مصلحة اللجان

انذوراث

طهباث ػقذ اجخماػاث انهجان انبزنماويت نذراست
مىاضيغ حىذرج ضمه اخخصاصاحها
خالل انىاليت انخشزيؼيت انخاسؼت
– مجهس انمسخشاريه –

انزقم

انمىضىع

صاحب انطهب

انهجىت انمخخصت

انىسارة انمؼىيت

1

اإلقصاء ادلبكر وادلذل للمنتخب الوطين ادلغريب
لكرة القدم من إقصاء كأس إفريقيا ألمم ،ويف
أوضاع اجلامعة ادللكية ادلغربية لكرة القدم وكذا
يف ماليتها اليت تنفق وتبدر دون حسيب وال
رقيب.
تدارس القضايا ادلرتبطة بشركة اخلطوط ادللكية
ادلغربية.
تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي.

الفيدرايل

التعليم

الشباب والرياضة

الفيدرالي

ادلالية

التجهيز والنقل

الفيدرايل

الفالحة

التشغيل

 2012/02/08ر.ر.م.م عدد 12/0184
بتاريخ 2012/02/08

4

ملف التشغيل عامة وتشغيل األطر العليا
ادلعطلة خاصة ،وتنفيذ االلتزامات احلكومية
هبذا اخلصوص.
نتائج الزيارات اليت قام هبا السيد وزير الشؤون
اخلارجية والتعاون لكل من اجلزائر وإثيوبيا.

التحالف
االشرتاكي

الفالحة

الشؤون العامة
واحلكامة

 2012/02/08ر.ر.م.م عدد 12/0185
بتاريخ 2012/02/08

لن يبزهج بعد

االشرتاكي

اخلارجية

اخلارجية

 2012/02/08ر.ر.م.م عدد 12/0186
بتاريخ 2012/02/08

6

عضوية ادلغرب مبجلس األمن ودورىا يف خدمة
القضايا الوطنية والعربية

االشرتاكي

اخلارجية

اخلارجية

 2012/02/08ر.ر.م.م عدد 12/0187
بتاريخ 2012/02/08

بزهج ليوم  2012/02/28وتن
تأجيله بطلب هن السيد رئيس
اللجنة
لن يبزهج بعد

واقع كرة القدم على ضوء نتائج ادلنتخب
الوطين ادلغريب.

االشرتاكي

التعليم

الشباب والرياضة

 2012/02/15ر.ر.م.م عدد 12/0187
بتاريخ 2012/02/15

تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 2012/02/20

2
3
دورة أكخىبز
-3122
3123

2012//10/31

5

7

حاريخ حىصم
انحكىمت

انمزجغ

 2012/02/03ر.ر.م.م عدد 12/0181
بتاريخ 2012/02/02

مالحظاث

تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 2012/02/20

تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 2012/02/22
تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 2012/03/07

انذوراث

انزقم

8
9
10
بيه دورحي
أكخىبز
3122
وانذورة
االسخثىائيت
مارس
3123

انهجىت انمخخصت

انىسارة انمؼىيت

ر.ر.م.م عدد 12/0301
بتاريخ 2012/02/23
ر.ر.م.م عدد 12/0302
بتاريخ 2012/02/23
ر.ر.م.م عدد 12/0303
بتاريخ 2012/02/23
ر.ر.م.م عدد 12/0305
بتاريخ 2012/02/23
ر.ر.م.م عدد 12/0307
بتاريخ 2012/02/29

تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 12/03/ 20
تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 12/07/18
لن يبزهج بعد

التجمع الوطين
ادلشاكل اليت تعاين منها ادلوانئ ادلغربية.
لألحرار
وضعية مؤسسة العمران واالختالالت اليت االشرتاكي
تعرفها جمموعة من ادلشاريع.
األحداث األخًنة اليت عرفتها مدينة تازة.
االشرتاكي

ادلالية

التجهيز والنقل

2012/02/24

ادلالية

السكىن والتعمًن

2012/02/24

الداخلية

الداخلية

2012/02/24

تطورات ادلوسم الفالحي احلايل.

االستقاليل

الفالحة

الفالحة

2012/02/24

وضعية مؤسسة بريد ادلغرب وما تعرفو من
توترات اجتماعية.

الفيدرايل

ادلالية

الصناعة والتجارة

2012/03/01

تقييم نتائج الربنامج االستعجايل للرتبية
والتكوين.
تدارس تنامي البناء العشوائي يف عدد من مدن
ادلملكة ،والتواطئات الواضحة لبعض ادلسؤولٌن
معها.
األحداث األخًنة اليت عرفتها مدينة تازة.

رئيس اللجنة

التعليـم

التعليم العايل

االشرتاكي

الداخلية

الداخلية

االستقاليل

الداخلية

الداخلية

2012/03/08

16

نظام ادلساعدة الطبية –راميد

رئيس اللجنة

التعليم

الصحة

2012/03/20

17

وضعية صندوق اإليداع والتدبًن.

الفيدرايل

ادلالية

االقتصاد وادلالية

2012/03/20

18

وضعية مؤسسة العمران واألدوار اليت ينبغي أن
تقوم هبا للمسامهة يف حل ادلشاكل ادلطروحة
يف جمال اإلسكان.
فتح احلدود ادلغربية اجلزائرية ونتائج مفاوضات
ماهناست األخًنة.

التحالف
االشرتاكي

ادلالية

السكىن والتعمًن

2012/03/20

االستقاليل

اخلارجية

الشؤون اخلارجية
والتعاون

 2012/03/29ر.ر.م.م عدد 12/0359
بتاريخ 2012/03/28

11
12

13
14

15

انذورة
االسخثىائيت
مارس
3123

انمىضىع

صاحب انطهب

حاريخ حىصم
انحكىمت

انمزجغ

مالحظاث

19

 2012/03/02ر.ر.م.م عدد 12/0310
بتاريخ2012/03/01
 2012/03/08ر.ر.م.م عدد 12/0325
بتاريخ 2012/03/07
ر.ر.م.م عدد 12/0326
بتاريخ 2012/03/07
ر.ر.م.م عدد 12/0333
بتاريخ 2012/03/20
ر.ر.م.م عدد 12/0334
بتاريخ 2012/03/20
ر.ر.م.م عدد 12/0335
بتاريخ 2012/03/20

لن يبزهج بعد
برمج ليوم 12/05/23
أو 12/05/30
لن يبزهج بعد
لن يبزهج بعد

لن يبزهج بعد
لن يبزهج بعد
لن يبزهج بعد
لن يبزهج بعد

تدارست اللجنة هذا الووضوع
بتاريخ 2012/04/09

انذوراث

دورة أبزيم
3123

انزقم انمىضىع

20

قرار جملس األمن وتقرير ادلبعوث األممي حول
ملف قضيتنا الوطنية

صاحب انطهب

انهجىت انمخخصت

انىسارة انمؼىيت

االشرتاكي

اخلارجية

السكىن والتعمًن

ادلالية

الشؤون اخلارجية
والتعاون
السكىن والتعمًن

االستقاليل

21

سياسة المدينة)*( .

22

ادلشاكل اليت يعاين منها القطاع السككي

23

وعود احلكومة فيما يتعلق باالقتطاعات التجمع الوطين
لألحرار
ادلباشرة من احلسابات اخلصوصية البنكية
لألشخاص يف إطار احلجز التعسفي لدى
الغًن ،وإشكالية التبليغ ووسائلو وتعميق
النقاش حول ىذه ادلواضيع اليت متت إثارهتا
أثاء مناقشة القانون ادلايل لسنة .2012
رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من التجهيز والنقل
مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص
الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها
وكيفية تدبيرها)*( .
سحب الثقة من كريستوفر روس يف ملف التجمع الوطين
وحدتنا الرتابية.

حاريخ حىصم
انحكىمت

انمزجغ

 2012/05/14ر.ر.م.م عدد 12/0489
بتاريخ 2012/05/14

مالحظاث

لن يبزهج بعد

حذارسج انهجىت هذا انمىضىع
بخاريخ 3123/10/32

ادلالية

التجهيز والنقل

2012/05/28

ر.ر.م.م عدد 12/550
بتاريخ 2012/05/24

بزهج ليوم 12/08/01

ادلالية

االقتصاد وادلالية

2012/05/28

ر.ر.م.م عدد 12/551
بتاريخ 2012/05/24

لن يبزهج بعد

المالية

التجهيز والنقل

3123/06/11

اخلارجية

الشؤون اخلارجية
والتعاون

2012/06/12

ر.ر.م.م عدد 12/0652
بتاريخ 2012/06/12

26

منجزات ومشاريع صندوق اإليداع والتدبًن.

االستقاليل

ادلالية

االقتصاد وادلالية

2012/06/14

ر.ر.م.م عدد 12/663
بتاريخ 2012/06/13

لن يبزهج بعد

27

ما يعرفو قطاع تدبًن ادللك اخلاص للدولة من
مشاكل.

االستقاليل

ادلالية

االقتصاد وادلالية

2012/06/14

ر.ر.م.م عدد 12/664
بتاريخ 2012/06/13

لن يبزهج بعد

التداول يف ادلقاربة األمنية يف معاجلة األوضاع
االجتماعية على إثر األحداث األخًنة اليت
عاشها إقليم العرائش.

الفيدرايل

الداخلية

الداخلية

2012/06/27

ر.ر.م.م عدد 12/0734
بتاريخ 2012/06/26

لن يبزهج بعد

24

25

28

لألحرار

حذارسج انهجىت هذا انمىضىع
بخاريخ 23/10/22و23/10/28

لن يبزهج بعد

انذوراث

انزقم

دورة أبزيم
3123

29

31

32

33

34

دورة أكخىبز
3123

تقييم نتائج امتحانات البكالوريا ،وكذا
استعدادات الدخول ادلدرسي دلوسم -2012

رئيس اللجنة

التعليم

الرتبية الوطنية

2012/06/27

ر.ر.م.م عدد 12/0735
بتاريخ 2012/06/26

حذارسج انهجىت هذا انمىضىع
بخاريخ 3123/10/30

.2013

30

بيه دورحي
أبزيم
وأكخىبز
3123

انمىضىع

صاحب انطهب

انهجىت انمخخصت

انىسارة انمؼىيت

حاريخ حىصم
انحكىمت

انمزجغ

مالحظاث

35

36

التجمع الوطين
لألحرار

ادلالية

الشؤون العامة
واحلكامة

2012/06/29

ر.ر.م.م عدد 12/0738
بتاريخ 2012/07/02

لن يبزهج بعد

قانون الصفقات العمومية.

تقدمي الدراسة ادليدانية ادلتعلقة بتفاعالت الفيدرايل للوحدة
الرشوة واجلهود ادلبذولة دلكافحتها بقطاع والدميقراطية

ادلالية

التجهيــز والنقــل

2012/06/29

ر.ر.م.م عدد 12/0739
بتاريخ 2012/07/02

بزهج ليوم 12/08/08

النقل.
القيمة العلمية للشواىد الوطنية وأساسا الفيدرايل للوحدة
شهادة الباكالوريا ،وكذا جمانية التعليم والدميقراطية
العايل.
إعطاء كل التوضيحات وادلعطيات الفيدرايل للوحدة
احلقيقية حول الوضعية االقتصادية وادلالية والدميقراطية
لبالدنا بعد التصرحيات األخًنة للسيد
رئيس احلكومة أمام جملس النواب يف
إطار جلسة ادلساءلة الشهرية.
الوقوف على ادلعطيات احلقيقية خبصوص الفيدرايل للوحدة
النقص الكبًن يف حمصول احلبوب ،وخطة والدميقراطية
احلكومة لتفادي األزمة ادلرتتبة عن ذلك.
الشأن الرياضي بصفة عامة ،وادلشاكل االستقاليل
ادلرتبطة بكرة القدم بشكل خاص.
مستجدات وتطورات قضية وحدتنا الرتابية

االستقاليل

التعليم

التعليم العايل

 2012/08/10ر.ر.م.م عدد 12/ 0826
بتاريخ 2012/08/08

لن يبزهج بعد

ادلالية

االقتصاد وادلالية

 2012/08/22ر.ر.م.م عدد 12/ 0929
بتاريخ 2012/08/22

لن يبزهج بعد

الفالحة

الفالحة

 2012/08/30ر.ر.م.م عدد 12/ 0934
بتاريخ 2012/08/30

لن يبزهج بعد

التعليـم

الشباب والرياضة

2012/10/29

ر.ر.م.م عدد 12/1204
بتاريخ 2012/12/24

لن يبزهج بعد

اخلارجية

الشؤون اخلارجية

 2012/10/30ر.ر.م.م عدد 12/ 1205
بتاريخ 2012/12/25

لن يبزهج بعد

والتعاون

