملاور: بالسياسة العامة 
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  الشهرية اخلاصة بالسياسة العامة اتاجللس

        2012أكتوبر دورة 

  أمحد حاجي: أمني اجللسة  حممد الشيخ بيد اهللا: رئيس اجللسة  2012 نونرب 07/ اجللسة األوىل 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  األوىل اجللسةحمور 

   "النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث"

أعضاء فريق تشارين احملترمني السادة للمس ،النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث

 .األصالة واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

          رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة االستقاليل .أعضاء الفريق االستقاليل السادة نين احملترميللمستشار النقل بني انتظارات املواطن والواقع،

 رئيس احلكومة  احلركي .أعضاء الفريق احلركيين احملترمني السادة للمستشار إشكالية النقل بني اإلكراهات ورهانات املستقبل،

أعضاء فريق للمستشارين احملترمني السادة  النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث،

 .التجمع الوطين لألحرار
 التجمع الوطين لألحرار

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة االشتراكي .أعضاء الفريق االشتراكيادة للمستشارين احملترمني الس قطاع النقل،

 رئيس احلكومة  الدستوري .أعضاء الفريق الدستوريللمستشارين احملترمني السادة  سياسة احلكومة يف قطاع النقل،

للمستشارين احملترمني  إصالح قطاع النقل وضرورة التكامل والتنسيق بني خمتلف القطاعات احلكومية املعنية،

 .أعضاء فريق التحالف االشتراكيسادة ال
  التحالف االشتراكي

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة  الفيدرايل .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملترمني السادة  اختالالت قطاع النقل ،

 رئيس احلكومة حتاد الوطين للشغل باملغربجمموعة اال أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربللمستشارين احملترمني السادة  قطاع النقل،
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  أمحد حاجي: أمني اجللسة   حممد الشيخ بيد اهللا: رئيس اجللسة  2012 دجنرب 07/ اجللسة الثانية

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  الثانية حمور اجللسة

  "ي وتأهيله من أجل حتقيق االكتفاء الذايتما هي سياسة احلكومة للنهوض بالقطاع الفالح: األمن الغذائي"

 ما هي سياسة احلكومة للنهوض بالقطاع الفالحي وتأهيله من أجل حتقيق االكتفاء الذايت،: األمن الغذائي

  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة 
 األصالة واملعاصرة

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة االستقاليل .أعضاء الفريق االستقاليل السادة نين احملترميللمستشار من الغذائي،تأهيل القطاع الفالحي لضمان األ

 رئيس احلكومة   احلركي .أعضاء الفريق احلركيللمستشارين احملترمني السادة  األمن الغذائي،

 رئيس احلكومة لتجمع الوطين لألحرارا .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملترمني السادة  األمن الغذائي ،

 رئيس احلكومة االشتراكي .أعضاء الفريق االشتراكيللمستشارين احملترمني السادة  األمن الغذائي ،

 رئيس احلكومة  الدستوري أعضاء الفريق الدستوريللمستشارين احملترمني السادة  سياسة احلكومة يف القطاع الفالحي ،

للمستشارين  ري االكتفاء الذايت وتكامل القطاعات احلكومية يف جمال األمن الغذائي،السياسات العمومية لتوف

 .أعضاء فريق التحالف االشتراكياحملترمني السادة 
  التحالف االشتراكي

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة يب للشغلجمموعة االحتاد املغر .أعضاء جمموعة االحتاد املغريب للشغلللمستشارين احملترمني السادة  األمن الغذائي،

  .أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربللمستشارين احملترمني السادة  مدى حتقيق األمن الغذائي ببالدنا،

  

  

  

 

 جمموعة االحتاد الوطين للشغل

 رئيس احلكومة
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  د كوسكوسمحي: أمني اجللسة  حممد الشيخ بيد اهللا: رئيس اجللسة  2013 يناير 09/ اجللسة الثالثة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  الثالثة حمور اجللسة

  "التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطية"

          رئيس احلكومة األصالة واملعاصرة  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة  إصالح أنظمة التقاعد،

 رئيس احلكومة االستقاليل .أعضاء الفريق االستقاليل السادة نين احملترميلمستشارل أنظمة التقاعد،

 رئيس احلكومة  احلركي .أعضاء الفريق احلركيللمستشارين احملترمني السادة  إصالح أنظمة التقاعد،

 رئيس احلكومة التجمع الوطين لألحرار تجمع الوطين لألحرارعضاء فريق الأللمستشارين احملترمني السادة  التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطية ، 

 رئيس احلكومة االشتراكي أعضاء الفريق االشتراكيللمستشارين احملترمني السادة  التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطية،

 رئيس احلكومة  الدستوري .أعضاء الفريق الدستوريللمستشارين احملترمني السادة  أزمة صناديق التقاعد،

 رئيس احلكومة  التحالف االشتراكي .أعضاء فريق التحالف االشتراكيللمستشارين احملترمني السادة  إصالح صناديق التقاعد وتوسيع التغطية،

 رئيس احلكومة  الفيدرايل .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملترمني السادة  إصالح أنظمة التقاعد،

 رئيس احلكومة للشغل  املغريبجمموعة االحتاد  .أعضاء جمموعة االحتاد املغريب للشغلللمستشارين احملترمني السادة  عد،وضعية أنظمة التقا

أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للمستشارين احملترمني السادة  صناديق التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطية ،

  للشغل باملغرب

  

  

  

 

  وطين للشغل باملغربجمموعة االحتاد ال

 رئيس احلكومة
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  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد الشيخ بيد اهللا: رئيس اجللسة  2013 فرباير 12/ اجللسة الرابعة

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  حمور اجللسة الرابعة

  "ماعية وإكراهات الواقعالسياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجت"

 رئيس احلكومة األصالة واملعاصرة  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة  السياسة العقارية للحكومة،

ن يللمستشار السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع،

 .ء الفريق االستقاليلأعضا السادة نياحملترم
 االستقاليل

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة   احلركي .أعضاء الفريق احلركيللمستشارين احملترمني السادة  السياسة العقارية للدولة،

للمستشارين  السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع،

 .ضاء فريق التجمع الوطين لألحرارأعاحملترمني السادة 
 التجمع الوطين لألحرار

 رئيس احلكومة

للمستشارين  السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع،

 .أعضاء الفريق االشتراكياحملترمني السادة 
 االشتراكي

 رئيس احلكومة

 رئيس احلكومة  الدستوري .أعضاء الفريق الدستوريمستشارين احملترمني السادة لل السياسة العقارية للحكومة،

أعضاء للمستشارين احملترمني السادة  مشاريع احلكومة ملراجعة الترسانة القانونية ومعاجلة إشكاالت تدبري العقار،

 .فريق التحالف االشتراكي
  التحالف االشتراكي

 رئيس احلكومة

للمستشارين  ة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع،السياسة العقارية للدول

 .أعضاء الفريق الفيدرايلاحملترمني السادة 
 الفيدرايل

 رئيس احلكومة

للمستشارين  السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع،

 .جمموعة االحتاد املغريب للشغلأعضاء احملترمني السادة 
 رئيس احلكومة جمموعة االحتاد املغريب للشغل

 رئيس احلكومة جمموعة االحتاد الوطين للشغلللمستشارين  السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع،
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 .أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرباحملترمني السادة 

        

  توزيع التوقيت بني رئاسة احلكومة وجملس املستشارين
  

  رئيس احلكومة

  

  دقيقية 47

  دقيقية 16  األصالة واملعاصرة.ف

  دقيقية 13  االستقاليل.ف

  دقائق 09  احلركي.ف

  دقائق 09  التجمع الوطين لألحرار.ف

  دقائق 08  االشتراكي.ف

  دقائق 07  الدستوري.ف

  دقائق 07  راكيالتحالف االشت.ف

  دقائق 07  الفيدرايل. ف

  دقائق 03  جمموعة االحتاد املغريب للشغل

  تاندقيق 02  جمموعة االحتاد الوطين للشغل
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  القسم األول
  اجللسات الشهرية املتعلقة - ب

  إحصائيات:بالسياسة العامة 
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  2012 أكتوبردورة  –عات حسب الفرق وامو –الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةإحصاء عام لألسئلة 
 

 

اموعات/ الفرق 2012نونرب  07: األوىلاجللسة   

  النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث: حمور اجللسة
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 األصالة واملعاصرة.ف 01 01

 االستقاليل. ف 01 01

رارالتجمع الوطين لألح.ف 01 01  

احلركي.ف 01 01  

االشتراكي. ف 01 01  

الدستوري. ف 01 01  

 التحالف االشتراكي. ف 01 01

 الفيدرايل. ف 01 01

االحتاد املغريب للشغل. م 00 00  

 االحتاد الوطين للشغل. م 01 01

 االجتماعية احلركة الدميقراطية.م 00 00

 اموع    09090909    09090909
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  اصة برئيس احلكومةالشهرية اخلإحصاء عام لألسئلة 

  2012 أكتوبردورة  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

النقل بني انتظارات : حمور اجللسة

املواطن وإكراهات الواقع ورهانات 

  التحديث
 

 

 

 

  ثانية 57 و دقيقة 78

  )دقيقة 83: التوقيت احملدد (

 ثانية 14 و دقيقة 47

  )دقيقة 47 :التوقيت احملدد (
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  2012 أكتوبردورة  –حسب الفرق واموعات  –الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةإحصاء عام لألسئلة 
 
 

اموعات/ الفرق 2012دجنرب  07: الثانيةاجللسة   

ما هي سياسة احلكومة للنهوض بالقطاع الفالحي: األمن الغذائي: حمور اجللسة  

  الذايتوتأهيله من أجل حتقيق االكتفاء  
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 األصالة واملعاصرة.ف 01 01

 االستقاليل. ف 01 01

التجمع الوطين لألحرار.ف 01 01  

احلركي.ف 01 01  

االشتراكي. ف 01 01  

الدستوري. ف 01 01  

 التحالف االشتراكي. ف 01 01

 الفيدرايل. ف 00 00

لاالحتاد املغريب للشغ. م 01 01  

 االحتاد الوطين للشغل. م 01 01

 االجتماعية احلركة الدميقراطية.م 00 00

 اموع    09090909    09090909
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  الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةإحصاء عام لألسئلة 

  2012 أكتوبردورة  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

  : حمور اجللسة

ما هي سياسة : األمن الغذائي

 كومة للنهوض بالقطاع الفالحياحل

وتأهيله من أجل حتقيق االكتفاء 

  الذايت
 

 

 

  ثوان 05 و دقيقة 75

  )دقيقة 83: التوقيت احملدد (

 ثانية 14 و دقيقة 47

  )دقيقة 47: التوقيت احملدد (
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  2012 أكتوبردورة  –حسب الفرق واموعات  –الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةإحصاء عام لألسئلة 
 
 

اموعات/ الفرق 2013يناير  09: الثالثةاجللسة   

  التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطية: حمور اجللسة
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 األصالة واملعاصرة.ف 01 01

 االستقاليل. ف 01 01

التجمع الوطين لألحرار.ف 01 01  

احلركي.ف 01 01  

ياالشتراك. ف 01 01  

الدستوري. ف 01 01  

 التحالف االشتراكي. ف 01 01

 الفيدرايل. ف 01 01

االحتاد املغريب للشغل. م 01 01  

 االحتاد الوطين للشغل. م 01 01

 االجتماعية احلركة الدميقراطية.م 00 00

 اموع    10101010    10101010
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  الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةإحصاء عام لألسئلة 

  2012 أكتوبردورة  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

  : حمور اجللسة

التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية 

   التغطية
 

 

 

 

  ثوان 52 و دقيقة 63

  )دقيقة 83: التوقيت احملدد (

 ثانية 32 و دقيقة 33

  )دقيقة 47: التوقيت احملدد (
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  2012 أكتوبردورة  –حسب الفرق واموعات  –ئيس احلكومةالشهرية اخلاصة برإحصاء عام لألسئلة 
 
 

اموعات/ الفرق 2013فرباير  12: الرابعةاجللسة   

  السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وإكراهات الواقع : حمور اجللسة
 األسئلة املطروحة األسئلة اابة

 املعاصرةاألصالة و.ف 01 01

 االستقاليل. ف 01 01

التجمع الوطين لألحرار.ف 01 01  

احلركي.ف 01 01  

االشتراكي. ف 01 01  

الدستوري. ف 01 01  

 التحالف االشتراكي. ف 01 01

 الفيدرايل. ف 01 01

االحتاد املغريب للشغل. م 01 01  

 االحتاد الوطين للشغل. م 01 01

 الجتماعيةا احلركة الدميقراطية.م 00 00

 اموع    10101010    10101010
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  الشهرية اخلاصة برئيس احلكومةإحصاء عام لألسئلة 

  2012 أكتوبردورة  – توزيع التوقيت – 

  

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور

  : حمور اجللسة

السياسة العقارية للدولة بني 

متطلبات التنمية االقتصادية 

   واالجتماعية وإكراهات الواقع
 

 

 

 

  ثوان 52 و دقيقة 87

  )دقيقة 83: التوقيت احملدد (

 ثانية 32 و دقيقة 43

  )دقيقة 47: التوقيت احملدد (
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  الثاينالقسم 

  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها

  2012خالل دورة أكتوبر 
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  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها 

        2012    خالل دورة أكتوبر

  أمحد حاجي: أمني اجللسة  فوزي بنعالل حممد: رئيس اجللسة  2012أكتوبر  16/ اجللسة األوىل 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
  العدل واحلريات االستقاليل .االستقاليل أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة     ،،،،التدهور الذي تعرفه احملاكم يف بعض املناطق

  الشباب والرياضة احلركي احلركي أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة     ،،،،ملغرباإلقالع الرياضي با

  التجهيز والنقل احلركي .احلركي أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة     ،،،،إجناز نفق تيزي نتيشكا 

  بدوحعبد اللطيف أ: أمني اجللسة  حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2012أكتوبر  23/ اجللسة الثانية 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
  التربية الوطنية  االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالدخول املدرسي، 

  التربية الوطنية  احلركي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيالتأمني املدرسي، 

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلكتظاظ باألحياء اجلامعية، ظاهرة اال
  االستقاليل

التعليم العايل والبحث العلمي  

  وتكوين األطر

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاالكتظاظ يف األحياء اجلامعية، 
  األصالة واملعاصرة

لبحث العلمي  التعليم العايل وا

  وتكوين األطر

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاالكتظاظ يف املؤسسات اجلامعية، 
  األصالة واملعاصرة

التعليم العايل والبحث العلمي  

  وتكوين األطر
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 احلركي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريقغياب رؤية حكومية لتحسني وضعية املسنني، 
 احلركي

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

  االجتماعية

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة  الشيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2012 أكتوبر 30/ اجللسة الثالثة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
 التربية الوطنية األصالة واملعاصرة ارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشتصور احلكومة حول إصالح التعليم ببالدنا، 

 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق من املرسوم املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ،  5و 4تطبيق املادتني  

  احلركي .احلركي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

لوظيفة العمومية وحتديث املكلفة با

 اإلدارة

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتطبيق املرسوم املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا، 

  االستقاليل

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

 ستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلللمبرنامج تبسيط املساطر اإلدارية، 

  الفيدرايل

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث 

 اإلدارة

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   عبد الرمحان أشن: رئيس اجللسة  2012نونرب  13/  الرابعةاجللسة 

 الوزارة املعنية ءالفريق أو االنتما موضوع السؤال اآلين 
  الدستوري  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريعدم إجناز بعض املشاريع املدرسية، 

  

 التربية الوطنية

 الصحة  التحالف االشتراكي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيالسياسة الدوائية اجلديدة، 
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 السياحة  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلربية للهندسة السياحية، إجنازات الشركة املغ

  الصناعة التقليدية  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتأهيل البنيات التحتية املوجهة للصناعة التقليدية، 

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة  حممد فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2012 نونرب 20/ اجللسة اخلامسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
 العدل واحلريات احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيمنع كفالة األجانب لألطفال املغاربة، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيرقية، وضعية السدود باجلهة الش

 الثقافة االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيمحاية املعامل التارخيية، 

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2012 نونرب 27/  السادسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
مدى التزام وزارة التربية الوطنية بتطبيق مضامني املذكرة الوزارية املتعلقة بالتعويض عن العمل بالساعات 

 ركيللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احل    ،،،،اإلضافية لسد اخلصاص يف أطر هيئة التدريس
 احلركي

 التربية الوطنية

 التشغيل والتكوين املهين الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل تفعيل جلان البحث واملصاحلة،

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   شيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2012 دجنرب 04/  السابعةاجللسة 

 الوزارة املعنية لفريق أو االنتماءا موضوع السؤال اآلين 
للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين  .التدابري املتخذة للحد من نقص السيولة لدى األبناك

 .لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

 االقتصاد واملالية

  الصحة احلركي الفريق احلركيللمستشارين احملترمني السادة أعضاء     ،،،،ختفيض أسعار بعض األدوية املزمنة

  الصحة االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكي    ،،،،مصنع األدوية بربشيد
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  أمحد حاجي: أمني اجللسة  عبد الرمحان أشن: رئيس اجللسة  2012دجنرب  11/  الثامنةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
  العدل واحلريات التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارحتديد أتعاب املوثقني، 

 العدل واحلريات االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاإلفراج املقيد، 

 التشغيل والتكوين املهين االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكين التقاعد، مآل مسامهة األجراء الذين مل يستفيدوا م

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   شيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2012دجنرب  25/ اجللسة العاشرة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
 الصحة احلركي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركياملغرب ، واقع املستشفيات ب

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةبناء سدود تلية ببعض مناطق اململكة، 

 ترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملمآل احلي الصناعي عني الشكاك، 
  التجمع الوطين لألحرار

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

  احلديثة

  الصناعة التقليدية  االستقاليل  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلندرة املواد األولية املعتمدة يف قطاع الصناعة التقليدية، 

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2013 يناير 08/  احلادية عشراجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق محاية املدرسني من االعتداءات اإلجرامية يف املؤسسات التعليمية، 

 .التحالف االشتراكي
 تحالف االشتراكيال

 التربية الوطنية

  التربية الوطنية  االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاألمن داخل املؤسسات التعليمية، 

  الصحة  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلوضعية املستشفيات، 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                          لس املستشارين                                                                              جم

 

  حصيلة الدورة                                                                                                                                                                                                                        2012أكتوبر  دورة
 

26

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق تقبلية للوقاية من داء التهاب السحايا، إستراتيجية الوزارة املس

 .احلركي
  احلركي

  الصحة

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة اإلنتاج اإلعالمي وخماطر ايار األمن الثقايف واالجتماعي، 

  واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

  االتصال

  الصناعة التقليدية  االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاملهين للصناع التقليديني، مراكز التكوين 

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   عبد الرمحان أشن: رئيس اجللسة  2013 يناير 15/ اجللسة الثانية عشر 

 ةالوزارة املعني الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين تطبيق إجراءات السكن املتوسط على أرض الواقع، 

 لألحرار
 التجمع الوطين لألحرار

 السكىن والتعمري وسياية املدينة

  التربية الوطنية  يدرايلالف .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلتعيني نساء التعليم يف املناطق النائية، 

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوري، 2012تقييم عملية مرحبا 
  الدستوري

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

  املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج

  وسكوسمحيد ك: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2013يناير  22/  الثالثة عشراجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
 الفالحة والصيد البحري لألحرارالتجمع الوطين  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالغش يف جودة مادة زيت الزيتون، 

  التجهيز والنقل  الدستوري السادة أعضاء الفريق الدستوريللمستشارين احملترمني تقييم األداء حملطات الطرق السيارة ، 

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  لألحرارالتجمع الوطين  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراراالستثمار يف الطاقة اخلضراء، 

  التشغيل والتكوين املهين  االستقاليل ن احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشاريالرتاع القائم بني العمال وإدارة اللكوس بالعرائش، 

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية   االشتراكي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكياألطفال املصابني بإعاقة التوحد، 
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  االجتماعية

  

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   عبد الرمحان أشن: يس اجللسةرئ  2013 فرباير 05/ اجللسة اخلامسة عشر 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
  االقتصاد واملالية  االستقاليل االستقاليلفريق الللمستشارين احملترمني السادة أعضاء  ضرورة مراجعة الضريبة املفروضة على التجار الصغار،

  االتصال  التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار، العمومي احلكامة يف القطب

األصالة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق  السياسة الوطنية لتدبري شؤون املهاجرين املقيمني باخلارج،

  واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

   ةومة املكلفلدى رئيس احلك موزارة ال

  باملغاربة املقيمني يف اخلارج

  احلركيللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ، إشكالية التوظيف
  احلركي

  لدى رئيس احلكومة املكلفة موزارة ال

  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

  عبد اللطيف أبدوح:  ةأمني اجللس  فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2013فرباير  12/ عشر  السادسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركي    ،،،،املعايري املعتمدة لالستفادة من املنح اجلامعية

  احلركي
التعليم العايل والبحث العلمي 

  وتكوين األطر

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء     ،،،،يف اإلخفاقات الرياضية املتتاليةإجراءات الوزارة الوصية لوضع حد لرت

  فريق التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

  الشباب والرياضة

  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة    ،،،،التصرحيات املسيئة للربملان
  األصالة واملعاصرة

القات مع الربملان الوزارة املكلفة بالع

  واتمع املدين
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  الثالثالقسم 

  ااب عنها العاديةاألسئلة الشفهية 

  2012خالل دورة أكتوبر 
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  ااب عنها العادية األسئلة الشفهية

  2012خالل دورة أكتوبر 
  

  يأمحد حاج: أمني اجللسة  حممد فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2012أكتوبر  16/ اجللسة األوىل 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 السياحة الفيدرايل الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة     ،،،،السياحة الداخلية

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة  حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2012أكتوبر  23/ اجللسة الثانية 

 الوزارة املعنية تماءالفريق أو االن موضوع السؤال 
 جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب . السادة عبد اهللا عطاش، عبد االاله احللوطي، حممد رماش للمستشارين احملترمني الدخول املدرسي،

 

  التربية الوطنية

 االستقاليل أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة  ي،البحث العلم
 االستقاليل

يل والبحث العلمي  التعليم العا

 وتكوين األطر

 التجهيز والنقل االشتراكي .االشتراكي أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة ارتفاع حوادث السري باملغرب، 

تجهيز والنقلال االشتراكي .االشتراكي أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة مار، ثالتماطل يف الترخيص لبعض الشركات الراغبة يف االست  

 .األصالة واملعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة الصعوبات اليت يواجهها املعتمرون يف املطارات، 
  

 التجهيز والنقل األصالة واملعاصرة

األصالة  أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة استمرار حرب الطرق رغم دخول مدونة السري حيز التطبيق، 

  .اصرةواملع
  األصالة واملعاصرة

 التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة تدبري املقالع الرملية، 

 التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة األصالة واملعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة النقل الطرقي خالل العطل واملناسبات ، 
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 أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة  ،ملنع التدخني باألماكن العمومية 15.91تفعيل مقتضيات القانون رقم 

  التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

املكلفة بالعالقات مع وزارة ال

 الربملان واتمع املدين

 التشغيل والتكوين املهين  الدستوري  الدستوري أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة  ،وقعات سوق الشغلمالءمة التكوين مع ت

 التشغيل والتكوين املهين الفيدرايل  الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة  ،استمرار حماربة العمل النقايب

 أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة  ،بناء ذوي االحتياجات اخلاصةمسطرة منح التعويضات العائلية اخلاصة باأل

  التجمع الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

 التشغيل والتكوين املهين

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة  الشيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2012 أكتوبر 30/ اجللسة الثالثة 

 الوزارة املعنية النتماءالفريق أو ا موضوع السؤال 
 التربية الوطنية االشتراكي  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيوضعية مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية، 

 الداخلية  اصرةاألصالة واملع .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةأسواق اجلملة باملدن الكربى ببالدنا، 

 الداخلية االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلدعم اجلماعات القروية باملناطق النائية، 

 الداخلية  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمواصلة احلكومة احلالية منع تسجيل األمساء األمازيغية، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق مبدأ استقاللية السلطة القضائية ودوره يف بناء دولة القانون واملؤسسات، 

 األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

 العدل واحلريات

 االقتصاد واملالية  التجمع الوطين لألحرار  .حرارللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألتضريب مؤسسات التعليم اخلصوصي، 

 االقتصاد واملالية  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةريب األموال، 

 الفالحة والصيد البحري  االشتراكي التحالف  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيتوفري شروط انطالق موسم فالحي ناجح، 

الفالحة والصيد البحري   االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلخمطط املغرب األخضر،   

الحة والصيد البحريالف  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاستغالل الضيعات الفالحية للدولة من طرف اخلواص،   
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 الفالحة والصيد البحري  احلركي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيمستقبل النباتات السكرية باملغرب، 

 التجهيز والنقل  االشتراكي  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيبيع حصص شركات تابعة للخطوط امللكية املغربية، 

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارنامج الطرق القروية، بر

 التجهيز والنقل الدستوري .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستورينتائج تنفيذ مدونة السري، 

 التجهيز والنقل  احلركي رين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيللمستشاوضعية الطرق باجلهة الشرقية، 

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   عبد الرمحان أشن: رئيس اجللسة  2012نونرب  13/ اجللسة الرابعة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال والوزارة املوجه إليه
 التربية الوطنية االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلهم مبستحقام، عدم توصل بعض األساتذة الذين متت ترقيت

 الصحة األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاألقطاب اجلهوية للمستعجالت، 

 الصحة احلركي ة أعضاء الفريق احلركيللمستشارين احملترمني السادالصحة النفسية باملغرب، 

 السياحة احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيوضعية السياحة اجلبلية والقروية، 

 الداخلية احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركياملوارد البشرية باجلماعات احمللية، 

 الداخلية  االستقاليل  .ارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشالتدبري املفوض، 

للمستشارين احملترمني السادة عبد اهللا عطاش، عبد تنظيم العالقة بني أصحاب مأذونيات سيارات األجرة واملشغلني هلا، 

 .اإلاله احللوطي، حممد الرماش
 الداخلية  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 الداخلية  االشتراكي  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيداث ذات الصلة بسرقة منتوج الفضة من منجم إمييضر، األح

 االقتصاد واملالية  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلهزالة التعويضات عن التقاعد، 

للمستشارين احملترمني السادة ستهالك وقود السيارات اململوكة للدولة على امليزانية العامة، العبء الكبري الذي ميثله ا

 .أعضاء فريق األصالة واملعاصرة
 االقتصاد واملالية  األصالة واملعاصرة
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 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  التجمع الوطين لألحرار  رللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراتبسيط مسطرة الترخيص للبناء بالعامل القروي، 

 التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية الطرق الوطنية واجلهوية ببالدنا، 

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  التجمع الوطين لألحرار  .ريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فحصيلة االستثمارات اخلارجية لبالدنا، 

 احلديثة

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراراتفاقيات التبادل احلر والعجز التجاري،  

 احلديثة

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة  حممد فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2012 نونرب 20/ ة اخلامسة اجللس

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 عدل واحلرياتال االشتراكي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيمراقبة الودائع املودعة لدى األبناك وصندوق اإليداع والتدبري، 

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلاإلفراط يف االعتقال االحتياطي، 
  

 العدل واحلريات االستقاليل

خماطر التلوث الناجتة عن استعمال الوسائل التقليدية إلنتاج الطاقة الكهربائية يف بعض احملطات اجلديدة، 
 .ء فريق التحالف االشتراكيللمستشارين احملترمني السادة أعضا

 التحالف االشتراكي

 

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتلوث املاء الصاحل للشرب جبهة الرباط سال زمور زعري، 

 الثقافة  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلي، إنقاذ املآثر التارخيية من التالش

 الشؤون اخلارجية والتعاون األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةسبل تعزيز دور الدبلوماسية املوازية، 

 االقتصاد واملالية  األصالة واملعاصرة  .لمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةلتراجع مؤشر الثقة حول املستوى العام للمعيشة، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراروضعية املدن العتيقة باملغرب، 

 التجهيز والنقل التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارعلى رخصة السياقة،  الفحص الطيب للحصول

 التجهيز والنقل  الدستوري للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريصندوق جتديد حظرية النقل، 
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للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع ي من السوق الوطنية، انسحاب بعض الشركات الدولية للنقل اجلو

 .الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

 التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل  احلركي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيمراقبة أشغال اجناز وإصالح الطرق، 

 الصحة االستقاليل .احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشارين الوضع الصحي ببالدنا، 

 الصحة االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلمتركز التدبري اإلداري للملفات الطبية مبدينة الرباط، 

حملترمني السادة أعضاء فريق األصالة للمستشارين اات الدولة يف جمال التنمية، داستثناء بعض أقاليم اململكة من جمهو

  واملعاصرة
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  األصالة واملعاصرة

 احلديثة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةدعم الطبقة املتوسطة، 

احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

 واحلكامة

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2012 نونرب 27/ اجللسة السادسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
يةالتربية الوطن األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتدهور البنايات املدرسية،   

للمستشارين احملترمني السادة عبد اهللا عطاش، عبد االاله احللوطي، عدم احترام بعض الشركات األجنبية لقانون الشغل، 

 حممد رماش
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 التشغيل والتكوين املهين

 الشؤون اخلارجية والتعاون االشتراكي  االشتراكيللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق عودة املغرب للمنتظم اإلفريقي، 

  االقتصاد واملالية االشتراكي ، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكي املنتوجات البنكية البديلة

 االقتصاد واملالية  ارالتجمع الوطين لألحر .، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارإصالح أنظمة التقاعد

 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة ، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةشفافية الصفقات العمومية
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 التجهيز والنقل  عاصرةاألصالة وامل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة    ،،،،دور مؤسسات الفحص التقين ومدارس تعليم السياقة

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارتفعيل بعض مقتضيات مدونة السري، 

 التجهيز والنقل  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالنقل السري، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق طق اجلنوبية الشرقية من الربنامج الوطين للطرق القروية، حصة املنا

 .االستقاليل
  االستقاليل

 التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية القناطر بالطرق الوطنية، 

 الصحة  الدستوري  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريعميم بناء املستشفيات العمومية على املدن الشاطئية، ت

  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيالوضعية املتردية خلدمات األنترنيت لدى إحدى شركات االتصال، 
  احلركي

يات الصناعة والتجارة والتكنولوج

 احلديثة

 السياحة  االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلمآل مشروع تاغازوت، 

 الثقافة  التحالف االشتراكي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيوضعية املعهد الوطين للموسيقى وفنون الرقص، 

 الثقافة  التجمع الوطين لألحرار شارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستفضاءات أثرية مهملة، 

 الصناعة التقليدية  االستقاليل  ، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلتأهيل قطاع الصناعة التقليدية

  يق األصالة واملعاصرة، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فرإصالح صندوق املقاصة

  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

 واحلكامة

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   شيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2012 دجنرب 04/ اجللسة السابعة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 االقتصاد واملالية األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةعملة الصعبة باملغرب، تراجع ال
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 االقتصاد واملالية الدستوري .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريتقريب مراكز تعشري وتسجيل السيارات، 

 االقتصاد واملالية االستقاليل ين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشارالصفقات العمومية، 

 الصحة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية الصحة العقلية ببالدنا، 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية  ركياحل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيوضعية أئمة املساجد، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  الفيدرايل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلإجنازات شركة إدماج السكن، 

الوطنية التربية  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلظاهرة االكتظاظ باألقسام الدراسية،   

 التربية الوطنية  التحالف االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيتعدد الكتب املدرسية لنفس املقرر ونفس القسم، 

 التجهيز والنقل  االستقاليل  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلوضعية شغيلة الشساعة االستثنائية بوزارة التجهيز والنقل، 

 التجهيز والنقل األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةدور البنيات التحتية يف تشجيع االستثمار الوطين واألجنيب، 

الوزارة املنتدبة لدى رئيس  األصالة واملعاصرة .ضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعحصيلة الربامج احلكومية يف جمال ختليق احلياة العامة، 

احلكومة املكلفة بالوظيفة العمومية 

 وحتديث اإلدارة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس   التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارتشغيل محلة املاستر، 

مة املكلفة بالوظيفة العمومية احلكو

 وحتديث اإلدارة

  أمحد حاجي: أمني اجللسة  عبد الرمحان أشن: رئيس اجللسة  2012دجنرب  11/ اجللسة الثامنة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 العدل واحلريات األصالة واملعاصرة .ملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واوضعية حقوق اإلنسان ببالدنا، 

 التشغيل والتكوين املهين االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلوضعية شغيلة التكوين املهين، 
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 لتشغيل والتكوين املهينا االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالتسريع بإخراج قانون النقابات، 

 التشغيل والتكوين املهين  الفيدرايل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلاختالالت برنامج إدماج، 

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيخطة التنسيق بني اجلامعة واملقاولة، 
 االشتراكي

ي التعليم العايل والبحث العلم

 وتكوين األطر

 التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةرخص السياقة، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ضرورة التنسيق بني القطاعات املتقاطعة عند إجناز املشاريع الكربى، 

  .االستقاليل
  االستقاليل

 والنقل التجهيز

 التجهيز والنقل  االشتراكيالتحالف  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيارتفاع أمثان تذاكر السفر عرب اخلطوط امللكية املغربية، 

ريق التجمع للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فالتدابري احلكومية لرفع العزلة االقتصادية عن أقاليم اجلنوب الشرقي، 

 الوطين لألحرار
  التجمع الوطين لألحرار

 التجهيز والنقل

  الصحة  احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيمعاناة مرضى القصور الكلوي، 

  الصحة  الدستوري للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريتزويد املرافق الصحية باألطر الطبية، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق استمرار برجمة املسلسالت املنافية لقيم املغاربة يف القنوات العمومية الوطنية، 

  األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

  االتصال

  قة واملعادن واملاء والبيئةالطا  احلركي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيارتفاع أمثان فواتري املاء والكهرباء، 

، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة حصيلة الربامج احلكومية يف جمال النهوض بالقطاع السياحي

 .واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

  السياحة

على القطاع اإلجراءات املتخذة ملعاجلة تأثري وقف رحالت شركات الطريان ذات التكلفة املنخفضة حنو املغرب 

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيالسياحي، 
  احلركي

  السياحة

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية   التجمع الوطين لألحرار .لألحرار للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطينتدين خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية، 
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 االجتماعية

  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاملسنني ببالدنا،  وضعية
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2012دجنرب  18/  التاسعةاجللسة 

 الوزارة املعنية اءالفريق أو االنتم موضوع السؤال 
 الداخلية التجمع الوطين لألحرار .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارإشكالية النقل احلضري باملدن الكربى، 

 الداخلية  احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركياملراكز اجلهوية لالستثمار، 

 الداخلية  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلنية حلراسة السيارات بالدار البيضاء، الشركة االسبا

 الداخلية  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمعايري منح االستثناءات يف ميدان التعمري، 

 الداخلية  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةيثاق اجلماعي املتعلق بسلطة احللول، من امل 77تفعيل الفصل 

 الداخلية  االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل، )اجلموع(األراضي الساللية 

 االوقاف والشؤون االسالمية  التجمع الوطين لألحرار  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراراحلج، سوء اخلدمات املقدمة للحجاج يف موسم 

للمستشارين احملترمني اإلجراءات اإلدارية املعقدة املصاحبة لتسجيل سيارات املغاربة القاطنني مبدينيت سبتة ومليلية، 

  السادة أعضاء الفريق احلركي
  ركياحل

 االقتصاد واملالية

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربالسكن االجتماعي، 

فالحة والصيد البحريال  الدستوري .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريتربية املاشية،   

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق املشاكل املرتبطة بالوعاء العقاري الالزم لترتيل خمطط املغرب األخضر، 

 .األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

 الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  التجمع الوطين لألحرار .طين لألحرارللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوإشكالية ضم األراضي، 

 الفالحة والصيد البحري  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمعايري وحصص توزيع الدعم املخصص للتنمية القروية، 
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للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ة املنجرفة، وضعية البحارة املزاولون للصيد البحري بالشباك العائم

 .االستقاليل
  االستقاليل

 الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلدعم األنشطة املدرة للدخل مبناطق الواحات، 

 الفالحة والصيد البحري  احلركي .احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيللمستشارين اخلصاص يف احلبوب، 

للمستشارين احملترمني محاية قطاع الدواجن باملغرب بسبب ارتفاع أسعار مركبات األعالف يف السوق الدولية، 

 السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

 الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليللفالحية، التعاونيات ا

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة االشتراكي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيوضع مركز تكوين تقين األرصاد اجلوية، 

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان   االشتراكيالتحالف   .احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيللمستشارين حتديد امللك الغابوي، 

 واتمع املدين

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان  االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيتعويضات معتقلي تزمامارت، 

دينواتمع امل  

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   شيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2012دجنرب  25/ اجللسة العاشرة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الصحة الدستوري للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالتجاوزات اليت يعرفها مستوصف بوحلة بشفشاون، 

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدايلازات امع الشريف للفوسفاط، إجن

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  التحالف االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيدقة معطيات األرصاد اجلوية، 

  الثقافة  االشتراكي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيإشكالية متويل الثقافة، 

  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربانتشار الفقر واشتداد الفوارق االجتماعية، 
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

واألسرة والتنمية التضامن واملرأة 

  االجتماعية
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  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2013يناير  08/ اجللسة احلادية عشر 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 الصحة الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلبرنامج العمل االستراتيجي بقطاع الصحة، 

 الصحة االحتاد الوطين للشغل باملغرب .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرباخلصاص يف أطباء الشغل، 

صالة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األوضعية األطباء الداخليني واملقيمني باملراكز االستشفائية اجلامعية ، 

 واملعاصرة

 الصحة األصالة واملعاصرة

 الصناعة التقليدية االشتراكي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيمشاكل تسويق منتوج الصناعة التقليدية، 

 العدل واحلريات االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلإصالح منظومة العدالة، 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية األصالة واملعاصرة  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاملساس باهليئة الدينية الرمسية للمملكة، 

ن اإلسالميةاألوقاف والشؤو التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراربناء املساجد،   

 االقتصاد واملالية االشتراكي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكياملقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

 االقتصاد واملالية الدستوري للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريالتأخري يف صرف مستحقات املقاوالت، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين ملستخدمي الوكاالت احلضرية باملغرب، النظام األساسي املؤقت 

  لألحرار

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة التجمع الوطين لألحرار

والرياضة الشباب احلركي  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيالشباب القروي والسياسات العمومية املوجهة له،   

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين مآل القانون التنظيمي لغرف التجارة والصناعة واخلدمات، 

  .لألحرار

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  التجمع الوطين لألحرار

 احلديثة

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق ، دعم القطاعات التصديرية بعد تراجع الطلب اخلارجي بسبب األزمة العاملية

 األصالة واملعاصرة

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  األصالة واملعاصرة

 احلديثة
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للمستشارين مدى تنفيذ احلكومة اللتزامها  املتعلق بتحسني ظروف عيش وإيواء نزالء املؤسسات السجنية، 

  احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركي

الوزارة املكلفة بالعالقات مع  احلركي

 الربملان واتمع املدين

ملدى رئيس احلكومة  مالوزارة  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةعالقة اإلدارة باملرتفقني،   

بالوظيفة العمومية وحتديث  

 اإلدارة

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   عبد الرمحان أشن: ئيس اجللسةر  2013 يناير 15/  الثانية عشراجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، "مدن بدون صفيح"مآل برنامج 

 التربية الوطنية االستقاليل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلر الربامج التعليمية ومعاجلة مشاكل أسرة التعليم، ضرورة تطوي

ل واحلرياتالعد  األصالة واملعاصرة  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتسوية وضعية األعوان املتطوعني مبحاكم اململكة،   

للمستشارين املقاعد املخصصة يف مباراة االخنراط يف مهنة الترامجة املقبولني لدى احملاكم وامتحان اية التمرين، 

 احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

 العدل واحلريات

 االقتصاد واملالية  التحالف االشتراكي .ترمني السادة أعضاء فريق التحالف االشتراكيللمستشارين احمل، "من أين لك هذا"تراكم الثروات وتفعيل مبدأ 

 الشباب والرياضة  االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيوضعية بعض اجلامعات الرياضية، 

تشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع للمسحماربة الريع فيما يتعلق بالقطاعات اليت تشرف عليها وزارة النقل، 

  .الوطين لألحرار
   التجمع الوطين لألحرار

  

  التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل  التجمع الوطين لألحرار للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحراروضعية املطارات باملغرب، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء جمال البحث العلمي يف اال الطيب، مآل مشروع قانون حول األخالقيات يف 

 .الفريق االشتراكي
  االشتراكي

 الصحة
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 الصحة  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةحتديث اإلطار القانوين ملهنة املولدات باملغرب، 

 التشغيل و التكوين املهين  األصالة واملعاصرة . للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةفتشي الشغل، تفعيل القانون األساسي مل

 التشغيل و التكوين املهين  احلركي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركي، "ضمانكم"نظام تصريح األجراء 

 الصناعة التقليدية  االستقاليل ترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلللمستشارين احملغالء مادة الفضة، 

  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيالدعائر الغابوية، 
  احلركي

الوزارة املكلفة بالعالقات مع 

 الربملان واتمع املدين

الوزارة املنتدبة لدى رئيس  االستقاليل .أعضاء الفريق االستقاليلللمستشارين احملترمني السادة تدين القدرة الشرائية للمواطنني، 

احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

 واحلكامة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس  االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالغش يف املواد الغذائية، 

احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

 واحلكامة

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2013يناير  22/ اجللسة الثالثة عشر 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
  الفالحة والصيد البحري  احلركي .، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيالصيد الساحلي

 الفالحة والصيد البحري  احلركي .، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركياألخضرالبحث الزراعي يف املخطط 

، للمستشارين احملترمني السادة  اإلفراط يف استعمال املبيدات يف اال الفالحي وتأثريه على الصحة العامة والبيئة

 .أعضاء فريق التحالف االشتراكي
  التحالف االشتراكي

يد البحريالفالحة والص  

  الفالحة والصيد البحري  األصالة واملعاصرة، للمستشارين دور أراضي اجلموع واألراضي التابعة للجماعات الساللية يف إجناز مشاريع خمطط املغرب األخضر
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 احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة

  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  األصالة واملعاصرة ن احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، للمستشاريتنامي ظاهرة املطارح العشوائية باجلماعات الترابية

 التشغيل والتكوين املهين  الفيدرايل .، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلنزاعات الشغل القائمة أو اليت حتدث

، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق لدار البيضاء بشكل خاصوضعية النقل احلضري ببالدنا ومبدينة ا

 .االستقاليل
  االستقاليل

 الداخلية

، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق معايري توزيع حصة اجلماعات احمللية من حصة الضريبة على القيمة املضافة

 .االستقاليل
  االستقاليل

 الداخلية

 الداخلية  األصالة واملعاصرة .، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةدناالنقل احلضري ببال

 الداخلية  التجمع الوطين لألحرار ، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالقيمة املضافة للبطاقة الوطنية البيومترية

، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء جمموعة ية لفائدة موظفي اجلماعات احملليةإحداث مؤسسة لألعمال االجتماع

 .االحتاد الوطين للشغل باملغرب
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 الداخلية

 الداخلية  االشتراكي .، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيالباقي استخالصه

 الداخلية  األصالة واملعاصرة ، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةضرية والقروية يف التنميةدور اجلماعات احل

  العدل واحلريات  االستقاليل  ، للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلثبوتية الشواهد الطبية

  الصحة  األصالة واملعاصرة   السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، للمستشارين احملترمنياخلريطة الصحية ببالدنا

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   شيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2013يناير  29/ اجللسة الرابعة عشر 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
  االقتصاد واملالية  الدستوري .ترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريللمستشارين احملاملراجعة الضريبية على املقاوالت، 

 االقتصاد واملالية  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلإصالح وحتديث القطاع املايل، 
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 االقتصاد واملالية  االستقاليل االستقاليلللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ظاهرة التهريب ملنتوجات القطاين والتوابل، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةارتفاع مثن مواد البناء، 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة  االستقاليل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلالدور اآليلة للسقوط، 

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التحالف ، مالءمة الربامج التعليمية مع مقتضيات الدستور املتعلقة باهلوية

 .االشتراكي
  التحالف االشتراكي

  التربية الوطنية

للمستشارين احملترمني السادة مج االستعجايل، مآل املؤسسات التربوية يف شراكاا مع اجلماعات احمللية يف إطار الربنا

 أعضاء الفريق االستقاليل
  االستقاليل

  التربية الوطنية

  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركيارتفاع تكلفة حطب التدفئة، 
  احلركي

الوزارة املكلفة بالعالقات مع 

 الربملان واتمع املدين

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةصنع القرار، إشراك اتمع املدين يف 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع 

 الربملان واتمع املدين

  التجهيز والنقل  االشتراكي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيتأثري استغالل املقالع على البيئة، 

  التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاقبة اجلودة يف بناء الطرق، مر

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ضرورة احملافظة على املاء واحلد من تبذيره من طرف خمتلف املستعملني، 

 االستقاليل
  االستقاليل

  ملعادن واملاء والبيئةالطاقة وا

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالتدابري املتخذة لسد العجز التجاري، 
  التجمع الوطين لألحرار

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةمحاية املستهلك، 
  األصالة واملعاصرة

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

وزارة التضامن واملرأة واألسرة   التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين حتديث اآلليات القانونية لدمج فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
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  والتنمية االجتماعية  لألحرار

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكيفعيل برنامج التعاون املغريب األمريكي، تعثرات ت
  االشتراكي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

 واحلكامة

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةارتفاع أسعار املواد االستهالكية، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

 واحلكامة

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارالعراقيل اليت تعيق االستثمار العمومي، 
  التجمع الوطين لألحرار

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

ن العامة احلكومة املكلفة بالشؤو

 واحلكامة

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   عبد الرمحان أشن: رئيس اجللسة  2013 فرباير 05/ اجللسة اخلامسة عشر 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
  االقتصاد واملالية  الدستوري  الدستوريفريق الء للمستشارين احملترمني السادة أعضا ،الوضعية القانونية واملالية لنواب مراقيب االلتزام بنفقات الدولة

  االتصال  األصالة واملعاصرة  األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق واقع اإلعالم العمومي، 

 .راللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرمؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، 
  رالتجمع الوطين لألحرا

   ملدى رئيس احلكومة  موزارة ال

  باملغاربة املقيمني يف اخلارج

 الفيدرايلللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ، وربرنامج إصالح منظومة األج
  الفيدرايل

  ملدى رئيس احلكومة  موزارة ال

بالوظيفة العمومية وحتديث  

 اإلدارة
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 العدل واحلريات  األصالة واملعاصرة  األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق كشرط أساسي لولوج مرفق القضاء،  املساعدة القضائية

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق  ،إخضاع معدالت النجاح للخريطة املدرسية وتأثريه على جودة التعليم

  التحالف االشتراكي
  اكيالتحالف االشتر

 التربية الوطنية

 الشباب والرياضة  االستقاليل .االستقاليلفريق الللمستشارين احملترمني السادة أعضاء  الرياضية،برنامج بناء املالعب 

الرياضةالشباب و  األصالة واملعاصرة .األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق املراجعة الشاملة حلكامة القطاع الرياضي،   

 الشباب والرياضة  احلركي احلركيللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق غياب االهتمام بالطب الرياضي، 

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  االستقاليل  .االستقاليلفريق الللمستشارين احملترمني السادة أعضاء  ،تأهيل القطاع املنجمي ببالدنا

للمستشارين احملترمني السادة  ،عض اجلماعات القروية بإقليم وزان من املاء الصاحل للشربعدم استفادة مواطين ب

 االشتراكيفريق الأعضاء 
  االشتراكي

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

تكوين املهينالتشغيل وال  احلركي  احلركيللمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق اختالالت الصندوق الوطين للضمان االجتماعي،   

 السياحة  رالتجمع الوطين لألحرا .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار السياحية،استفادة بعض اجلهات من الربامج الوطنية 

 السياحة  االستقاليل االستقاليلفريق الللمستشارين احملترمني السادة أعضاء  ،سياحة الواحات

 الصناعة التقليدية  االشتراكي  االشتراكيفريق الللمستشارين احملترمني السادة أعضاء  ،يف تطوير احلرف يفوين احلردور مراكز التك

 .جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب أعضاءللمستشارين احملترمني السادة أوضاع السجون باملغرب، 
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

القات مع الوزارة املكلفة بالع

 الربملان واتمع املدين

 األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق برنامج احلكومة حلماية وتثمني اال الغابوي، 
  األصالة واملعاصرة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع 

 الربملان واتمع املدين

عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   حممد فوزي بنعالل: ةرئيس اجللس  2013فرباير  12/ عشر  السادسةاجللسة   

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
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  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغربوضعية األحياء اجلامعية ببالدنا، 
  جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

لبحث العلمي التعليم العايل وا

 وتكوين األطر

 االقتصاد واملالية  الدستوري  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الدستوريمؤسسة بنك العمل، 

 الصحة  االستقاليل  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليلغالء األدوية، 

 الصحة  التحالف االشتراكي  .ة أعضاء فريق التحالف االشتراكيللمستشارين احملترمني السادمعاجلة النفايات الطبية، 

 الصحة  االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكياخلصاص يف أطباء التشريح الطيب، 

كوين املهينالتشغيل والت  الفيدرايل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايلإعادة هيكلة وزارة التشغيل،   
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  الرابعالقسم 

  إحصاء عام لألسئلة الشفهية 

        2012خالل دورة أكتوبر 
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  2012 أكتوبردورة  –حسب الفرق واموعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

األسئلة 

 احملولة

األسئلة 

 املسحوبة

اموعة/ الفريق عدد األسئلة املطروحة عدد األسئلة اابة  

ةاآلني العادية األسئلة املطروحة خالل  اموع 

 2012 أكتوبردورة 

األسئلة املتبقاة واملتوصل 

ا إىل حني افتتاح دورة 

 2012 أكتوبر

 األصالة واملعاصرة 59 99 158 08 56 00 00

 االستقاليل 301 62 363 11 41 00 00

التجمع الوطين لألحرار.ف 126 29 155 08 31 00 00  

الدستوري.ف 52 32 84 03 12 00 00  

 احلركي 59 71 130 13 23 05 00

 االشتراكي 109 35 144 04 22 00 00

 التحالف االشتراكي 12 17 29 02 12 00 00

 الفيدرايل 26 30 56 04 12 00 00

االجتماعية احلركة الدميقراطية 35 00 35 00 00 00 00  

 االحتاد الوطين للشغل 58 16 74 00 09 00 00

 االحتاد املغريب للشغل 05 01 06 00 00 00 00

 اموع    842842842842    392392392392    1234123412341234    53535353    218218218218    05050505    00000000
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   -حسب الفرق واموعات  –املطروحة واابة  لألسئلة الشفوية رسم بياين
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	�: األسئلة المطروحة تشمل األسئلة المتبقاة + األسئلة المطروحة خالل دورة أكتوبر 2012�� 
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  -حسب ااالت القطاعية  – إحصاء عام لألسئلة الشفوية

  2012 أكتوبردورة 
 

ابةعدد األسئلة ا الت القطاعيةاا عدد األسئلة املطروحة   

األسئلة املطروحة خالل  اموع

 2012 أكتوبردورة 

واملتوصل ا إىل األسئلة املتبقاة 

حني افتتاح دورة أكتوبر 
2012 

املالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة ( :اال االقتصادي 260 127 387 84

 )مة، الصناعة التقليدية، السياحة، امليزانيةاواملعادن، الشؤون الع

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، التضامن  (:اال االجتماعي 183 105 288 77

 )واملرأة، الشباب والرياضة، التعليم العايل

العدل، الثقافة، (: اال احلقوقي واإلداري والديين 119 66 185 44

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

 )للحكومة

الداخلية، (: جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 252 88 340 61

 )التجهيز والنقل، السكىن والتعمري وسياسة املدينة

اخلارجية والتعاون، املغاربة املقيمون (: جمال الشؤون اخلارجية 28 06 34 05

 )يف اخلارج

  اموع    842842842842    392392392392    1111234234234234    271271271271
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  -حسب ااالت القطاعية  –املطروحة واابة  لألسئلة الشفوية رسم بياين
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  –حسب ااالت القطاعية  –النسب املئوية املطروحة واابة ب لألسئلة الشفوية رسم بياين

  توزيع األسئلة املطروحة بالنسب املئوية – حسب ااالت القطاعية      توزيع األسئلة اابة بالنسب املئوية – حسب ااالت القطاعية
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 اخلامسالقسم 

  األسئلة الكتابية ااب عنها  

الفترة الفاصلة بني الدورتني ودورة خالل 

  2012أكتوبر
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  ة الكتابية ااب عنها خالل الفترة الفاصلة ألسئلا

  2012    دورة أكتوبربني الدورتني و

  فريق األصالة واملعاصرة

  2012وأكتوبر 2012الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

 تاريخ اإلجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال 
2012201220122012 - 09090909 - 12121212 االقتصاد واملالية  .عبد السالم اهلمس السيدللمستشار احملترم ، ظروف استخالص بعض الضرائب لفائدة خزينة الدولة  

  2012دورة أكتوبر 

2012201220122012 - 11111111 - 14141414 التجهيز والنقل  .عبد الرحيم واعمرو، عبد الرزاق الورزازي انالسيد اناحملترم انللمستشار، وضعية قنطرة بسيدي رحال  

2012201220122012- 12121212- 11111111 الداخلية  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرة السادة نياحملترم ينللمستشار، الوضعية األمنية مبدينة سال  

أعضاء  للمستشارين احملترمني السادة ،الزيادة اليت أقرها أصحاب سيارات األجرة الكبرية والصغرية مبدينة سال

  .فريق األصالة واملعاصرة

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف 

 بالشؤون العامة واحلكامة

25252525 - 12121212 - 2020202012121212  

 للمستشار احملترم السيد، قطاع التربية الوطنية باجلماعة القروية  الرباكسة دوار أوالد علي واد زم إقليم خريبكة

  .عبد الكرمي بومنر
 التربية الوطنية

15151515 - 01010101 - 2013201320132013  

2012012012013333 - 02020202 - 07070707 التربية الوطنية   .عبد الكرمي اهلمس للمستشار احملترم السيد، التعليم املدرسي بدائرة أكنول إقليم تازة  

الوطين لألحرارفريق التجمع   

2012وأكتوبر 2012الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل   

2012201220122012- 09090909 - 12121212 داخليةلأجاب عنه السيد وزير ارئيس احلكومة ، للمستشار احملترم ، إعادة النظر يف قرار جملس الوصاية ورفع احليف الذي طال قبيلة السجع بإقليم تاوريرت  
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  .خريي بلخري السيد

  التحالف االشتراكيفريق 

  2012وأكتوبر 2012الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

2012201220122012- 09090909 - 12121212 االتصال  .العريب خربوش للمستشار احملترم السيد، املعهد العايل ملهن السمعي البصري والسينما  

2012دورة أكتوبر   

للمستشار ،  الدراسة ارة بنيابة الناظور من متابعةحرمان تالميذ فرعية سيدي احلاج سعيد مبجموعة مدارس طر

  .خربوش العريب احملترم السيد
 التربية الوطنية

07070707 - 11111111 -2012201220122012  

 للمستشار احملترم السيد،  وضعية املساكن الوظيفية ملركز زايو التابع للمكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي بربكان

  .خربوش العريب
 الفالحة والصيد البحري

14141414 - 11111111 -2012201220122012  

  االشتراكيفريق ال

  2012أكتوبر

2012201220122012- 11111111 - 07070707  السياحة  .الصبحي اجلاليل للمستشار احملترم السيد، الدراسة املتعلقة ببناء مشاريع سياحية مبنطقة رأس املاء بإقليم الناظور  

2012201220122012 - 12121212 - 25252525  بية الوطنيةالتر  .لطيفة الزيواين ةالسيد ةاحملترم ةللمستشار،  وضعية مدرسة قرية الشمس االبتدائية بأسفي  

2012012012013333 - 01010101 - 22222222  الشباب والرياضة  .عبد الرمحان أشنللمستشار احملترم السيد ،  املركب الرياضي بالناظور  

2013201320132013-01010101- 31313131   التجهيز والنقل  عبد الرمحان أشنللمستشار احملترم السيد ،  حالة الطريق الرابطة بني الريش وكرامة  

  لدميقراطيةالفريق الفيدرايل للوحدة وا

  2012أكتوبر

2012201220122012- 11111111 - 07070707لوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة ا  .عبد املالك أفرياط للمستشار احملترم السيد، املركزية حملاربة الرشوة اهليأة   
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  العمومية وحتديث اإلدارة

عة، عبد الرحيم الرماح، عبد حممد دعيد ادةالس نياحملترم ينللمستشار، 2008-  2006منجزات عقد التنمية 

  .السالم خريات 
   التشغيل والتكوين املهين

27272727 - 11111111 - 2012012012012222  

 التشغيل والتكوين املهين  .الرماحلرحيم عبد ا للمستشار احملترم السيد، إجياد احللول لرتاعات الشغل القائمة

  

27272727 - 11111111 - 2012201220122012  

  االحتاد الوطين للشغل باملغرب 

  2012وأكتوبر 2012أبريل الفترة الفاصلة بني دوريت 

جمموعة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء، ضمن أطر الوزارة 1991إدماج متعاقدي وزارة الداخلية لسنة 

  .االحتاد الوطين للشغل باملغرب

 الداخلية

  

27272727 - 09090909 - 2012012012012222  

2012دورة أكتوبر   

2012012012012222 - 10101010 - 15151515  الوطنيةالربية   .عبد اهللا عطاشللمستشار احملترم السيد ، الرياضة املدرسة  

  للشغل  املغريباالحتاد 

  2012دورة أكتوبر 

2012201220122012– 12121212 - 11111111  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  .امحد بنطلحةللمستشار احملترم السيد ، مآل شركة انتر ناظور  

2012201220122012– 12121212 - 11111111  لتنمية االجتماعيةالتضامن واملرأة واألسرة وا  .امليلودي موخاريقللمستشار احملترم السيد ، وضعية التعاون الوطين  

  الالمنتمون

2012دورة أكتوبر   

2012012012013333 - 01010101 - 15151515  الصحة  .حممد العقاوي للمستشار احملترم، "لسوق السبت أوالد منة"مآل مشروع بناء املستشفى احمللي   
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 السادسالقسم 

   الكتابيةإحصاء عام لألسئلة 

        2012خالل دورة أكتوبر 
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  2012 أكتوبردورة  - حسب الفرق واموعات  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 

اموعة/ الفريق عدد األسئلة املطروحة اابةعدد األسئلة   
األسئلة اابة خالل  اموع

 2012 أكتوبردورة 

األسئلة اابة خالل 

 الفترة الفاصلة

األسئلة املطروحة خالل  اموع

 2012 أكتوبردورة 

األسئلة املطروحة 

 خالل الفترة الفاصلة

 اة األسئلة املتبق

 األصالة واملعاصرة 19 05 15 39 01 05 06

 االستقاليل 22 01 03 26 00 00 00

 ف التجمع الوطين لألحرار  05  01 05 11  01 00 01

 ف الدستوري  00  00 00 00  00 00 00

 احلركي 15 00 03 18 00 00 00

 االشتراكي 11 00 06  17 00 04 04

يالتحالف االشتراك 18 02 00 20 01 02 03  

 الفيدرايل 16 01 02 19 00 03 03

 م الشورى واالستقالل 00 00 00 00 00 00 00

 االحتاد الوطين للشغل 06 01 10 17 01 01 02

 االحتاد املغريب للشغل 02 00 01 03 00 02 02

 الالمنتمون  00  01 00 01 00 01 01

 اموع    114114114114 12    45454545    171171171171    04040404    18181818 22
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  -حسب الفرق واموعات  –ية املطروحة واابة الكتابلألسئلة  رسم بياين
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  –حسب ااالت القطاعية  –الكتابية إحصاء عام لألسئلة 

 2012 أكتوبردورة 
الت القطاعيةاا األسئلة املطروحة عدد اابةعدد األسئلة   

خالل  اابةاألسئلة  اموع

 أكتوبردورة 

2012 

خالل  اابةاألسئلة 

 الفترة الفاصلة
األسئلة املطروحة  اموع

 أكتوبرخالل دورة 

2012 

األسئلة املطروحة 

الفترة خالل 

 الفاصلة

األسئلة 

 املتبقاة 

املالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، ( :صادياال االقت 24 02 06 32 01 04 05

امة، الصناعة التقليدية، السياحة، الطاقة واملعادن، الشؤون الع

 )امليزانية

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية،  (:اال االجتماعي 29 04 10 43 00 10 10

 )التضامن واملرأة، الشباب والرياضة، التعليم العايل

العدل، الثقافة، (: اال احلقوقي واإلداري والديين 10 00 06 16 01 01 02

العالقات مع الربملان، الوظيفة العمومية، االتصال، األوقاف، 

 )األمانة العامة للحكومة

: جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 48 06 20 74 02 03 05
 )الداخلية، التجهيز والنقل، السكىن والتعمري وسياسة املدينة(

اخلارجية والتعاون، املغاربة (: جمال الشؤون اخلارجية 03 00 03 06 00 00 00

 )املقيمون يف اخلارج

  اموع    114114114114    12121212    45454545    171171171171    04040404    18181818    22222222
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  -حسب ااالت القطاعية  –الكتابية املطروحة واابة لألسئلة  رسم بياين
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 السابعالقسم 

  قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات

        وتعهدات السادة الوزراء 
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 التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل ربامج، قاعدة املعطيات اخلاصة ب

  جلسات األسئلة الشفهية

  2012 أكتوبردورة 

ت.ر اجللسة القطاع احلكومي موضوع السؤال جواب الوزير الذي يتضمن برناجما، التزاما أو تعهدا  

هذا النفق لعدة  يف إجنازستنخرط و مقتنعةو  ملتزمة احلكومةأن أكد السيد الوزير على 

ملا  وأيضاأرواح املواطنني،  قية وسالمةالسالمة الطر مسامهته يف ضمان اعتبارات، من بينها

  .همة على املنطقة اجلنوبية ككلماقتصادية واجتماعية  انعكاساتذا النفق من هل

، إذ من املنتظر كلفة النفق موجودةو شكل و جتهيزخبصوص أن الدراسات األولية  وأضاف

 10إىل  7اد ماليري درهم وعلى امتد 10كيلومترات بكلفة أكثر من  10أن ميتد على طول 

جناحه ، توفري شروط اآلن هي بصدد إعداد الدراسة التفصيلية ل ةسنوات، و أن احلكوم

يف إطار التعاون والشراكة بني القطاع العام والقطاع مشددا على أن ذلك لن يتم إال 

طار لإلسيعرض قريبا من أجل التأسيس أعدت احلكومة مشروع قانون  ضوهلذا الغراخلاص،

  .ل هذه الشراكاتالقانوين ملث

 التجهيز والنقل  إجناز نفق تيزي نتيشكا
 

 16/ األوىل اجللسة 

 2012أكتوبر 

 

01 

يف إطار  إطار قانوين عصري حيكم استغالل املقالع بوضعاحلكومة  أكد السيد الوزير التزام

يف إطار دفاتر حتمالت حتترم احلقوق واألمالك العامة والثروات واملسؤولية،  و الشفافية

  .لوطنية ويف نفس الوقت حتترم األثر على البيئةا

تركز على املراقبة وعلى تقنني املراقبة وإدخال اآلليات العصرية من أجل ضبط  وأيضا 

   .السرقة وعمليات النهب 

 التجهيز والنقل  تدبري املقالع الرملية

 

 23/ الثانية اجللسة 

 2012أكتوبر 

 

02 

الذي يضم  بتفعيل مقتضيات هذا القانون س احلكومةالتزام السيد رئيأكد السيد الوزير 

 حيزإىل  هأمهية التعجيل بإخراج على مشددا ، مادة وصادق عليه الربملان مبجلسيه 20

ملنع  15.91تفعيل مقتضيات القانون رقم 

  التدخني باألماكن العمومية

العالقات مع الربملان 

 واتمع املدين

 23/ الثانية اجللسة 

  2012أكتوبر 

03 
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املصادق  صلنشر النصو آجاال حيدد، اجلديد  من الدستور 50الفصل  باعتبار أن الوجود

ال ميكن أن  اليت احلاالت السابق، وبالتايل هذه من عكس ما كان عليه الوضع يف عليها

  .تتكرر يف هذه املرحلة من تاريخ التشريع املغريب 

قانون تنظيمي خاص م تفعيله من خالل هذا املبدأ الدستوري سيتأكد السيد الوزير على أن 

، بالس األعلى للسلطة القضائية وقانون تنظيمي آخر خاص بالنظام األساسي للقضاة

وبالطبع فإن الدستور حدد املعامل األساسية الستقالل السلطة القضائية واليت على أساسها 

  . يتم وضع القانونني التنظيميني املذكورينوسسيتأسس 

املقتضيات الدستورية املتعلقة اجلوانب املرتبطة به وترتيل  فإن مقاربةية املوضوع واعتبارا ألمه

أن موضوع استقالل السلطة القضائية سيكون  وأضاف. ستخضع للمقاربة التشاركية به

  .أحد املواضيع املهمة اليت سيناقشها احلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة

ة ودوره يف مبدأ استقاللية السلطة القضائي

  بناء دولة القانون واملؤسسات

 30/ الثالثة اجللسة  العدل واحلريات

  2012أكتوبر 

04 

نظرا  -بشكل انفرادي وقبل اية هذه السنة  أكد السيد الوزير أن وزارة السكىن ستعمل

دورية جديدة موجهة إىل  إصدارعلى   -أمور مرتبطة ببعض الوزارات األخرى لوجود

 ومن شأا تبسيطسارية املفعول يف األسابيع القليلة املقبلة  ستصبحرية الوكاالت احلض

يف  دون الدخولمساطر البناء يف العامل القروي وجتاوز املشاكل املرتبطة بالتأويل احلاصل 

 .التفاصيل املرتبطة باهلكتار وبالبناء

الواقع عليها من ط بالنظر للضغ التوجهتساير اجلماعات القروية عموما هذا من املتوقع أن  و

  .املواطنني خمتلف

قوانني التعمري بشكل  مراجعةيف انتظار  - أن تساهم هذه الدورية كما عرب عن أمله يف

  .أن تضع حدا ملعاناة املواطنني واملواطنات – 2013أعمق يف غضون سنة 

 عمل على وضع األسس لربامج سكنية تناسب قدر اإلمكان الطلبتس وأضاف أن وزارته

سيتم نفس الشيء بالنسبة لوثائق التعمري ألنه بقدر ما و .خصوصيات العامل القرويعي وترا

تبسيط مسطرة الترخيص للبناء بالعامل 

  القروي

 والتعمري السكىن

 وسياسة املدينة

 13/ الرابعة اجللسة 

  2012نونرب 

05 
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تسهيل العمل  يف سيساهم ذلكعدد من اجلماعات القروية بقدر ما ب وضعها يف اإلسراع

  .بالنسبة للجماعات املعنية وللمواطنات واملواطنني

ة خمتلفة باملقارنة مع كان يف إطار مقارب -دائما  2013 أفقيف  ستعمل الوزارةوأخريا 

 تطوير مستوى على املتوفرةصندوق التنمية القروية واملوارد  وانطالقا من -معمول به

لتمكينهم من التغلب على احلواجز اليت للمواطنات واملواطنني  املقدمةاملساعدة اهلندسية 

  .تعترضهم يف هذا الباب

املتعلق بالكفالة خارج املغرب هو  مبا فيه اجلزءقانون الكفالة  أكد السيد الوزير على أن

،أما بالنسبة لتبسيط اآلجالعلى الربملان يف أقرب  وستتم إحالتهموضوع إعادة نظر ومراجعة 

بإعادة النظر يف هذه املساطر مبا يتالءم  وعد السيد الوزيرالداخل، املساطر بالنسبة للكفالة يف 

  .مع نبل هذه املؤسسة، ونبل األشخاص الذين يقومون بكفالة هؤالء األطفال املهملني

/ اخلامسة اجللسة  العدل واحلريات  منع كفالة األجانب لألطفال املغاربة

  2012نونرب  20

06 

 ،تضمن إجناز عدد من السدود   2016-2012حلكومي الربنامج اأكد السيد الوزير أن 

 الذي سيكون اهلدف منه "سد تاركاومادي"متت برجمة إجناز ، حتديدا 2016يف أفق  وأنه

 "سد اقصوب"هو توفري كميات املياه الضرورية لتنمية الفالحة مبنطقة كرسيف، وكذلك 

  .من أجل محاية سد مشرع محادي من التوحل

الطاقة واملعادن واملاء   ة الشرقيةوضعية السدود باجله

 والبيئة

/ اخلامسة اجللسة 

  2012نونرب  20

07 

 أمامأو  املختصة اللجنة إطار إما يف السيد الوزير أمام السادة املستشارين بأن يتقدمالتزم 

هم املشاريع اإلصالحية يف النقل أل) feuille de route(خبريطة طريق الس املوقر

  .خ تقريبيةبصفة عامة بتواري

أن تكون حمط  آمال مبقترحات التعديالت على املدونةيف أقرب وقت  بأن يتقدملتزم ا كما

جيب أن يأخذ بعني تعاقد مجاعي وبالتايل  هوأن القانون يف اية املطاف  ، ألنه يعتربتوافق

 هو اقتصادومصلحة االقتصاد الوطين ألن النقل يقوم خبدمات : كوناتم 3مصلحة  االعتبار

الستثمار أكثر يف هذا ل دفعهم من أجلبه صناعات، مصلحة املهنيني  ترتبطيف حد ذاته 

  . يف سالمته ويف جودة اخلدمات املقدمة لهمصلحة املواطن أخريا  و اال،

/ السادسة اجللسة  التجهيز والنقل  تفعيل بعض مقتضيات مدونة السري

  2012نونرب  27

08 
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تعهدت ا يف  اليتاللتزامات لوفية  ة هذه اآلفة فاحلكومةأكد السيد الوزير أنه ملواجه

  :من خالل وذلك الربنامج احلكومي

  :أوال، إرساء إطار مؤسسايت بتعزيز املنظومة الوطنية للرتاهة وحماربة الرشوة من خالل

املنصوص عليها إعادة النظر يف اإلطار املؤسسايت للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة  -1

  ر؛الدستو يف

 ،السنة املقبلة خاللاعتماد إستراتيجية وطنية حملاربة الرشوة  - 2

   ،حتيني وتأهيل التشريع املرتبط حبماية املال العام - 3

تقوية مؤسسات الرقابة واحملاسبة ووضع ميثاق وطين ملكافحة الرشوة مع تشجيع  -4

ظمات اتمع مشاركة عموم املواطنني وخمتلف الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني ومن

 .املدين، وكذلك إعطاء األولوية للوقاية وللحمالت التحسيسية ضد الرشوة

  

حصيلة الربامج احلكومية يف جمال ختليق احلياة 

  العامة

الوظيفة العمومية 

  وحتديث اإلدارة

/ السابعة اجللسة 

  2012دجنرب  04

09 
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