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  أ�س�ئ� الشفهیة والك>ابیة -
 

 

 

 

 

  

 

  

�ریلدورة ٔ� 2017  
  الثانیةالس�نة ال�رشیعیة 

  2021- 2015 یعیةالوالیة ال�رش 
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  24..........................................أ�س�ئ� الشفهیة ا�ٓنیة اNاب عهنا: القسم الثاين
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  مقدمة
حول عقد ب�شكkل حكومة jدیدة عقب iنتhا5ت ال�رشیعیة gلسابع من ٔ�كتو�ر، وصاحب ذb نقاش فقه_ي  2016 �ٔكتو�ردورة متزيت 

ومق>ضیات من ا س�تور  100الفصل اNلس gلس�ید رئrس احلكومة طبقا ملق>ضیات  رئاسةjلسات أ�س�ئ� الشفهیة مبlلس املس�شار�ن، بعد مراس� 
تعترب يف وضعیة ٔ�هنا "، فاكن جواب احلكومة �ٔكتو�ر 18الثالvء من ٔ�jل عقد اجللسة أ�س�بوعیة لSٔس�ئ� الشفهیة یوم  من النظام ا اtيل 243املادة 

من ا س�تور، ؤ�ن حضور السادة ٔ�عضاء احلكومة يف اجللسة أ�س�بوعیة gلجواب Uىل ٔ�س�ئ�  47ترصیف أ�مور اجلاریة طبقا gلفقرة اt�ٔرية من الفصل 
املتعلق ب��ظمي و�س�یري ٔ�شغال  65.13من القانون التنظميي رمق  37السادة املس�شار�ن ال یندرج مضن اختاذ القرارات والتدابري املشار ٕا�هيا يف املادة 

قى احلكومة، بل یدtل يف ٕاطار iخ>صاص الرقايب gلمlلس Uىل ٔ�عامل احلكومة يف تدبريها gلش�ٔن العام، وUلیه فٕان عقد اجللسات أ�س�بوعیة یب
jلسات أ�س�ئ� مع ٕاصدار بیان من  ، وتبعا ¢b تعذر عقد"مرتبطا بتعیني حكومة jدیدة من ق&ل jال� امل�، مث تنصیهبا من ق&ل جملس النواب

©لیة الرقابة Uىل ٔ�شغال احلكومة، وحيمل املسؤولیة اكم� gلحكومة يف Uدم  مبوج&هاNلس خييل  مك>بطرف  مسؤولیة جملس املس�شار�ن عن تعطل �
 .التlاوب مع طلب اNلس

اورات �شكkل احلكومة، وتعیني صاحب اجلال� لرئrس مل یعقد tاللها اNلس ٔ�ي jلسة ®سب تعرث مش )2016�ٔكتو�ر (دورة بیضاء وبعد 
عرش jلسة لSٔس�ئ�  ٔ�ربعة 2017دورة �ٔ�ریل حكومة jدید يف خشص الس�ید سعد ا �ن الع²ين tلفا gلس�ید عبد إال± ا�ن كريان، عقد اNلس tالل 

مقاربة احلكومة يف تدبري iح>lاjات iجºعیة بعدد من املدن املغربیة : ق&یلظى 5هºم الرٔ�ي العام من Uىل �ٔس�ئ� وقضا¹ حموریة حت tاللها الرتكزيالشفهیة، مت 
حصی� املومس الفالÀ، الس�یاسة احلكومkة يف جمال ال�شغیل، وضعیة الطرق 5لعامل القروي، حتسني م�اخ  والس�½ 5ٕقلمي احلس�مية، تغیري نظام رصف ا رمه املغريب،

 ...، التدبري املفوض2020ل، حصی� اÄطط أ�زرق أ�عام
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من ق&ل الس�ید رئrس احلكومة طبقا ملق>ضیات  بÉتقدمي أ�جوبة Uىل أ�س�ئ� املتعلقة 5لس�یاسة العامة tاصة) 03(ثالث jلسات شهریة كام عقد اNلس 
   :، مهت املواضیع التالیةمن ا س�تور 100الفصل 

اسرتاتیجیة ا�هنوض 5لعامل ، وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني ال�شغیل اتجناUة س�یاس :تناولت حمور�ن وهام اجللسة أ�وىل �
  .القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة

  .الس�یاسة احلكومkة يف التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل، ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة :تناولت حمور�ن وهام اجللسة الثانیة �
التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ  ،حصی� الس�یاسات العمومkة املتعلقة مبغاربة العامل :حمور�ن وهام بدورها تناولت ثةالثال اجللسة  �

  .iسرتاتیجیات القطاعیة

س�ئ� املربجمة من طرف مكوÒت �ٔ 5 ارتباطا5لتبا�ن، وذb  فقد ا�سملسات أ�س�ئ� الشفهیة أ�س�بوعیة جل حضور الس�یدات والسادة الوزراء  وUىل مس�توى
   .من Óة vنیة و3س�بة اعتذار الس�یدات والسادة الوزراء عن حضور ٔ�شغالها من Óة، اNلس يف jدول أ�عامل

لس tالل اليت عقد اN عرش أ�ربعة jلسات أ�س�ئ� اس�تعدادهام حلضور مجیع �ٔشغال طنیة والعالقات مع الربملانUرب الس�ید�ن وز�ري الرتبیة الو وهكذا، 
كتابة ا و� امللكفة 5لنقل مرة، مث قطاUات الطاقة واملعادن، الس�یاÚة،  13ب وأ�رسة، الشغل وإالدماج املهين م>بوUا بقطاع الص�ة، التضامن واملرٔ�ة ، هذه ا ورة

مرة  13والفالÚة والصید البحري ا¢�ن اعتذرا عن احلضور  ف�lد يف املقام أ�ول قطاعي iق>صاد واملالیة و5لÜس�بة gلقطاUات احلكومkة أ�قل حضورا، مرة  12ب 
مرة، فقطاعي الصناUة وiس�²ر والتlارة وكتابة ا و� امللكفة  12، م>بوUني بقطاUات ا اtلیة، اخلارجkة، كتابة ا و� امللكفة 5لصید البحري ب 14من ٔ�صل 

  %.36 بلغ حوايلاÄصصة لSٔس�ئ� الشفهیة  14عتذار مجیع ٔ�عضاء احلكومة tالل اجللسات Uلام ب�ٔن املعدل العام ال. م�اس�بة 11ب5ملیاه والغا5ت 
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 س�نوات من ٕارساء جملس املس�شار�ن م&دٔ� jدیدا gلرقابة الربملانیة یتlىل يف م>ابعة الزتامات وتعهدات السادة الوزراء املعرب عهنا tالل 9وبعد 
ٕاىل رضورة "ٔ�عضاء احلكومة   2017یولیوز  t06الل اجºع اNلس احلكويم لیوم امخلrس مة وjه الس�ید رئrس احلكو jلسات أ�س�ئ� الشفهیة، 

مة من ق&ل �ٔعضاء اÚرتام مجیع iلزتامات املقدمة �ٔمام الربملان والوفاء 5لتعهدات املرتبطة هبا، و�ٔشار الس�ید رئrس احلكومة ٕاىل �ٔن iلزتامات املقد
اجUºات اgلlان �ٔو �ٔثناء املناقشات جيب تدو�هنا وiلزتام هبا، مضیفا �ٔن هذه iلزتامات یÜ&غي �ٔن äكون احلكومة يف  احلكومة �ٔثناء أ�س�ئ� الشفویة �ٔو

كام ٔ�صبح 5ٕماكن الفرق ، ".مس�تواها وال یÜ&غي �ٔن تلزتم ®يشء حىت äكون هناك ضامÒت ٕالماكنیة تنفkذه وفق ا�jٓال اليت الزتم هبا عضو احلكومة
iس�ت�íاس وäرتrب ٔ�شاكل رقابیة Uىل ضوهئا لربملانیة iطالع Uىل مجموع هذه iلزتامات عقب لك jلسة ويف هنایة لك دورة من ٔ�jل واNموUات ا

  .من ق&یل �شكkل جلان اس�تطالع، ٔ�و اس�تدUاء الوزراء gلlان ا امئة ٔ�و صیاîة ٔ�س�ئ� شفهیة وكتابیة

مهنا  U242ىل سؤٔ ،i�jابت احلكومة  749ما مجموUه  2017 دورة ٔ��ریلو الفرتة الفاص� بني ا ورتني  لtالبلغ Uدد أ�س�ئ� الشفهیة املتوصل هبا  وخ>اما
  .Uاد¹ سؤi 191و  سؤi �ٓنیا j 51لسة Uامة، من مضهنا t14الل 

من مجموع أ�س�ئ� ) %33( تعادل حوايل بÜس�بة iق>صاديو5لÜس�بة gلتوزیع اNايل القطاعي ركزت ٔ�س�ئ� السادة املس�شار�ن Uىل القطاع 
 احلقويق وإالداري وا یين، فاNال )%24(بÜس�بة  الشؤون ا اtلیة والبkÜات أ�ساس�یة، فقطاع )%27(بÜس�بة  iجºعياملطروÚة، مث القطاع 

  ).%03(بÜس�بة  الشؤون اخلارجkة، ؤ�tريا قطاع )%13(بÜس�بة 

  ).%79(، ٔ�ي مبعدل مهنا سؤi 147 سؤ ،i�jٔابت احلكومة Uىل 186  نفس الفرتة ما مجموUهtالل املتوصل هبا  بòr بلغ Uدد أ�س�ئ� الك>ابیة 

  
  



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصی� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 �ٔ�ریلدورة 

 

6

 

 لSٔس�ئ� الشفهیةنتاجئ ٕاجاملیة لٕالحصاء العام 
�ریلtالل دورة �ٔ 2017   

 العدد أ�س�ئ� الشفهیة

  عهنÉا اNاب-ا�ٓنیة-أ�س�ئ� الشفهیة  �
 عهنا اNاب-العادیة-أ�س�ئ� الشفهیة  �

51 iابة )% 21( : سؤNمن مجموع أ�س�ئ� ا  

191 iابة )% 79( :  سؤNمن مجموع أ�س�ئ� ا 

 242 اNموع
  
  

  لSٔس�ئ� الك>ابیةنتاجئ ٕاجاملیة لٕالحصاء العام 
�ریلtالل دورة �ٔ 2017  

 العدد أ�س�ئ� الك>ابیة
 سؤi 186= 141+45 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل املطروÚةأ�س�ئ� الك>ابیة  �

 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل أ�س�ئ� الك>ابیة اNاب عهنا �
من مجموع أ�س�ئ�  )% 79(: 147 =12+135

  املطروÚة
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 توزیع الرئاسة وأ�مانة حسب اجللسات

  
 أ�مني الرئrس اجللسات ت.ر

  لدمحم Uدا  عبد الصمد قkوح 02/05/2017اجللسة ا�ٔوىل  01
  دمحم Uدال  عبد إال± احللوطي 09/05/2017 الثانیةاجللسة  02
  �ٔمحد تو�زي  محید øوسكوس 16/05/2017 الثالثةاجللسة   03
  دمحم Uدال  عبد القادر سالمة 23/05/2017 الرابعةاجللسة   04
  �ٔمحد تو�زي  Òئ� التازي 30/05/2017 اخلامسةاجللسة   05
  �ٔمحد تو�زي  د الصمد قkوحعب 06/06/2017 السادسةاجللسة   06
  دمحم Uدال  عبد إال± احللوطي 13/06/2017 السابعةاجللسة   07
  �ٔمحد تو�زي  محید øوسكوس 20/06/2017 الثام�ةاجللسة   08
  �ٔمحد اخلریف  عبد القادر سالمة 04/07/2017 التاسعةاجللسة   09
  �ٔمحد تو�زي  عبد الصمد قkوح 11/07/2017 العارشةاجللسة   10
  دمحم Uدال  عبد إال± احللوطي 18/07/2017 احلادیة عرشلسة اجل   11
  �ٔمحد اخلریف  محید øوسكوس 25/07/2017 الثانیة عرشاجللسة  12
  �ٔمحد تو�زي  عبد القادر سالمة 01/08/2017 الثالثة عرشاجللسة   13
  دمحم Uدال  عبد الصمد قkوح 08/08/2017 عرش الرابعةاجللسة   14
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�ریلkة tالل jلسات أ�س�ئ� الشفهیة  ورة القطاUات احلكوم  حضورٔ� 2017  

اجللسات اليت �ٔبدى tاللها السادة Uدد  القطاUات احلكومkة

 الوزراء اس�تعدادمه احلضور 

�رجمت tاللها �ٔس�ئ� gلقطاع اليت  اجللساتUدد 

 احلكويم
 مالحظات

  1 6 وزارة ا و� امللكفة حبقوق إال3سان

  2 2  )نتدبة  ى وز�ر ا اtلیةالوزارة امل (وزارة ا اtلیة 

   2 )كتابة ا و�  ى وز�ر اخلارجkة(وزارة اخلارجkة 

  2 5 وزارة العدل واحلر¹ت

  1  7 وزارة ا�ٔوقاف والشؤون إالسالمkة

  --  --  أ�مانة العامة gلحكومة

  1 1 وزارة iق>صاد واملالیة

  1 1 وزارة الفالÚة والصید البحري

  5 10 الرتاب الوطين والتعمري وإالساكنوزارة ٕاUداد 

  12 14 وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل

  1 3 وزارة الصناUة وiس�²ر والتlارة وiق>صاد الرمقي

  8 9 وزارة التجهزي والنقل واgلوجس�kك واملاء

 وزارة الص�ة

 
13 11  
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يت �ٔبدى tاللها السادة اجللسات الUدد  القطاUات احلكومkة

 الوزراء اس�تعدادمه احلضور 

�رجمت tاللها �ٔس�ئ� gلقطاع اليت  اجللساتUدد 

 احلكويم
 مالحظات

  5 12 وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

  9 12 وزارة الس�یاÚة والنقل اجلوي والصناUة التقلیدیة

  2 7 وزارة الش�باب والر¹ضة

  4 7 صالوزارة الثقافة واالت

  7 13 وزارة ا�ٔرسة والتضامن واملساواة والتمنیة iجºعیة

  11 13 وزارة الشغل وإالدماج املهين

  --  --  الوزارة امللكفة 5ٕدارة ا فاع الوطين

  4 8 الوزارة امللكفة 5لشؤون العامة واحلاكمة

  4 14 الوزارة امللكفة 5لعالقات مع الربملان

  2 11 5ٕصالح إالدارة و5لوظیفة العمومkة الوزارة امللكفة

  4 10 الوزارة امللكفة 5ملغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة

  2 12 الوزارة امللكفة 5لنقل

   1 الوزارة امللكفة 5لصید البحري

  5 10 الوزارة امللكفة 5ملاء

  4 7 الوزارة امللكفة 5لصناUة التقلیدیة وiق>صاد iجºعي
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   3 الوزارة امللكفة 5لتمنیة القرویة واملیاه والغا5ت

   9 الوزارة امللكفة 5ٕالساكن

   12 الوزارة امللكفة 5لتعلمي العايل والبحث العلمي

   12 الوزارة امللكفة 5لتكو�ن املهين

  2 11 الوزارة امللكفة 5لتlارة اخلارجkة

  1 13 الوزارة امللكفة 5لس�یاÚة

  1 5 زارة امللكفة 5الس�²رالو 

  7 11 الوزارة امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة
 

  

 
  القطاUات احلكومkة ا�ٔكرث اس�تعدادا حلضور jلسات ا�ٔس�ئ� الشفهیة: ملحوظة*****
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�ریل3س�بة اعتذار الوزراء عن حضور �ٔشغال jلسات أ�س�ئ� الشفهیة tالل دورة ٔ� 2017   
  

 Uدد اجللسات القطاUات احلكومkة د اجللساتUد القطاUات احلكومkة
 1 وزارة الشغل وإالدماج املهين 5 وزارة ا و� امللكفة حبقوق إال3سان

 - الوزارة امللكفة 5ٕدارة ا فاع الوطين 12  )الوزارة املنتدبة  ى وز�ر ا اtلیة(وزارة ا اtلیة 
 6 لوزارة امللكفة 5لشؤون العامة واحلاكمةا 12 )كتابة ا و�  ى وز�ر اخلارجkة(وزارة اخلارجkة 

 0 الوزارة امللكفة 5لعالقات مع الربملان 8 وزارة العدل واحلر¹ت
 3 الوزارة امللكفة 5ٕصالح إالدارة و5لوظیفة العمومkة 7 وزارة ا�ٔوقاف والشؤون إالسالمkة

 4 ارج وشؤون الهجرةالوزارة امللكفة 5ملغاربة املقميني 5خل -  أ�مانة العامة gلحكومة
 2 الوزارة امللكفة 5لنقل 13 وزارة iق>صاد واملالیة

 12 الوزارة امللكفة 5لصید البحري 13 وزارة الفالÚة والصید البحري
 4 الوزارة امللكفة 5ملاء 4 وزارة ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن
 6 الوزارة امللكفة 5لصناUة التقلیدیة وiق>صاد iجºعي 0  العايلوزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي

 11 الوزارة امللكفة 5لتمنیة القرویة واملیاه والغا5ت 11 وزارة الصناUة وiس�²ر والتlارة وiق>صاد الرمقي
 5 الوزارة امللكفة 5ٕالساكن 5 وزارة التجهزي والنقل واgلوجس�kك واملاء

 2 الوزارة امللكفة 5لتعلمي العايل والبحث العلمي 1 ةوزارة الص�
 2 الوزارة امللكفة 5لتكو�ن املهين 2 وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
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 3 الوزارة امللكفة 5لتlارة اخلارجkة 2 وزارة الس�یاÚة والنقل اجلوي والصناUة التقلیدیة
 1 5لس�یاÚةالوزارة امللكفة  6 وزارة الش�باب والر¹ضة

 9 الوزارة امللكفة 5الس�²ر 7 وزارة الثقافة واالتصال
 3 الوزارة امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة 1 وزارة ا�ٔرسة والتضامن واملساواة والتمنیة iجºعیة

  
 

  القطاUات احلكومkة ا�ٔكرث اعتذارا عن حضور �ٔشغال jلسات ا�ٔس�ئ� الشفهیة: ملحوظة*** 
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  أ�ولالقسم 
 

  اجللسات الشهریة املتعلقة  -  �ٔ 
حملاور: 5لس�یاسة العامة  ا
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  الشهریة اخلاصة 5لس�یاسة العامة اتاجللس
�ریلtالل دورة �ٔ 2017  

    تو�زي�ٔمحد : �ٔمني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئrس اجللسة  2017 یونیو 07/ اجللسة أ�وىل 
 یةالوزارة املعن  الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

  ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني اتجناUة س�یاس :احملور أ�ول
 iس�تقاليل  .س�یاسة احلكومة من ٔ�jل ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني

 رئrس احلكومة

 أ�صا� واملعارصة  .جناUة س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني
  العدا� والتمنیة .جناUة س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني
 iحتاد العام ملقاوالت املغرب .جناUة س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني

 iشرتايك .الرشائیة gلمواطننيجناUة س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة 
  iحتاد املغريب gلشغل  .اسرتتیجیة احلكومة يف جمال ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة

  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .الس�یاسة احلكومkة يف جمال ال�شغیل وحماربة الفقر والهشاشة
  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل  .یة القدرة الرشائیة gلمواطننيجناUة س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقر وحام

  العمل التقديم .�ٓفاق س�یاسة ال�شغیل و�vٓرها Uىل التمنیة iجºعیة

  اسرتاتیجیة ا�هنوض 5لعامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة :الثايناحملور 
  العدا� والتمنیة .ة والغابویةاسرتاتیجیة ا�هنوض 5لعامل القروي واملناطق اجلبلی

 رئrس احلكومة
 احلريك   .اسرتاتیجیة ا�هنوض 5لعامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة
  .اسرتاتیجیة ا�هنوض 5لعامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة

  
 

  التجمع الوطين لSٔحرار
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   اخلریف�ٔمحد : �ٔمني اجللسة   �ن شامشعبد احلكمي: رئrس اجللسة  2017 یولیوز 05/  الثانیةاجللسة 
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

  ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة :احملور أ�ول
 iس�تقاليل   .ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة

 رئrس احلكومة

 تمنیةالعدا� وال  .ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة
  احلريك  .ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة

©ل ورش ٕاصالح إالدارة العمومkة  التجمع الوطين لSٔحرار  .م�
 iشرتايك  .ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة
  iحتاد املغريب gلشغل  .ٕاصالح إالدارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدة

  العمل التقديم .اكمة اجلیدةٕاصالح إالدارة وم>طلبات احل

  الس�یاسة احلكومkة يف التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل :الثايناحملور 
 iس�تقاليل   .الس�یاسة احلكومkة يف التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل

  رئrس احلكومة

 واملعارصة أ�صا�  .الس�یاسة احلكومkة يف جمال التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل
  احلريك  .الس�یاسة احلكومkة يف جمال التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل

  التجمع الوطين لSٔحرار  .iسرتاتیجیة الوطنیة gل�رسیع الصناعي
  iحتاد العام ملقاوالت املغرب .الس�یاسة احلكومkة يف التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل

  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي   .م�اخ أ�عاملiس�²ر وحتسني 
  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل  .الس�یاسة احلكومkة يف التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل
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   تو�زي�ٔمحد : �ٔمني اجللسة  عبد احلكمي �ن شامش: رئrس اجللسة  2017 غشت 01/  الثالثةاجللسة 
 الوزارة املعنیة ºءالفریق �ٔو iن موضوع السؤال 

  حصی� الس�یاسات العمومkة املتعلقة مبغاربة العامل :احملور أ�ول
 iس�تقاليل  .التدابري املتhذة من ق&ل احلكومة gلعنایة مبغاربة العامل

 رئrس احلكومة

 أ�صا� واملعارصة  .حصی� الس�یاسات العمومkة املتعلقة مبغاربة العامل
  العدا� والتمنیة  .مkة املتعلقة مبغاربة العاملحصی� الس�یاسات العمو 

 احلريك  .حصی� الس�یاسات العمومkة املتعلقة مبغاربة العامل
 التجمع الوطين لSٔحرار  .ٕادماج مغاربة العامل يف خمتلف الس�یاسات العمومkة

  iشرتايك  .حصی� الس�یاسات العمومkة املتعلقة مبغاربة العامل
  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .ومkة املتعلقة مبغاربة العاملالس�یاسات العم

  التقائیة الس�یاسات العمومkة و�Ðٔرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة :الثايناحملور 
 أ�صا� واملعارصة .التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة

  رئrس احلكومة

 العدا� والتمنیة   .لس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیةالتقائیة ا
  احلريك  .التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة
  التجمع الوطين لSٔحرار  .التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة

  iحتاد العام ملقاوالت املغرب .ة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیةالتقائی
  iحتاد املغريب gلشغل .التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة
  كونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغلال  .التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة
  العمل التقديم .التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ iسرتاتیجیات القطاعیة
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 القسم أ�ول
 اجللسات الشهریة املتعلقة  -  ب

 ٕاحصائیات: 5لس�یاسة العامة
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهریة اخلاصة �رئrس احلكومة
– Nات حسب الفرق واUریلدورة  –مو�ٔ� 2017 

 

  

  

  

  

 2017 یونیو 07: اجللسة ا�ٔوىل

اسرتاتيجية النهوض بالعامل القروي واملناطق اجلبلية والغابوية- : احملور الثاين الفرق واNموUات  
جناعة سياسات التشغيل وحماربة الفقر ومحاية القدرة -: احملور األول

 الشرائية للمواطنني

س�ئ� املطروÚةا�ٔ  أ�س�ئ� اNابة  أ�س�ئ� املطروÚة أ�س�ئ� اNابة 

 iس�تقاليل. ف 01 01 00 00

 ا�ٔصا� واملعارصة.ف 01 01 00 00

 العدا� والتمنیة. ف 01 01 01 01

احلريك.ف 00 00 01 01  

التجمع الوطين لSٔحرار.ف 00 00 01 01  

بiحتاد العام ملقاوالت املغر . ف 01 01 00 00  

iشرتايك. ف 01 01 00 00  

iحتاد املغريب gلشغل. ف 01 01 00 00  

ا س�توري ا ميقراطي iجºعي. ف 01 01 00 00  

 الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل.م 01 01 00 00

 العمل التقديم.م 01 01 00 00

 اNموع 09 09 03 03
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  خلاصة �رئrس احلكومةٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهریة ا

�ریلدورة  –توزیع التوقkت  – ٔ� 2017 
  

  

 رئrس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

جناUة س�یاسات ال�شغیل وحماربة الفقر  -
 وحامیة القدرة الرشائیة gلمواطنني

اسرتاتیجیة ا�هنوض 5لعامل القروي  -
 واملناطق اجلبلیة والغابویة

  دقkقة  94
  

  دقkقة  94
  

  

  

 .)دقkقة 94(ورئrس احلكومة ) دقkقة 94(م&دٔ� املناصفة يف توزیع التوقkت بني جملس املس�شار�ن  اعمتد tالل هذه اجللسات: ملحوظة
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهریة اخلاصة �رئrس احلكومة
�ریلدورة  –حسب الفرق واNموUات  –ٔ� 2017 

 2017 یولیوز 05: الثانیةاجللسة 

احلكومية يف التنمية الصناعية وحتسني مناخ  السياسة- : ور الثايناحمل الفرق واNموUات

 األعمال
 اإلدارة ومتطلبات احلكامة اجليدة إصالح-: احملور األول

 األسئلة املطروحة األسئلة اCابة األسئلة املطروحة األسئلة اCابة

 iس�تقاليل. ف 01 01 01 01

 املعارصةا�ٔصا� و .ف 00 00 01 01

 العدا� والتمنیة. ف 01 01 00 00

 احلريك.ف 01 01 01 01

 التجمع الوطين لSٔحرار.ف 01 01 01 01

 iحتاد العام ملقاوالت املغرب. ف 00 00 01 01

 iشرتايك. ف 01 01 00 00

 iحتاد املغريب gلشغل. ف 01 01 00 00

 ا س�توري ا ميقراطي iجºعي. ف 00 00 01 01

 الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل.م 00 00 01 01

 العمل التقديم.م 01 01 00 00

 اNموع 07 07 07 07
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهریة اخلاصة �رئrس احلكومة
  2017دورة �ٔ�ریل  –توزیع التوقkت  – 

 
  

 رئrس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

  ارة وم>طلبات احلاكمة اجلیدةٕاصالح إالد -

الس�یاسة احلكومkة يف التمنیة الصناعیة وحتسني  -
 م�اخ أ�عامل

  دقkقة 117 -
  

  دقkقة 117 -
  

 

    

 .)دقkقة 117(ورئrس احلكومة ) دقkقة 117(اعمتد tالل هذه اجللسة م&دٔ� املناصفة يف توزیع التوقkت بني جملس املس�شار�ن : ملحوظة
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   الشهریة اخلاصة �رئrس احلكومةٕاحصاء Uام لSٔس�ئ�
�ریلدورة  –حسب الفرق واNموUات  –ٔ� 2017 

 2017 غشت 01: الثالثةاجللسة 

التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ - : احملور الثاين الفرق واNموUات

القطاعيةاالسرتاتيجيات   
 العامل حصيلة السياسات العمومية املتعلقة مبغاربة-: احملور األول

 األسئلة املطروحة األسئلة اCابة األسئلة املطروحة األسئلة اCابة

 iس�تقاليل. ف 01 01 00 00

 ا�ٔصا� واملعارصة.ف 01 01 01 01

 العدا� والتمنیة. ف 01 01 01 01

 احلريك.ف 01 01 01 01

 التجمع الوطين لSٔحرار.ف 01 01 01 01

 iحتاد العام ملقاوالت املغرب .ف 00 00 01 01

 iشرتايك. ف 01 01 00 00

 iحتاد املغريب gلشغل. ف 00 00 01 01

 ا س�توري ا ميقراطي iجºعي. ف 01 01 00 00

 الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل.م 00 00 01 01

 العمل التقديم.م 00 00 01 01

 اNموع 07 07 08 08
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  ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشهریة اخلاصة �رئrس احلكومة
  2017دورة �ٔ�ریل  –توزیع التوقkت  – 

 
  

 رئrس احلكومة جملس املس�شار�ن احملاور

  حصی� الس�یاسات العمومkة املتعلقة مبغاربة العامل -

التقائیة الس�یاسات العمومkة ؤ�Ðرها Uىل تنفkذ  -
 iسرتاتیجیات القطاعیة

  دقkقة 86 -
  

  دقkقة 86 -
  

 

    

 .)دقkقة 86(ورئrس احلكومة ) دقkقة 86(اعمتد tالل هذه اجللسة م&دٔ� املناصفة يف توزیع التوقkت بني جملس املس�شار�ن : ملحوظة
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  القسم الثاين
  أ�س�ئ� الشفهیة ا�ٓنیة اNاب عهنا

�ریلtالل دورة �ٔ 2017  
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 ة ا�ٓنیة اNاب عهنا أ�س�ئ� الشفهی
�ریلtالل دورة ٔ� 2017  

  دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  عبد إال± احللوطي: رئrس اجللسة  2017 ماي 09/  الثانیةاجللسة 
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال ا�ٓين 

 الفالÚة والصید البحري  iس�تقاليل .دمع وت�ٔهیل املقاوالت الفالحkة
 الفالÚة والصید البحري  التجمع الوطين لSٔحرار .احلايلومس الفالÀ حصی� امل

Àعي  .املومس الفالºجi ة والصید البحري  ا س�توري ا ميقراطيÚالفال 
 الص�ة  iحتاد املغريب gلشغل  .ت�ٔخر تفعیل املعاد� العلمیة وإالداریة Ð�ٔ5ر الرجعي

 الص�ة  يلiس�تقال  .وضعیة املس�شفkات إالقلميیة
 الص�ة  احلريك  .الوضع الصحي 5جلنوب الرشيق

 العالقات مع الربملان  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل .ا�jٓال ا س�توریة gلرد Uىل أ�س�ئ� الشفهیة والك>ابیة

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  محید øوسكوس: رئrس اجللسة  2017 ماي 16/  الثالثةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء  موضوع السؤال ا�ٓين

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .5ملغربقطاع النقل الطريق gلبضائع 
 الص�ة  غلiحتاد املغريب gلش  .تطبیق القانون وتوفري امحلایة iجºعیة gلممرضني واملمرضات املتعاقد�ن مع الصندوق الوطين gلضامن iجºعي

 الس�یاÚة  احلريك  .ا ا�tىل مدینة إ ز¹دة الرÚالت اجلویة من و 
 الس�یاÚة  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي .املدين�شجیع الطريان 

 الس�یاÚة  iس�تقاليل  .2020حصی� اÄطط أ�زرق 
صالالثقافة واالت  احلريك  .القروياسرتاتیجیة احلكومة لتعممي دور الثقافة يف العامل   

 الثقافة واالتصال  التجمع الوطين لSٔحرار .القرويالربÒمج الوطين لبناء دور الثقافة 5لعامل 
 الثقافة واالتصال  iس�تقاليل .تعممي دور الثقافة
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دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئrس اجللسة  2017 ماي 23/  الرابعةاجللسة   
 الوزارة املعنیة iنºءالفریق �ٔو  موضوع السؤال ا�ٓين 

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iس�تقاليل  .النقلتطو�ر م�ظومة 
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  مجموUة العمل التقديم   .اجلنوبیةمواÓة اخلصاص يف مkاه الرشب ببعض املناطق 

لتجهزي والنقل واgلوجس�kكا  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .واملغربمرشوع الربط القاري بني ٔ�ورو5   
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iشرتايك  .املس�تعم�قطاع بیع ورشاء الس�یارات 

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  احلريك .�فkاللتوضعیة الطرق جبهة درUة 

  �ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  Òئ� التازي: اجللسة ةرئrس  2017 ماي 30/  اخلامسةاجللسة 
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء ال ا�ٓين موضوع السؤ 

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iحتاد العام ملقاوالت املغرب .ٕاUادة النظر يف املنظومة التعریفkة يف قطاع العبور املینايئ 
 الثقافة واالتصال  iس�تقاليل  .الربامج التلفزیة tالل شهر رمضان أ��رك

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  عبد الصمد قkوح: رئrس اجللسة  2017 ویونی 06/  السادسةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال ا�ٓين 

 ا اtلیة  أ�صا� واملعارصة  .iجºعیة iح>lاjات وثرية تنايم
لیةا اt   العدا� والتمنیة  .املقاربة احلكومkة لتدبري iح>lاjات والتظاهر السلمي  

 ا اtلیة  احلريك   .املغربیةiح>lاjات الشعبیة اليت تعرفها بعض املدن 
 ا اtلیة  لSٔحرارالتجمع الوطين   .tلفkاهتا احلس�مية، ومايهقلمي إ معاجلة احلكومة لالح>lاjات اليت تعرفها بعض م�اطق اململكة مهنا 

 ا اtلیة  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .ل املقاواليتتنايم iح>lاjات ذات املطالب iجºعیة وiق>صادیة والفع
 ا اtلیة  iشرتايك  .املغرب م�اطق بعض تعرفه ا¢ي iجºعي احلراك
 ا اtلیة  iحتاد املغريب gلشغل  .ا�ٔخرى املناطق وبعض احلس�مية مبدینة iجºعیة iح>lاjات تدبري يف احلكومة مقاربة
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 ا اtلیة  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .�سمى حراك احلس�مية تطورات اÚ�ٔداث ف½
 ا اtلیة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل  .احلس�ميةٔ�Úداث 

©ل  ا اtلیة  أ�صا� واملعارصة  .املتوسط م�ارة احلس�مية مرشوع م�

  Uدالدمحم: �ٔمني اجللسة  إال± احللوطيعبد : رئrس اجللسة  2017 یونیو 13/  السابعةاجللسة 
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال ا�ٓين 

©ل املباين السك�یة 5ٔ�قالمي   ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  iس�تقاليل  .اجلنوبیةم�
�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  محید øوسكوس: رئrس اجللسة  2017 یونیو 20/  الثام�ةاجللسة   

 الوزارة املعنیة و iنºءالفریق �ٔ  موضوع السؤال ا�ٓين 
 الص�ة  iس�تقاليل . املس�تعlالتاملشالك اليت تعرفها ٔ�قسام 

 الص�ة  احلريك  .املس�تعlالتت�ٔهیل 
 ٕاصالح إالدارة والوظیفة العمومkة  iشرتايك .العمومkةٕاصالح النظام أ�سايس العام gلوظیفة  اسرتاتیجیة

 ٕاصالح إالدارة والوظیفة العمومkة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل . املغربیة طالت مجموUة من أ�طر 5ٕالدارة ظاهرة إالعفاءات والتنقkالت التعسفkة اليت

�ٔمحد اخلریف: �ٔمني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئrس اجللسة  2017 یولیوز 04/  التاسعةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال ا�ٓين 

 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة  iس�تقاليل   .5خلارجمعلیة العبور ٔ�بناء اجلالیة املغربیة املقميني  �سهیل
 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة  أ�صا� واملعارصة  .iس�²رحتفزي ش�باب اجلالیة Uىل 

ةالتlارة اخلارجi  kس�تقاليل  .iق>صادیةتفعیل ا بلوماس�یة   

تو�زي�ٔمحد : �ٔمني اجللسة  عبد الصمد قkوح: رئrس اجللسة  2017 یولیوز 11/  العارشةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال ا�ٓين 

 وز�ر ا و� امللكف حبقوق إال3سان  العدا� والتمنیة  .التعذیبا�©لیة الوطنیة gلوقایة من 
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 iق>صاد واملالیة  ايكiشرت   .قرار تعومي ا رمه
 iق>صاد واملالیة  احلريك   .gلمواطننيانعاكسات تعومي ا رمه Uىل املقاولني والقدرة الرشائیة 

 iق>صاد واملالیة  iس�تقاليل .تغیري نظام رصف ا رمه املغريب
 الص�ة  iس�تقاليل  .خ�یفرةوضعیة املس�شفkات إالقلميیة جبهة بين مالل 

 الص�ة  احلريك  .ا معملراكز الصحیة لتصفkة ا م من اس�ت��اء بعض ا
 الثقافة واالتصال  iس�تقاليل   .الوطينحفظ ذاøرة الرتاث الثقايف الالمادي 

دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  إال± احللوطيعبد : رئrس اجللسة  2017 یولیوز 18/  احلادیة عرشاجللسة   
زارة املعنیةالو  الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال ا�ٓين   

 ا اtلیة  العدا� والتمنیة  .املقاربة املعمتدة يف التعامل مع iح>lاjات السلمیة
 الش�باب والر¹ضة  أ�صا� واملعارصة  .2017اÄ½ت املربجمة يف صیف 

دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  الصمد قkوحعبد : رئrس اجللسة  2017 غشت 08/  الرابعة عرشاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء ل ا�ٓين موضوع السؤا

 املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون الهجرة  iشرتايك  .13ٕاÚداث اجلهة 
 كتابة ا و� امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة  أ�صا� واملعارصة .جودة مkاه الشواطئ
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  القسم الثالث
  أ�س�ئ� الشفهیة العادیة اNاب عهنا

�ریل�ٔ tالل دورة  2017  
  

  



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصی� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 �ٔ�ریلدورة 

 

30

  أ�س�ئ� الشفهیة العادیة اNاب عهنا
�ریلtالل دورة ٔ� 2017  

  

  دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  عبد الصمد قkوح: رئrس اجللسة  2017 ماي 02/  أ�وىلاجللسة 
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 ٕاUداد الرتاب الوطين   iس�تقاليل  .ويمشلك تطبیق قانون التعمري دون مراUاة خصوصیات العامل القر 
 ٕاUداد الرتاب الوطين   احلريك  .ٔ�زمة العقار

 الرتبیة الوطنیة  العدا� والتمنیة  .وضعیة التعلمي الثانوي إالUدادي والثانوي 5لعامل 5لقروي
 الرتبیة الوطنیة   ا س�توري ا ميقراطي iجºعي . ا�متدرس يف العامل القروي

 الرتبیة الوطنیة   iس�تقاليل  .التعلميیة الس�یاسة
 الرتبیة الوطنیة   iشرتايك   .وضعیة ا اtلیات املدرس�یة

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل . املس�تفkد�ن من مقالع الرمال ورخص الصید يف ٔ�Uايل الب�ار
 الص�ة  التجمع الوطين لSٔحرار  .اململكة ان�شار بعض أ�مراض املعدیة يف العدید من م�اطق

 الص�ة  iس�تقاليل  .دمع امجلعیات العام� يف جمال القصور اللكوي
 الص�ة العدا� والتمنیة  .ٕاجراءات وزارäمك لتlاوز ٕاشاكلیة طول املواعید اخلاصة 5ٕجراءات العملیات اجلراحkة

 أ�رسة والتضامن  أ�صا� واملعارصة  .اءاس�تف�ال الفقر وضعف الس�یاسات iجºعیة ٕازاء الفقر 
 الشغل وإالدماج املهين  أ�صا� واملعارصة   .ارتفاع 3س�بة بطا� الش�باب

 الشغل وإالدماج املهين  iس�تقاليل  .مصري Úاميل الشهادات العلیا
 الشغل وإالدماج املهين  احلريك  .ارتفاع 3س�بة البطا�

Äلشغل  .اطر املهنیةالتعویض عن ا�ٔرضار املرتتبة عن اg حتاد املغريبi  الشغل وإالدماج املهين 
 العالقات مع الربملان العدا� والتمنیة   .احلاكمة املالیة وإالداریة لبعض مجعیات أ�عامل iجºعیة اليت äك�يس صبغة النفع العام

ملانالعالقات مع الرب   مجموUة العمل التقديم  .السجناء املصابني ب�ٔمراض عقلیة  
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 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  أ�صا� واملعارصة   .ٕاجناز السدود الصغرية
 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  أ�صا� واملعارصة  .Uدم اس�تفادة بعض املناطق القرویة من املاء الصاحل gلرشب

Uدال دمحم: �ٔمني اجللسة  عبد إال± احللوطي: رئrس اجللسة  2017 ماي 09/  الثانیةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 الفالÚة والصید البحري  أ�صا� واملعارصة .الفالÚة التضام�یة
 الفالÚة والصید البحري  احلريك  .�رÒمج äمنیة املناطق القرویة واجلبلیة

 الص�ة  أ�صا� واملعارصة  .رضورة بناء مس�شفى jامعي جبهة درUة �فkاللت

  أ�صا� واملعارصة .ضعف إالق&ال Uىل معارض الصناUة التقلیدیة وiق>صاد iجºعي والتضامين
كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة 

 التقلیدیة

  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .دمع الصناع التقلیدیني
كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة 

 التقلیدیة
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  دا� والتمنیةالع   .مواعیدهات�ٔخر القطارات عن 

 الطاقة واملعادن  التجمع الوطين لSٔحرار  .وضعیة املك>ب الوطين gلكهر5ء واملاء الصاحل gلرشب بعد توقkع عقد الربÒمج مع احلكومة
 الش�باب والر¹ضة  العدا� والتمنیة   .ت�ٔطري الش�باب Ä5½ت

 الش�باب والر¹ضة  iس�تقاليل  .تالعبنيت�ٔطري احلقل الر¹يض وحامیته من امل 
 الشغل وإالدماج املهين  iشرتايك  .الس�یاسة احلكومkة يف جمال ال�شغیل

 الشغل وإالدماج املهين  العدا� والتمنیة   .حضا¹ �رÒمج مقاوليت
ةالشؤون العامة واحلاكم  أ�صا� واملعارصة  .iخ>الالت اليت تطال معلیة توزیع ا قkق املدمع  

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  محید øوسكوس: رئrس اجللسة  2017 ماي 16/  الثالثةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iشرتايك  .وضعیة الطرق 5لعامل القروي
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النقل واgلوجس�kكالتجهزي و   أ�صا� واملعارصة  .واملساb القرویةوضعیة الطرق   
 الثقافة واالتصال  العدا� والتمنیة .العنایة 5مل�Ðٓر التارخيیة مبختلف ربوع اململكة

 العدل  العدا� والتمنیة  .iس�kالء Uىل عقارات الغري
 العدل  أ�صا� واملعارصة   .حتریك ملفات الفساد املايل

 الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل  .وراه ا و� ٔ�و ما یعادلها بصفة ٔ�ساتذة التعلمي العايل مساUد�نتوظیف املوظفني احلاصلني Uىل شهادة ا كتوراه ٔ�و دكت
 الرتبیة الوطنیة  العدا� والتمنیة   .ٕاعفاءات وزارة الرتبیة الوطنیة ملسؤولني ٕاداریني وäربویني

 الرتبیة الوطنیة  أ�صا� واملعارصة .ا اtلیات
 الشغل وإالدماج املهين  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل   .العامل املرضبني وٕاUادة ٕادماجاملرضبني �شغیل عامل jدد ماكن العامل 

دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئrس اجللسة  2017 ماي 23/  الرابعةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iس�تقاليل  .ببالدÒموارد املائیة احلاكمة يف التدبري املندمج gل
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  التجمع الوطين لSٔحرار  .اخلصاص الفادح يف املاء الرشوب جبهة العیون الساقkة امحلراء

لتجهزي والنقل واgلوجس�kكا  أ�صا� واملعارصة  .التخفkف من Úدة الفوارق اجلهویة Uىل مس�توى البkÜة التحتیة الطرقkة  
 الرتبیة الوطنیة العدا� والتمنیة  .تعممي �رÒمج تrسري Uىل العامل القروي

 الرتبیة الوطنیة العدا� والتمنیة .ظاهرة الغیاب امجلاعي gلتالمkذ
 الرتبیة الوطنیة  احلريك .توفري النقل املدريس 5لقرى
 الرتبیة الوطنیة  أ�صا� واملعارصة  .ظاهرة الهدر املدريس

 الص�ة العدا� والتمنیة  .معاÒة مرىض داء الرسطان
 الص�ة  iس�تقاليل  .التغطیة الصحیة الشام�

 الص�ة  أ�صا� واملعارصة   .التفاو�ت اNالیة يف iس�تفادة من اخلدمات الصحیة
 Àة والنق  أ�صا� واملعارصة .الوطينالرفع من جودة املنتوج الس�یاÚل اجلويالس�یا  
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 أ�رسة والتضامن واملساواة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل  .وضعیة املترصفني املتعاقد�ن مبؤسسة التعاون الوطين

  iس�تقاليل .مس�تق&ل الصناUة التقلیدیة
كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة 

 التقلیدیة

  العام ملقاوالت املغرب iحتاد  .املنافسةحتسني جودة املنتوjات املغربیة وحام�هتا من 
كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة 

 التقلیدیة

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  Òئ� التازي: اجللسة ةرئrس  2017 ماي 30/  اخلامسةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال

ل واgلوجس�kكالتجهزي والنق العدا� والتمنیة  .الش�بكة الطرقkة 5لعامل القروي  
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك العدا� والتمنیة .iس�تlابة ملطالب شغی� الرشكة الوطنیة gلطرق الس�یارة 5ملغرب

 الثقافة واالتصال العدا� والتمنیة  .هتدید بعض الربامج التلفزیة لقمي املغاربة
©لیات تزنیل القانونني التنظميیني املتعلقني بتفعیل الطابع ال  الثقافة واالتصال  احلريك  .رمسي لSٔمازیغیة واNلس الوطين gلغات والثقافة املغربیة�

 ٕاUداد الرتاب الوطين   iس�تقاليل   .احلرضي والت�ٔهیل التجهزي الناقصة السك�یة أ�حkاء هیلكة ٕاUادة رضورة
 الرتبیة الوطنیة  أ�صا� واملعارصة   .اجلامعیة أ�حkاء وضعیة

 الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل  .ال عامل رشاكت النظافة واحلراسة املتعاقدة مع الوزارةاحلیف ا¢ي یط
 الرتبیة الوطنیة  iشرتايك   .وضعیة التعلمي اخلصويص 5ملغرب

نیةالرتبیة الوط   التجمع الوطين لSٔحرار .معایري تعیني خرجيي مس� إالدارة الرتبویة 5ملراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن  
 الرتبیة الوطنیة  احلريك .التصدي gلغش يف iم>�اÒت

 الرتبیة الوطنیة  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .ب�ٔزواÓم التعلميیة أ�طر الت�اق
 الص�ة  أ�صا� واملعارصة   .اÚرتام �jٓال ٕاجناز بعض املشاریع iس�شفائیة

 أ�رسة والتضامن واملساواة  iحتاد املغريب gلشغل  .طينا�Úساب أ�قدمkة املك�س�بة لبعض مس�تhديم التعاون الو 
 الشغل وإالدماج املهين  أ�صا� واملعارصة  .�شغیل ذوي iح>یاjات اخلاصة
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 ٕاصالح إالدارة والوظیفة العمومkة  أ�صا� واملعارصة   .حماربة الرشوة
خلارجاملغاربة املقميني 5  التجمع الوطين لSٔحرار  .مشالك اجلالیة 5ملهجر  

 التمنیة املس�تدامة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل   .ان�شار غبار ٔ�سود مبدینة الق�یطرة

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  عبد الصمد قkوح: رئrس اجللسة  2017 یونیو 06/  السادسةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 ا اtلیة  iس�تقاليل  .احلس�مية مدینة �شهده ا¢ي iجºعي iح>قان
 ا اtلیة العدا� والتمنیة   .5حلس�مية السادس دمحم ®ساÚة تظاهرة فض ٔ�ثناء وقعت ٔ�م�یة جتاوزات
 الشؤون العامة واحلاكمة  أ�صا� واملعارصة  .الغذائیة املواد ٔ�سعار وضعف مراق&ة املضاربة

 العالقات مع الربملان  س�تقاليلi   .حاكم>ه وتعز�ز املدين اNمتع معل تقویة
 كتابة ا و� امللكفة 5لنقل  أ�صا� واملعارصة   .املهنیني السائقني وضعیة

  iس�تقاليل   .احلرف تنظمي قانون
كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة 

 التقلیدیة

Uدالدمحم : �ٔمني اجللسة  عبد إال± احللوطي: رئrس اجللسة  2017 یونیو 13/  السابعةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .التعمري جمال يف اجلهویة خصوصیات مع ال�رشیع مالمئة
 ٕاUداد الرتاب الوطين والتعمري  العدا� والتمنیة  .صفkح بدون مدن �رÒمج
 العدل  iحتاد املغريب gلشغل  .ائیةالقض أ�حاكم تنفkذ

 الرتبیة الوطنیة العدا� والتمنیة   .5جلامعات العلمي البحث وهیلكة تطو�ر
 الرتبیة الوطنیة العدا� والتمنیة  .أ�ساس�یني النظامني حضا¹ التعلمي ورjال 3ساء ملف

 الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل  . التعلمي م�ظومة ٕالصالح العریضة اخلطوط
الصناUة وiس�²ر والتlارة  أ�صا� واملعارصة  .الش�باب املقاولني ت�ٔطري
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 وiق>صاد الرمقي

 أ�صا� واملعارصة  .الصناعیة املناطق ت�ٔهیل ٕاUادة ٕاسرتاتیجیة
الصناUة وiس�²ر والتlارة 

 وiق>صاد الرمقي

©ل ملعارصةأ�صا� وا  .القرب جتارة عرصنة جمال يف احلكومة الزتامات م�  
الصناUة وiس�²ر والتlارة 

 وiق>صاد الرمقي

الصناUة وiس�²ر والتlارة   iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .البالس�تكkة ا�øٔیاس صنع قطاع يف العام� gلرشاكت احلكومة مواøبة
 وiق>صاد الرمقي

ر والتlارة الصناUة وiس�i  ²س�تقاليل . واملتوسطة الصغرى املقاوالت وضعیة
 وiق>صاد الرمقي

الصناUة وiس�²ر والتlارة   iس�تقاليل  . التنفkذ Úزي القانون دخول بعد البالس�kك صناUة يف اÄتصة gلمقاوالت املواøبة وإالجراءات املقرتÚة البدائل
 وiق>صاد الرمقي

صناUة وiس�²ر والتlارة ال   احلريك  .النائیة 5ملناطق iس�²ر ل�شجیع احلكومة اسرتاتیجیة
 وiق>صاد الرمقي

 الشغل وإالدماج املهين  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل  .iجºعي احلوار انطالق
 التlارة اخلارجkة  العمل التقديم   .gلصادرات والقطاعي اجلهوي التوزیع
املس�تدامةالتمنیة   لSٔحرارالتجمع الوطين   .تنغري 5ٕقلمي املتدهور البrيئ الوضع  

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  محید øوسكوس: رئrس اجللسة  2017 یونیو 20/  الثام�ةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 الص�ة أ�صا� واملعارصة  .القرویة iس�شفائیة 5ملراكز أ�دویة توفري
 الص�ة أ�صا� واملعارصة  .العمومkة 5ملس�شفkات الطبیة ا�Óٔزة وضعیة

 الص�ة  العدا� والتمنیة .النفس�یة الص�ة قطاع يف املهول اخلصاص
 الرتبیة الوطنیة أ�صا� واملعارصة  .املق&ل gلمومس 5لÜس�بة أ�قسام يف iكتظاظ ملواÓة املتhذة التدابري
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الوطنیة الرتبیة  العدا� والتمنیة  .ا�ٔاكدميیات مع املتعاقد�ن أ�ساتذة ت�ٔهیل  
 الرتبیة الوطنیة  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .املهين التكو�ن يف العرصیة الشعب
 الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل . اخلاصة املدارس تفرضها اليت الرسوم

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  العدا� والتمنیة   .ببالدÒ السري حوادث
 الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة  احلريك  .القروي العامل ,هربة تعممي

 الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة  لSٔحرارالتجمع الوطين   .الرشيق 5جلنوب املنامج قطاع وضعیة
©ل  وبعض الفرقاء iجºعیني القطاع Uىل والوزارات الوصیة iجºعي gلضامن الوطين الصندوق ٕادارة بني املشرتك االتفاق م�

   .الرشیة ملواردا توفري حول
 الشغل وإالدماج املهين  iحتاد املغريب gلشغل

حملروقات ٔ�سعار مواøبة Uدم  الشؤون العامة واحلاكمة  iس�تقاليل  . العاملیة أ�سواق يف لSٔسعار ببالدÒ ا
 كتابة ا و� امللكفة 5لنقل  لSٔحرارالتجمع الوطين    .ببالدÒ البحري النقل وضعیة

 الصناUة التقلیدیة  أ�صا� واملعارصة  .التقلیدیني gلصناع iجºعیة أ�وضاع
 كتابة ا و� امللكفة 5لس�یاÚة  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  ."2020 رؤیة" �رÒمج حصی�
 كتابة ا و� امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة  iس�تقاليل  .املزنلیة النفا¹ت لتدبري الوطين الربÒمج

�ٔمحد اخلریف: �ٔمني اجللسة  عبد القادر سالمة: رئrس اجللسة  2017 یولیوز 04/  لتاسعةااجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

املغاربة املقميني 5خلارج وشؤون   احلريك  .2017 عبور معلیة جناح لضامن احلكومة اس�تعدادات
 الهجرة

 الرتبیة الوطنیة  س�تقاليلi .وامل�ٔجور�ن الش�باب äكو�ن �رÒمج
 الرتبیة الوطنیة  العدا� والتمنیة  .جودته وضامن وتعمميه أ�ويل التعلمي ٕالزامkة
©الف 10 لتكو�ن احلكويم الربÒمج خرجيي ملف  الرتبیة الوطنیة  لSٔحرارالتجمع الوطين   .äربوي ٕاطار �

 الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل  .البااكلور¹ ام>�اÒت
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 الرتبیة الوطنیة  iحتاد املغريب gلشغل  .املهين التكو�ن مبؤسسات الت�اقهم دون ا راسة عن وانقطاعهم التالمkذ من العدید ةمغادر 
 الص�ة  iس�تقاليل  .إالقلميیة املس�شفkات وضعیة
 الص�ة  العدا� والتمنیة   .)رامkد( الطبیة املساUدة لنظام الصحي gلت�ٔمني الوطنیة الواك� تدبري

 الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة  أ�صا� واملعارصة   .البرتولیة 5ملنتوjات اخلاص iح>یاطي اÄزون
 الس�یاÚة  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي  .إال�كولوجkة الس�یاÚة
املهين وإالدماج الشغل  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل . املناو� رشاكت  
 الشؤون العامة واحلاكمة  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .غرب5مل أ�عامل م�اخ حتسني

 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  أ�صا� واملعارصة  .املناطق ببعض الرشوب املاء يف اخلصاص
 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  أ�صا� واملعارصة  .السدود اجناز �رÒمج

�ٔمحد تو�زي: �ٔمني اجللسة  عبد الصمد قkوح: ةرئrس اجللس  2017 یولیوز 11/  العارشةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

حملمت� وانعاكساته ا رمه تعومي  iق>صاد واملالیة  مجموUة العمل التقديم  .الوطين iق>صاد Uىل ا
 iق>صاد واملالیة  iس�تقاليل .املفلسة الرشاكت Uدد ارتفاع
 iق>صاد واملالیة  العدا� والتمنیة  .واملتوسطة الصغرى والتاملقا وضعیة
 الثقافة واالتصال  لSٔحرارالتجمع الوطين   .الرشيق واجلنوب الشاملیة 5ملناطق أ�ريض والتلفزي إالذاعي البث تقویة

الوطنیةالرتبیة   الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل . 2018- 2017 ا راس�یة الس�نة �رمس املدريس ا خول  
حملطات  مع املواøبة التدابري  الس�یاÚة  iحتاد العام ملقاوالت املغرب .2020 رؤیة أ�زرق اÄطط ٕاطار املندجمة يف الساÚلیة ا
 التمنیة املس�تدامة  iحتاد املغريب gلشغل  .النظیفة والطاقة أ�حفوریة الطاقة عوض املتالش�یة املطاطیة العlالت اس�تعامل خماطر
   .اخلاصة iح>یاjات ذوي درسمت دمع
  
  

 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  العدا� والتمنیة
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دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  عبد إال± احللوطي: رئrس اجللسة  2017 یولیوز 18/  احلادیة عرشاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 ا اtلیة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل . ةالعمومk القوات طرف من gلقمع iح>lاjات تعرض
 ا اtلیة  iحتاد املغريب gلشغل   .النقابیة واحلقوق gلحر¹ت املعادي املهنج الهجوم
 ا اtلیة  أ�صا� واملعارصة  .املضافة القمية Uىل الرضیبة من القرویة امجلاUات حصة توزیع معایري
 ا اtلیة  لSٔحرارالتجمع الوطين   .لالس�²ر اجلهویة املراكز معل تقkمي
 ا اtلیة  iس�تقاليل  .املتوسطیة املدن ببعض والكهر5ء املاء وتوزیع الصحي الرصف tدمات تدبري

 ا اtلیة  iس�تقاليل  .أ�عامل م�اخ حتسني
 ا اtلیة  أ�صا� واملعارصة  .س>ة 5ب احلدودي املعرب واقع

 ا اtلیة  احلريك .القروي 5لعامل أ�س�بوعیة أ�سواق ت�ٔهیل
 الش�باب والر¹ضة  العدا� والتمنیة .الس�نة لهذه التخیميي العرض
  والتعمري الوطين الرتاب ٕاUداد  العدا� والتمنیة .gلسقوط ا�ٓی� ا ور

 الص�ة  iشرتايك .املس�شفkات داtل الصیانة ٕاشاكلیة
 الس�یاÚة  لSٔحرارجمع الوطين الت  .اجلبلیة الس�یاÚة ب�ٔوضاع gلهنوض الكف�k الس�بل

 الشغل وإالدماج املهين  iس�تقاليل .الشغل قانون وتغیrب العام� الید اس�تغالل
 املغاربة املقميني 5خلارج  أ�صا� واملعارصة  .5خلارج املقمية املغربیة اجلالیة مشالك مع احلكومة تعامل
 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  احلريك .السدود صیانة

 كتابة ا و� امللكفة 5الس�²ر  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .5ملغرب iس�²ر معوقات

�ٔمحد اخلریف: �ٔمني اجللسة  محید øوسكوس: رئrس اجللسة  2017 یولیوز 25/  عرش الثانیةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 

 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  iس�تقاليل .القروي 5لعامل gلرشب الصاحل 5ملاء امجلاعي لزتویدا �رÒمج وثرية من الرفع رضورة
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 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  iشرتايك  .gلرشب الصاحل املاء ندرة ٕاشاكلیة Uىل gلقضاء الوزارة اسرتاتیجیة
فة 5ملاءكتابة ا و� امللك  أ�صا� واملعارصة  .املاء Uىل املزتاید الطلب  
 كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  العدا� والتمنیة  .5ملغرب املايئ أ�من
والتعمري الوطين الرتاب ٕاUداد  أ�صا� واملعارصة .القرویة املراكز هیلكة ٕاUادة  

والتعمري الوطين الرتاب ٕاUداد  iحتاد املغريب gلشغل .الواك� بقطاع العاملني ٔ�وضاع  

والتعمري الوطين الرتاب ٕاUداد  العدا� والتمنیة  .قانونیة îري تبنا¹ �سویة رخصة  

 الرتبیة الوطنیة  iحتاد العام ملقاوالت املغرب  .الشغل سوق ملتطلبات املهين التكو�ن مالءمة
 الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل  .املرس�بني املتدربني أ�ساتذة وضعیة
 الرتبیة الوطنیة  والتمنیةالعدا�   .2018 - 2017 املدريس ا خول ظروف
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  أ�صا� واملعارصة  القرویة gلطرق الثاين الوطين 5لربÒمج املتعلقة الوزارة تعهدات
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  احلريك  .الس�یارة الطرق �سعرية

 الص�ة  احلريك  .ببالدÒ الصحیة املنظومة واقع
 الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل . البرتولیة 5ملنتوjات اخلاص iح>یاطي اÄزون ضعف
 الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة  iس�تقاليل  .القرویة الكهربة تعممي
 الس�یاÚة  iس�تقاليل  .اجلوي الربط تعز�ز

 أ�رسة والتضامن واملساواة  ملعارصةأ�صا� وا  .iجºعي الºسك دمع صندوق ٔ�داء حصی�
 الشغل وإالدماج املهين  iس�تقاليل  .الصلح حمارض وانعاكسات tلفkات

 كتابة ا و� امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة  التجمع الوطين لSٔحرار  .طانطان 5ٕقلمي املزري البrيئ الوضع

تو�زي�ٔمحد : �ٔمني اجللسة  مةعبد القادر سال: رئrس اجللسة  2017 غشت 01/  عرش الثالثةاجللسة   
 الوزارة املعنیة الفریق �ٔو iنºء موضوع السؤال 
حملدود  الرتبیة الوطنیة  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل  .مسطرة ولوج اجلامعات واملعاهد واملدارس العلیا ذات iس�تقطاب ا
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©ل املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن  الرتبیة الوطنیة  حرارالتجمع الوطين لSٔ    .م�
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  احلريك .ا�هنوض 5ملواىنء املغربیة

 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  ا س�توري ا ميقراطي iجºعي .احلائط الوقايئ gلطرق الس�یارة 5ملغرب
 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  iشرتايك .فينإ ت�ٔهیل مkناء س�یدي 
 الس�یاÚة  أ�صا� واملعارصة .b املؤدیة gلموارد الس�یاحkة ببالدÒٔ�وضاع الطرق واملسا

 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  iس�تقاليل  .تقلیص 3س�بة الفقر والهشاشة
 الشغل وإالدماج املهين  iحتاد املغريب gلشغل .�تطبیق القانون الشغيل بتفعیل مشاركة أ�جراء Uىل مس�توى جلان املقاو

 العالقات مع الربملان  العدا� والتمنیة .ببالدÒون حقkقة وضعیة السج
حملافظة Uىل الب0rة داtل الواÚات اجلنوبیة  كتابة ا و� امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة  العمل التقديم  .ا

دمحم Uدال: �ٔمني اجللسة  عبد الصمد قkوح: رئrس اجللسة  2017 غشت 08/  الرابعة عرشاجللسة   
 الوزارة املعنیة و iنºءالفریق �ٔ  موضوع السؤال 

  كتابة ا و� امللكفة 5لتمنیة املس�تدامة  احلريك  .الواقع البrيئ gلمشاریع iس�²ریة
  أ�وقاف والشؤون إالسالمkة  العدا� والتمنیة  .ما هی�ٔته الوزارة حلسن ٔ�داء م�اسك احلج هذه الس�نة

  ارالتجمع الوطين لSٔحر   .äروجي و�سویق املنتوج التقلیدي
كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة 

  التقلیدیة

كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة   أ�صا� واملعارصة  .التقلیدینيمعاÒة الصناع 
  التقلیدیة

كتابة ا و� امللكفة 5لصناUة   احلريك  .وضعیة الصناUة التقلیدیة
  التقلیدیة

ة كتابة ا و� امللكفة 5لصناi  Uس�تقاليل  .دار الصانع
  التقلیدیة

  كتابة ا و� امللكفة 5ملاء  العدا� والتمنیة  .تلوث املیاه اجلوفkة
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  الرتبیة الوطنیة  أ�صا� واملعارصة .املدارس امجلاUاتیة
  الرتبیة الوطنیة  iس�تقاليل   .یونیو 30قرار ٕاîالق أ�حkاء اجلامعیة 5لر5ط يف 

  الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة  حتاد العام ملقاوالت املغربä.  iكو�ن أ�طر ملواøبة ورش الطاقات املتlددة
  الس�یاÚة  التجمع الوطين لSٔحرار  .الس�یاحkة 2020ؤیة ر 

  الثقافة واالتصال  أ�صا� واملعارصة  .تعز�ز قدرات الش�باب gلرتافع حول القضا¹ الوطنیة
 التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة  العدا� والتمنیة  .اس�تفادة ذوي iح>یاjات اخلاصة من املشاریع املدرة t2gل

  الشغل وإالدماج املهين  iحتاد املغريب gلشغل  .القطاUاتالتدبري املفوض يف خمتلف 
  الشغل وإالدماج املهين  الكونفدرالیة ا ميقراطیة gلشغل .وضعیة Óاز تف>rش الشغل
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  القسم الرابع
 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الشفهیة 

�ریلرة tالل دو �ٔ 2017  
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  2017أبريل دورة  –حسب الفرق وا�موعات  –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

ا�موعة/ الفريق  

األسئلة   عدد األسئلة ا�ابة  عدد األسئلة املطروحة

 املسحوبة

األسئلة 

  األسئلة املتبقاة احملولة
األسئلة املطروحة خالل الفرتة 

 الفاصلة بني الدورتني

طروحة خالل دورة األسئلة امل

 2017أبريل 
 العادية اآلنية ا�موع

االستقاليل للوحدة والتعادلية.ف  211  00 93  304  13  35  00  00 

األصالة واملعاصرة.ف  278  00 198  476  05  42  00  00 

العدالة والتنمية.ف  207  73  144  424  03  35  00  00 

احلركي. ف  88  00 69  157  08  16  00  00 

طين لألحرارالتجمع الو . ف  77  00 13  90  03  16  00  00 

 00  00  09 03  62  43 00  19  االحتاد العام ملقاوالت املغرب. ف

االشرتاكي. ف  35  01  22  58  05 07  00  00 

االحتاد املغريب للشغل. ف  19  00 29  48  03 10  00  00 

الدستوري الدميقراطي االجتماعي. ف  22  00 14  36  04 06  00  00 

الدميقراطية للشغل الكونفدرالية. م  22  14  27  63  03 11  00  00 

العمل التقدمي. م  15  00  09  24  01 04  00  00 

 ا�موع

 993  88  661  1742  51  191  00  00  
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   - حسب الفرق وا�موعات  –املطروحة وا�ابة  لألسئلة الشفوية رسم بياين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 أبريلدورة  –االت القطاعية حسب ا� –الشفوية إحصاء عام لألسئلة   

 عدد األسئلة ا�ابة  عدد األسئلة املطروحة  ا�موعة/ الفريق
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  األسئلة املتبقاة
األسئلة املطروحة خالل الفرتة 

 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة املطروحة خالل دورة أبريل 

2017 
 ا�موع

لصناعة والتجارة، االقتصاد واملالية، الفالحة، ا: (ا�ال االقتصادي

الطاقة واملعادن، السياحة، الشؤون العامة واحلكامة، الصيد البحري، 

الصناعة التقليدية، التنمية القروية واملياه والغابات، التجارة اخلارجية، كتابة 

الدولة املكلفة بالسياحة، كتابة الدولة املكلفة باالستثمار، كتابة الدولة 

 )املكلفة بالتنمية املستدامة

353  22  203  578  61  

الرتبية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة، األسرة :( ا�ال االجتماعي

والتضامن، الشغل واإلدماج املهين، كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العايل،  

 )كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهين

246  36  192  474  87  

نسان، العدل واحلريات، حقوق اإل: (ا�ال احلقوقي واإلداري والديين

األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، 

 )العالقات مع الربملان، الوظيفة العمومية

117  12  91  220  23  

الوزارة (الداخلية : (جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

كتابة (تعمري واإلسكان ، اإعداد الرتاب الوطين وال)املنتدبة يف الداخلية

، التجهيز والنقل، الدفاع الوطين، الوزارة املكلفة )الدولة املكلفة باإلسكان

 )بالنقل، الوزارة املكلفة باملاء

242  14  160  416  65  

، )بة الدولة لدى وزير اخلارجيةكتا(خلارجية : (جمال الشؤون اخلارجية

 )املغاربة املقيمني باخلارج
35  04  15  54  06  

  موعا�
 

993  88  661  1742  242  
 

 

  -حسب ا�االت القطاعية  –املطروحة وا�ابة  لألسئلة الشفوية رسم بياين
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  - حسب ا�االت القطاعية  –املطروحة وا�ابة بالنسب املئوية  لألسئلة الشفوية رسم بياين
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  حسب ا�االت القطاعية –توزيع األسئلة ا�ابة بالنسب املئوية     ت القطاعية            حسب ا�اال –توزيع األسئلة املطروحة بالنسب املئوية  
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 أ�س�ئ� الك>ابیة اNاب عهنا tالل 

  2017وtالل دورة �ٔ�ریل  2017 و�ٔ�ریل 2016الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 
  

 م اخلامسالقس
  أ�س�ئ� الك>ابیة اNاب عهنا  

�ریلtالل دورة �ٔ 2017  
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 الفریق iس�تقاليل gلوÚدة والتعادلیة
 �رخي إالjابة الوزارة املعنیة موضوع السؤال 

  2017دورة �ٔ�ریل 
حملرتم الس�ید  ،�سویة الوضعیة القانونیة gلوÚدات السك�یة 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين .عبد اgلطیف ٔ�بدوحgلمس�شار ا  

حملصیة يف ملف ٕایواء ساكنة دوار العسكر بفاس ©ل ا�ٔرس املرøبة وîري ا حملرتم الس�ید  ،م� 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين .عبد اgلطیف ٔ�بدوحgلمس�شار ا  
©ل مkناء العیون حملرتم �نgلمس�شار  ،م� 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  .ٔ�عضاء الفریق السادة نيا  

حملرتم �نgلمس�شار  ،دمع بعض املقاوالت الك&رية  فاäر التحمالت 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك .ٔ�عضاء الفریق السادة نيا  
حملرتم �نgلمس�شار  ،ٔ�داء رشكة العمران 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين .ٔ�عضاء الفریق السادة نيا  

حملرتم �نgلمس�شار  ،ء 5لعنرص الرشيiعتنا 2017-  05 - 18  ا اtلیة .ٔ�عضاء الفریق السادة نيا  
حملرتم ةgلمس�شار ، الغرفة اجلنحیة حممكة iس�ت�íاف مرا,ش 2015/903امللف Uدد /حفظ ملف اغتصاب قارص  ة الس�ید ةا

  tدجية الزويم
2017-  06 - 02  العدل واحلر¹ت  

حملرتم الس�ید gلمس�شا ،�رÒمج ت�ٔهیل املدن 2017-  06 - 14  الثقافة واالتصال .الصبحي اجلیاليلر ا  
حملرتم الس�ید  ،اخلصاص ا¢ي یعرفه مس�شفى �رrjست 5ٕقلمي احلس�مية 2017-  06 - 22  الص�ة .عصام امخللrيشgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  ،مضامني التداریب 2017-  07 - 13  الش�باب والر¹ضة .جامل �ن ربیعةgلمس�شار ا  
حملرتم ةgلمس�شار  والر¹ضة،حرمان مجعیات من م��ة وزارة الش�باب  2017-  07 - 13  الش�باب والر¹ضة .tدجية الزويم ةالس�ید ةا  

حملرتم الس�ید  ،2005وضعیة املتفاUد�ن ا¢�ن ٔ�حkلوا Uىل التقاUد ق&ل    .ع²ن عی�gلمس�شار ا
  
 

2017-  08 - 03  ٕادارة ا فاع الوطين  

 رصةفریق أ�صا� واملعا
  2017دورة �ٔ�ریل 

حملرتم �نgلمس�شار  ،وضعیة الطریق الرابطة بني مدینة ٔ�رفود وقصور تزيميي 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  .ٔ�عضاء الفریق السادة نيا  
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حملرتم �نgلمس�شار  ،رضورة بناء الق�اطر Uىل ساقkة الغر�س�یة املتوÓة حنو قصور الریصاين 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  .لفریقٔ�عضاء ا السادة نيا  
حملرتم الس�ید  ،تفویت Úامة Uني هللا 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين .عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  ،فك العز� عن العامل القروي 2017-  05 - 18 كالتجهزي والنقل واgلوجس�k .عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید، وضعیة سد äميقkت 5ٕقلمي الراشدیة 2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  احلو املربوح gلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید موقع املس�مثر املغريب مبخطط �رسیع التمنیة الصناعیة،  2017-  06 - 02  الرمقيالصناUة والتlارة وiس�²ر وiق>صاد   عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید توزیع الشعري املدمع مبنطقة ٕاملش�یل،  2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري  عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید فك العز� عن العامل القروي،  2017-  07 - 13  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  )سؤال مكرر(عبد العز�ز بنعزوز gلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید وف اش�تغال ونقل حضاÚ ¹ادثة السري مبنطقة واملاس، ظر  2017-  07 - 13  الشغل وإالدماج املهين  عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ت�ٔهیل قطاع الر¹ضة 5ٕقلمي احلس�مية،  2017-  07 - 13  الش�باب والر¹ضة  عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  احلس�مية، ت�ٔهیل احلقل الثقايف 5ٕقلمي 2017-  07 - 24  الثقافة واالتصال  عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید �شجیع iس�²ر 5ٕقلمي احلس�مية،  i  24 - 07  -2017ق>صاد واملالیة  عبد العز�ز بنعزوزgلمس�شار ا  
©ل äرممي الزاویة الوزانیة،  حملرتم الس�یدم� حملريش gلمس�شار ا 2017-  08 - 03  وقاف والشؤون إالسالمkةا�ٔ   العريب ا  

 فریق العدا� والتمنیة
 2017و�ٔ�ریل  2016الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

حملرتم الس�ید  ،ٕاجراءات 9زع ملكkة أ�رايض اليت س�یقام Uلهيا سد rîس 2017-  02 - 21  الوزارة امللكفة 5ملاء  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  
kح�دم اس�تفادة بعض ٔUلرشبg ت من ش�بكة توزیع املاء الصاحلÒحملرتم الس�ید  ،اء مدینة طهر السوق 5ٕقلمي �و gلمس�شار ا

  Uيل العرسي
2017-  02 - 21  الوزارة امللكفة 5ملاء  

حملرتم الس�ید ، معاÒة مدینة تrسة بٌلمي �وÒت من العطش وضعف قوة الصبrب 2017-  02 - 21  الوزارة امللكفة 5ملاء  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، وضعیة احلي احلريف مبركز جامUة Uني Uا;شة 5ٕقلمي �وÒت 2017-  03 - 07  الصناUة التقلیدیة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، ٕاÚداث مرøب gلفhار بتودغى السفىل، ٕاقلمي تنغري 2017-  03 - 07  الصناUة التقلیدیة  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم ، واطنني املغاربة الراغبني يف الس�یاÚة 5خلارج حبجز تذøريت ا¢هاب وإال¹ب يف نفس الوقتسب ٕالزام امل 2017-  03 - 30  اخلارجkةgلمس�شار ا  
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  Uيل العرسيالس�ید 
حملرتم الس�ید ، Ðروة النبا�ت الطبیة والعطریة 5ٕقلمي بوملان 2017-  04 - 12  العالقات مع الربملان  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، وضعیة عرشات ٔ�جشار الزیتون املتواjدة بقطاع îابوي جبامUة ٔ�ورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت 2017-  04 - 12  العالقات مع الربملان  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، ٕاUادة iعتبار لشهداء مقاومة iس�تعامر مبركز جامUة ٔ�ورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت 2017-  04 - 13  العالقات مع الربملان  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

  2017دورة �ٔ�ریل 
حملرتم الس�ید ، تقاعس �رید املغرب عن äزوید واك� ٔ�ورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت ®ش�باك ٔ�وتوماتیيك 2017-  05 - 08  الصناUة وiس�ºر والتlارة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  ،نالس�یاسة الوطنیة املعمتدة لتخفkض ٔ�مثنة ٔ�دویة Uالج الرسطا 2017-  05 - 08  الص�ة  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  
حملامkد مرا,ش، حملرتم ةgلمس�شار  تدعمي الطامق الطيب ملس�توصف معطى هللا À ا 2017-  05 - 08  الص�ة  �ٓمال مkرصة ةالس�ید ةا  

حملمت� لتحر�ر سعر رصف ا رمه املغريب Uىل iق>صاد الوطين نkل �ن نkل ش�یخي و الس�ید نيحملرتما �نgلمس�شار  ،الت�ٔثريات ا
  أ�ندلويس

i  08 - 05  -2017ق>صاد واملالیة  

حملرتم الس�ید  ،« VOIP »قرار الواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت م�ع جمانیة املواصالت Uرب tدمة  نkل gلمس�شار ا
  أ�ندلويس

2017-  05 - 08  الصناUة وiس�ºر والتlارة  

حملرتم الس�ید ، لعامل القروي وٕاقلمي �وÒت منوذjاضعف tدمات املس�تعlالت 5 2017-  05 - 08  الص�ة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، 2016�رجمة مشاریع تتعلق 5لطرق الس�یارة والطرق الرسیعة يف مرشوع مزيانیة الوزارة لس�نة  Uيل gلمس�شار ا

  العرسي
2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

حملرتم الس�ید ، قصور والقصبات جبهة درUة �فkاللتäرممي ال 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، ٕاÚداث ملحقة لوزارة التجهزي والنقل واgلوجس�kك واملاء مبدینة لكممية، ٕاقلمي الرش�یدیة g 18 - 05  -2017لوجس�kكالتجهزي والنقل وا  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، 5لقرص الك&ري، جامUة بودنrب، ٕاقلمي الرش�یدیة 2008ٕایواء م�كويب فkضاÒت  2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،ن س�ند قانوينحرمان مجعیة ر¹ضیة من iخنراط يف اجلامعة امللكkة املغربیة ٔ�لعاب القوى بدو  نkل gلمس�شار ا

  أ�ندلويس
2017-  05 - 18  الش�باب والر¹ضة  

حملرتم الس�ید  ،مشاریع �رÒمج احلس�مية م�ارة املتوسط 2017-  05 - 18  ا اtلیة  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید gلمس�شا، صیانة مس� طريق 5ٕقلمي �وÒت ٔ�جنز يف ٕاطار التعاون املغريب الیا5ين 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسير ا  



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصی� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 �ٔ�ریلدورة 

 

52

حملرتم الس�ید  الطریق îري املصنفة الرابطة بني جامعيت ٔ�ورäزاغ وكrسان 5ٕقلمي �وÒت، 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،اس�تفادة ٕاقلمي �وÒت من املشاریع الطرقkة الكربى 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  Uدم ٕاكامل مؤسسة العمران لتجهزي جتزئة املسار مبركز ٔ�ورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت، 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، 3سمة 3000دوارا و 12ة مبركز جامUة راس الواد 5ٕقلمي �وÒت لفك عز� بناء مÜش�ٔة ف�یة م>وسط gلمس�شار ا

  Uيل العرسي
2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

حملرتم الس�ید  وضع جتزئة املنظر امجلیل بغفساي 5ٕقلمي �وÒت، 2017-  05 - 18 اكنوالتعمري وإالس ٕاUداد الرتاب الوطين  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،419وضعیة الطریق اجلهویة  2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  املؤدیة ملدینة غفساي، 5304الوضعیة املزریة gلطریق إالقلميیة رمق  2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  الوضعیة املزریة gلطرق جبامUة ٔ�والد از�5ر 5ٕقلمي �زة، 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید نkل  وضعیة الطریق الرابطة بني مركزي �رrjست وبين عامرت Uرب زاویة التفاح، ٕاقلمي احلس�مية، gلمس�شار ا
  أ�ندلويس

2017-  05 - 18  والنقل واgلوجس�kكالتجهزي  

gلمس�شار  ،5328وضعیة املقطع الطريق الرابط بني قریة 5 دمحم ومركز جامUة بوشابل 5ٕقلمي �وÒت من الطریق إالقلميیة رمق 
حملرتم الس�ید    Uيل العرسيا

2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

حملرت  ٕاUادة äرتrب الطرق القرویة، 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  عبد الكرمي الهوا�رشيم الس�ید gلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید نkل أ�ندلويس ٕا3شاء ملعب ر¹يض 5حلس�مية، 2017-  05 - 18  الش�باب والر¹ضة  gلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  تعیني م�ظف gلمسlد الوحkد مبركز �ٔورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت، 2017-  05 - 18  وقاف والشؤون إالسالمkةا�ٔ   Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، 5ٕقلمي تنغري 704ٕاUادة ت�ٔهیل الطریق اجلهویة  2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، الطریق الرابطة بني سكورة وكنوطة، ٕاقلمي ورزازات 2017-  05 - 18 اgلوجس�kكالتجهزي والنقل و   م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، هتJ الطرق جبامUة ٔ�مkرض، ٕاقلمي تنغري 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، ، ٕاقلمي تنغري10وضعیة الطریق الرابطة بني �ٔكنیون والطریق الوطنیة رمق  2017-  05 - 18 واgلوجس�kكالتجهزي والنقل   م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، ربط ٕاقلمي ورزازات 5ٔ�قالمي ا�ٔخرى 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  حتویل السوق أ�س�بوعي مجلاUة ٔ�ورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت، 2017-  05 - 18  ا اtلیة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  



  مصل�ة أ�س�ئ�                                                                                                               لس املس�شار�ن          جم

 

  حصی� ا ورة                                                                                                                                                                                                                 2017 �ٔ�ریلدورة 

 

53

حملرتم الس�ید ، Uىل وادي ٔ�مkرضٕاÚداث ق�طرة  2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، م�ع �سلمي جواز السفر ٕاىل الس�ید العريب Úافظ من طرف عام� موالي رش�ید 2017-  05 - 18  ا اtلیة  محید الزاتينgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  مة مبرا,ش التابعني لٕالنعاش الوطين،وضعیة بعض العاملني مبصاحل احلزینة العا i  18 - 05  -2017ق>صاد واملالیة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید نkل أ�ندلويس غیاب مرافق اس�تق&ال واسرتاÚة مبطار العروي، 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  gلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  أ�مkة، املصحف ا¢ي كت>ه املس�تفkدات من حمو 2017-  05 - 18  أ�وقاف والشؤون إالسالمkة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،508الوضعیة الاكرثیة ملقطع من الطریق اجلهویة  2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید نkل  جبامUة تفرو�ن 5ٕقلمي احلس�مية،وضعیة الطریق الرابطة ما بني دوار ٕاlKان و�ٔغزا ٕامز�رن  gلمس�شار ا
  أ�ندلويس

2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

حملرتم الس�ید  Uدم ق&ول طلبة ماسرت الج>یاز م&ار¹ت س�بق حلاملیه اج>یازها، 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
gلمس�شار  ق املعبدة îري املصنفة الرابطة بني جامUة Lز ومدینة غفساي Uرب جامUة البیان 5ٕقلمي �وÒت،تدهور Úا� الطری

حملرتم الس�ید    Uيل العرسيا
2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

حملرتم ةgلمس�شار  الوضعیة القانونیة وإالداریة gلواكالت املس�تق� لتوزیع املاء والكهر5ء، 2017-  05 - 18  ا اtلیة  �ٓمال مkرصة ةیدالس�  ةا  
حملرتم ةgلمس�شار  تفویت ٔ�رايض أ�وقاف برتاب مقاطعة النخیل ومقاطعة س�یدي یوسف �ن Uيل ٕاىل جملس جامUة مرا,ش،  ةا

  �ٓمال مkرصة ةالس�ید
2017-  05 - 18  أ�وقاف والشؤون إالسالمkة  

حملرتم الس�ید تناوÒت، مركز مجهتة Lز 5ٕقلمي " ق�طرة"املÜش�ٔة الف�یة الك&رية  2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  الرابط بني جامعيت اج&ا�رة وبوعروس 5ٕقلمي �وÒت، 5328تغیري مقطع الطریق إالقلميیة رمق  Uيل gلمس�شار ا

  العرسي
2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

يئ ٕاداري صادر ضد مؤسسة أ�عامل iجºعیة لSٔشغال العمومkة التابعة لوزارة التجهزي والنقل تنفkذ حمك قضا
حملرتم ةgلمس�شار واgلوrjس�kك،     �ٓمال مkرصة ةالس�ید ةا

2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

حملرتم ال القلعة، ٕاقلمي تنغري، / ت�ٔخر ٔ�شغال الطریق املداریة بوملان  2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  م&ارك مجیيلس�ید gلمس�شار ا  
حصی� الوزارة يف �رÒمج الطرق القرویة وفك العز� 5ٕقلمي �وÒت وجامعيت Uني Uا;شة وLز Uني Uا;شة حتدیدا، 

حملرتم الس�ید    Uيل العرسيgلمس�شار ا
2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  
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حملرتم الس�ید نkل أ�ندلويسUة ٔ�ربعاء �ور�رت 5ٕقلمي احلس�مية من الفkاضاÒت، ٕاجراءات حامیة مركز جام 2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  gلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید Uدم ٕاكامل طریق قرویة جبامUة بين ولید 5ٕقلمي �وÒت وشكوك يف مدى اÚرتام دفاäر التحمالت،  gلمس�شار ا

  Uيل العرسي
2017-  06 - 02  والنقل واgلوجس�kكالتجهزي   

حملرتم الس�ید ٕاشاكلیة قطاع الس�یاÚة 5ٕقلمي وارزازات،  2017-  06 - 02  الس�یاÚة  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،ال�شو�ر الطريق 5لطرق اجلهویة وإالقلميیة وامجلاعیة 5ٕقلمي �وÒت 2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید عیوب مبرشوع بناء مسlد مبركز جامUة اوالد از�5ر 5ٕقلمي �زة،  2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

©ل مرشوع ت�ٔهیل وٕاصالح املقطع الطريق الرابط بني قریة 5 دمحم ودوار Lبة جبامUة ماك3سة 5ٕقلمي �وÒت من الطریق  م�
حملرتم الس�ید ، 506اجلهویة    Uيل العرسيgلمس�شار ا

2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

©ل توقف ٔ�شغال توسعة وتقویة الطریق إالقلميیة  حملرتم الس�ید 5ٕقلمي �وÒت،  5309م� 2017-  06 - 02  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم لراغبني يف الس�یاÚة 5خلارج حبجز تذøريت ا¢هاب وإال¹ب يف نفس الوقت، سب ٕالزام املواطنني املغاربة ا gلمس�شار ا

  Uيل العرسيالس�ید 
2017-  06 - 02  الس�یاÚة  

gلمس�شار تعویضات 9زع ملكkة قطعة ٔ�رضیة gلجامUة الساللیة بين بوحلباب جبامUة ٔ�ورäزاغ 5ٕقلمي �وÒت ٕالجناز سد الوÚدة، 
حملرتم الس�ید    العرسيUيل ا

2017-  06 - 14  ا اtلیة  

حملرتم الس�ید ، شاكیة من ٔ�jل رفع رضر 2017-  06 - 14  كتابة ا و� امللكفة 5لنقل  محید الزاتينgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید Uدم رصف دمع مشاریع أ�شhاص يف Úا� ٕاUاقة،  2017-  06 - 14  أ�رسة والتضامن واملساواة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید وء املعام� ب�ٔقسام املس�تعlالت 5 ار البیضاء، التقصري وس 2017-  06 - 14  الص�ة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم جتاوزات مÜسوبة gلمندوب إالقلميي لوزارة الص�ة وزوج>ه املق>صدة 5ملس�شفى إالقلميي ®س�یدي سل½ن،  gلمس�شار ا

  Uيل العرسيالس�ید 
2017-  06 - 14  الص�ة  

حملرتم الس�ید ر قkادة ٔ�ورäزاغ، غفساي 5ٕقلمي �وÒت، وضعیة مق 2017-  06 - 14  ا اtلیة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید نkل  ،2005نونرب  30الصار عن هیئة إالنصاف واملصاحلة بتارخي  2321تنفkذ املقرر التحكميي رمق  gلمس�شار ا

  أ�ندلويس
2017-  06 - 14  حقوق إال3سان  

حملرتم الس�ید ركز حتاقن ا ام بطنlة، ضعف tدمات م 2017-  06 - 14  الص�ة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
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حملرتم الس�ید  ،التحقkق يف مدى مطابقة ٔ�شغال مقطع ٔ�jد�ر احلس�مية  فرت التحمالت 2017-  06 - 22 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ض الساه� 5ٕقلمي �وÒت، واقع واخ>الالت مرشوع اNال السقوي حبو  2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، وضعیة فالÀ م�طقة بولعوان 2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري  محید الزاتينgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید س�یاس�یا،  äكMیف نقط بیع الشعري املدمع 5ٕقلمي �وÒت واخ>یار ٔ�ماøن حمایدة 2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  ،معاÒة فالÀ سهل اكرت وÚلول الوزارة املقرتÚة 2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،ة 5ٕقلمي امخلrساتتقkمي حصی� وماكسب مشاریع املبادرة الوطنیة gلتمنیة الرشی 2017-  06 - 22  ا اtلیة  ش�یخينkل gلمس�شار ا  

 ،شفافkة معایري دمع الصیاد�ن ؤ�ر5ب املراøب املربجمة كتعویض الÚرتام فرتة الراÚة البیولوجkة وUدم اصطیاد مسك ٔ�بو س�یف
حملرتم الس�ید    ش�یخينkل gلمس�شار ا

2017-  06 - 22  كتابة ا و� امللكفة 5لصید البحري  

حملرتم الس�ید ٕاÚداث مفوضیات gلرشطة مبدن ٕاقلمي �وÒت،  2017-  06 - 22  ا اtلیة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید الوضعیة îري الالئقة ملقر ٕادارة املنطقة أ�م�یة لSٔمن بتاوÒت،  2017-  06 - 22  ا اtلیة  Uيل العرسيgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید تنفkذ احلمك القضايئ 5ٕبطال القرار،  قرار ٕاهناء Kام موظف ورفض 2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، رضورة وضع حواجز وقائیة Uىل طول الطریق الرابط بني �زة وقاس�یطا 2017-  06 - 22  التجهزي والنقل واgلوجس�kك  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید  ، جویني �ربطان مطار الرشیف إالدر�يس 5حلس�مية �لك من هولندا وبلجیاكتوفري خطني نkل gلمس�شار ا
  أ�ندلويس

2017-  07 - 13  الس�یاÚة  

حملرتم الس�ید  ،من مدینة وjدة 28النقطة الكkلومرتیة  2ٕاجناز معرب فويق gلراjلني Uىل الطریق الوطنیة رمق  عبد gلمس�شار ا
  الصمد مرميي

2017-  07 - 13  تجهزي والنقل واgلوجس�kكال   

حملرتم الس�ید  ،بناء حمطة طرقkة مبدینة �زة 2017-  07 - 13  كتابة ا و� امللكفة 5لنقل  ش�یخينkل gلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید الطرد التعسفي gلعامل مبطاحن مkدلت،  2017-  07 - 13  الشغل وإالدماج املهين  م&ارك مجیيلgلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ي اجلامعي ظهر املهراز بفاس، ٕاîالق احل 2017-  07 - 24  كتابة ا و� امللكفة 5لتعلمي العايل والبحث العلمي  Uيل العرسيgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید  ،إالجراءات املتhذة محلایة معلمة قلعة ٔ�ربعاء �ور�رت 2017-  08 - 03  الثقافة واالتصال  نkل أ�ندلويسgلمس�شار ا  

حملرتم �نgلمس�شار  ،طار الرشیف إالدر�يس 5حلس�ميةوضعیة م 2017-  08 - 03  الس�یاÚة   نkل ش�یخي، نkل أ�ندلويس نيا  

 الفریق احلريك
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  2017دورة �ٔ�ریل 
حملرتم الس�ید ، وضعیة الطرق 5مجلاUة الرتابیة ٔ�يم نوالون بورزازات 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  عبد الرمحن إالدر�يسgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، وضعیة الطرق 5مجلاUة الرتابیة ٔ�يم نوالون بورزازات 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  )سؤال مكرر(عبد الرمحن إالدر�يس gلمس�شار ا  

حملرتم الس�ید ، الرابطة بني ورزازات ومرا,ش 9الطریق الوطنیة رمق  وضعیة 2017-  07 - 13 تجهزي والنقل واgلوجس�kكال   عبد الرمحن إالدر�يسgلمس�شار ا  
حملرتم الس�ید ، الرابطة بني ورزازات ومرا,ش 9الطریق الوطنیة رمق  وضعیة 2017-  07 - 13 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  )سؤال مكرر(عبد الرمحن إالدر�يس gلمس�شار ا  

 فریق التجمع الوطين لSٔحرار
  2017دورة �ٔ�ریل 

©ل بناء مقر عام� تنغري حملرتم الس�ید ، م� 2017-  06 - 14 ا اtلیة  حلسن ٔ�دعيgلمس�شار ا  

 فریق iحتاد العام ملقاوالت املغرب
  2017دورة �ٔ�ریل 

Àس�²ر اخلاص يف القطاع الفالi حملرتم الس�ید ، نظام حتفزي 2017-  07 - 24 ا اtلیة  عبد الصمد الصو�ريgلمس�شار ا  

 الفریق iشرتايك
  2017دورة �ٔ�ریل 

حملرتم �نgلمس�شار ، الفkضاÒت اليت عرفهتا Óة لكممي واد نون   .ني ٔ�عضاء الفریقا
  
 

2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك  

 فریق iحتاد املغريب gلشغل
  2017دورة �ٔ�ریل 

حملرتم ، والر¹ضةالوضعیة إالداریة gلموظفني Úاميل إالjازة املهنیة املسلمة من املعهد املليك لتكو�ن ٔ�طر الش�بr&ة  gلمس�شار ا
  رش�ید املنیاريالس�ید 

2017-  05 - 18  الش�باب والر¹ضة  
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حملرتم الس�ید ، الرتøیة العمالقة املاسة 5حلقوق iجºعیة لSٔجراء وحلقهم يف التنظمي النقايب BIMخروقات رشكة  gلمس�شار ا
  رش�ید املنیاري

2017-  07 - 13  الشغل وإالدماج املهين  

 فدرالیة ا ميقراطیة gلشغلالكونمجموUة 
   2017و�ٔ�ریل  2016الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

حملرتم �نgلمس�شار ، ٕاصالح م�ظومة العدا� 2017-  02 - 21  العدل واحلر¹ت ني ٔ�عضاء اNموUةا  
حملرتم �نgلمس�شار ، iس�kالء Uىل ٔ�مالك اj�ٔانب 5ٕصدار حمكني م>ناقضني يف نفس امللف 2017-  02 - 21  العدل واحلر¹ت اNموUةني ٔ�عضاء ا  

حملرتم �نgلمس�شار ، خرق انتhايب بقلعة الرساغنة 2017-  03 - 07  ا اtلیة ني ٔ�عضاء اNموUةا  

  2017دورة �ٔ�ریل 
، Uدم التlاوب مع توصیة صادرة عن وس�یط اململكة حول ملف املش�تيك tا  عبد الرحمي املوظف بوزارة االتصال

حملرت  �نgلمس�شار   ني ٔ�عضاء اNموUةما
i  08 - 05  -2017ق>صاد واملالیة  

 gلمس�شار، بتعیني الس�یدة راحج 9زهة مد�رة gلقاUة املغطاة العیایدة 13/09/2012بتارخي  U279دم تنفkذ قرار وزاري Uدد 
حملرت   .م الس�ید عبد احلق rÚسانا

2017-  05 - 18  الش�باب والر¹ضة  

حملرت  gلمس�شار، ة�رشید عامل مطرح النفا¹ت 5لق�یطر  2017-  05 - 18  ا اtلیة .م الس�ید م&ارك الصاديا  
حملرتم �نgلمس�شار ، جتمید احلوار iجºعي القطاعي 2017-  06 - 02  الصناUة والتlارة وiس�²ر وiق>صاد الرمقي  .عبد احلق rÚسانوالس�ید  رjاء øسابني الس�یدة ا  

حملرتم ةgلمس�شار ، مkاه السقي مبنطقة �ساوت السفىل 2017-  06 - 22  الفالÚة والصید البحري .ة الس�یدة Ðر¹ احلرشا  
حملرتم �نgلمس�شار ، اÚرتام القانون وتنفkذ أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة بب2یة املزنل، ٕاقلمي صفرو 2017-  06 - 22  ا اtلیة  ني ٔ�عضاء اNموUةا  

حملرتم ن�gلمس�شار ، حامیة عامل رشكة س�یطا بال9اك من جتاوزات مسريهيا 2017-  06 - 22  ا اtلیة  ني ٔ�عضاء اNموUةا  
حملرتم �نgلمس�شار ، تفویت والتالعب يف ممتلاكت موقوفة Uىل الزاویة الصومعیة ٔ�و القامسیة 2017-  07 - 24  أ�وقاف والشؤون إالسالمkة  ني ٔ�عضاء اNموUةا  

حملرتم �نgلمس�شار ، 2011یولیوز  20حمرض  2017-  07 - 24  إالدارة والوظیفة العمومkةٕاصالح   ني ٔ�عضاء اNموUةا  
، Uدم التlاوب مع توصیة صادرة عن وس�یط اململكة حول ملف املش�تيك tا  عبد الرحمي املوظف بوزارة االتصال

حملرتم �نgلمس�شار    )سؤال مكرر( ني ٔ�عضاء اNموUةا
i  03 - 08  -2017ق>صاد واملالیة  
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 العمل التقديممجموUة 
  2017دورة �ٔ�ریل 

حملرتم �نgلمس�شار ، ٕاصالح وحتدیث القطاع املايل i  08 - 05  -2017ق>صاد واملالیة ني الس�ید�ن عبد اgلطیف ٔ�معو وUدي الشجريا  
©ل توصیات اNلس اU�ٔىل gلحسا5ت خبصوص رشكة العمران وjدة حملرتم �نgلمس�شار ، م� 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين ني ٔ�عضاء اNموUةا  

حملرتم gلمس�شار ٕاجنازات �رامج مدن بدون صفkح بوالیة ا ار البیضاء، 2017-  05 - 18 والتعمري وإالساكن ٕاUداد الرتاب الوطين الس�ید عبد اgلطیف ٔ�معو ا  
حملرتم �نgلمس�شار ، الغش يف äزفkت بعض الطرق 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك ني ٔ�عضاء اNموUةا  

حملرتم gلمس�شار،  1521ٕاقصاء دوار �س�تفت من �رÒمج بناء الطریق إالقلميیة رمق  دواعي 2017-  05 - 18 التجهزي والنقل واgلوجس�kك الس�ید Uد الشجري ا  
حملرتم gلمس�شار اÚرتام ممرات الراjلني يف اNال احلرضي، 2017-  06 - 14  ا اtلیة الس�ید عبد اgلطیف ٔ�معو ا  

 gلمس�شار عاضدیة العامة ملوظفي إالدارات العمومkة والصندوق الوطين ملنظامت iح>یاط iجºعي،توÐر العالقة بني الت
حملرتم  الس�ید عبد اgلطیف ٔ�معو ا

2017-  07 - 13  الشغل وإالدماج املهين  

حملرتم �نgلمس�شار ، حتایل رشاكت احلراسة Uىل املس�تhدمني 2017-  07 - 13  الشغل وإالدماج املهين دعیدUةني السادة عبد اgلطیف ٔ�معو، Uدي الشجري ودمحم ا  
حملرتم �نgلمس�شار ، ظروف مرور انت�اب م�ادیب التعاضدیة العامة لوزراة الرتبیة الوطنیة ني الس�ید�ن عبد اgلطیف ٔ�معو ا

 وUدي الشجري
2017-  07 - 13  الشغل وإالدماج املهين  
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 القسم السادس
 ٕاحصاء Uام لSٔس�ئ� الك>ابیة 

�ریلtالل دورة �ٔ 2017  
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  2017أبريل  دورة –حسب الفرق وا�موعات  –لكتابية إحصاء عام لألسئلة ا

ا�موعة/ الفريق  

  عدد األسئلة ا�ابة  عدد األسئلة املطروحة

  األسئلة املتبقاة
األسئلة املطروحة خالل الفرتة 

 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة املطروحة خالل دورة 

 2017أبريل 
 ا�موع

األسئلة ا�ابة خالل 

ة بني الفرتة الفاصل

 الدورتني

األسئلة ا�ابة خالل دورة أبريل 

2017 
  ا�موع

االستقاليل للوحدة والتعادلية.ف  23  00  12  35  00 12  12  

األصالة واملعاصرة.ف  20  00  19  39  00 13  13  

العدالة والتنمية.ف  119  37  71  227  09  82  91  

احلركي. ف  04  00 09  13  00 04  04  

التجمع الوطين لألحرار. ف  01  00 08  09  00 01 01  

االحتاد العام ملقاوالت املغرب.ف  00  00 04  04  00 01 01  

االشرتاكي. ف  04  01  02  07  00 01 01  

االحتاد املغريب للشغل. ف  04  00 03  07  00 02  02  

الدستوري الدميقراطي االجتماعي. ف  00  00 04  04  00 00  00  

الكونفدرالية الدميقراطية للشغل. م  12  06  08  26  03  10  13  

العمل التقدمي. م  22  01  01  24  00  09  09  

 ا�موع

 209  45  141  395  12  135  147  
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  -حسب الفرق وا�موعات  –الكتابية املطروحة وا�ابة لألسئلة  رسم بياين
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ف.االستقاللي الكونفدرالیة
الدیمقراطیة

للشغل

العمل التقدمي ف. الحركي التجمع الوطني
لألحرار
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األسئلة المطروحة
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2017دورة أبريل  –حسب ا�االت القطاعية  –إحصاء عام لألسئلة الكتابية   

  عدد األسئلة املطروحة  عدد األسئلة ا�ابة

ا�موعة/ الفريق  
  ا�موع

األسئلة ا�ابة خالل دورة 

 2017أبريل 

األسئلة ا�ابة خالل 

الفرتة الفاصلة بني 

 الدورتني

 ا�موع
األسئلة املطروحة خالل دورة 

 2017أبريل 

األسئلة املطروحة خالل 

 الفرتة الفاصلة بني الدورتني
  املتبقاة األسئلة

28  23  05  78  27  07  44  

االقتصاد واملالية، الفالحة، الصناعة والتجارة، : (ا�ال االقتصادي

الطاقة واملعادن، السياحة، الشؤون العامة واحلكامة، الصيد 

البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القروية واملياه والغابات، 

لسياحة، كتابة الدولة التجارة اخلارجية، كتابة الدولة املكلفة با

 )املكلفة باالستثمار، كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

22  22  00  128  49  12  67  

الرتبية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة، :( ا�ال االجتماعي

األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج املهين، كتابة الدولة املكلفة 

 )املكلفة بالتكوين املهينبالتعليم العايل، كتابة الدولة 

16  11  05  48  18  09  21  

حقوق اإلنسان، العدل : (ا�ال احلقوقي واإلداري والديين

واحلريات، األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، 

 )الثقافة واالتصال، العالقات مع الربملان، الوظيفة العمومية

80  79  01  132  45  16  71  

الوزارة (الداخلية : (لداخلية والبنيات األساسيةجمال الشؤون ا

، اإعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان )املنتدبة يف الداخلية

، التجهيز والنقل، الدفاع الوطين، )كتابة الدولة املكلفة باإلسكان(

 )الوزارة املكلفة بالنقل، الوزارة املكلفة باملاء

01  00  01  09  02  01  06  
كتابة الدولة لدى وزير (خلارجية : (ارجيةجمال الشؤون اخل

 )،  املغاربة املقيمني باخلارج)اخلارجية

147  135 12  395  141  45  209  
  ا�موع
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  - حسب ا�االت القطاعية  –الكتابية املطروحة وا�ابة لألسئلة  رسم بياين
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 مصلحة األسئلة
    www.parlement.ma: املوقـع االلكرتونـي

  questions.orales@gmail.com: البـريد االلكرتونـي  

  

 

 

 
 

 


