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 قدمةم

س ئةل الشفهية،  ةجلس (13)عرش ثالثة  2019 أأبريلدورة عقد جملس املستشارين خالل  ابستثاء -خضعت خاللها مجيع القطاعات احلكومية للأ

عية واخلارجية عدد من القضااي الآنية املهمة يف خمتلف اجملاالت الاقتصادية والاجامت للمراقبة الربملانية للسادة املستشارين، ومتزيت مبناقشة -واحدقطاع 

صالح النظام اجلبايئ، احلاكمة يف تدبري  مع النقاشات اجملمتعية واالإعالمية الهامة اليت واكبهتا ويف مقدمهتا:كعادهتم  متفاعلني مس تجدات احلوار الاجامتعي، اإ

ت القرب، الزايدة يف أأسعار الأدوية، تقوية العرض الرتبوي اجلامعات الرايضية، الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية املس تدامة، حصيةل املومس الفاليح، دمع مس تعجال

خفاق املنتخب املغريب لكرة القدم يف منافسات كأس اإ   ......  2019فريقيا للأمم للمخاميت، االإجراءات احلكومية الس تقبال أأمثل لأفراد اجلالية املغربية، تداعيات اإ

الفصل من قبل الس يد رئيس احلكومة طبقا ملقتضيات  الأجوبة عىل الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامةبـتقدمي  تني( خاص 02) جلس تان شهريتانعقد اجمللس  كام

 ، مهت املواضيع التالية، من ادلس تور 100

تدبري التوظيف يف  س ياسة احلكومة يف ،س ياسة احلكومة ملعاجلة حتدايت التعلمي والتكوين املهين والبحث العلمي ببالدانتناولت حمورين هام:  اجللسة الأوىل  ✓

 .القطاع العام ورهاانت حتديث االإدارة العمومية

 . وضعية املتقاعد وماكنته يف الس ياسات العمومية ،جناعتهس ياسة احلكومة يف تدبري الاستامثر العمويم يف أأفق حتسني تناولت حمورين هام:  اجللسة الثانية  ✓

حلضور مجيع أأشغال  اماس تعداده الس يدين وزيري الرتبية الوطنية والعالقات مع الربملانعرب فقد ، يةوابلنس بة حلضور السادة الوزراء جللسات الأس ئةل الشفه 

فالوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ، ةمر  12ب  حقوق االإنساناليت عقدها اجمللس خالل هذه ادلورة، متبوعا بقطاع  الثالثة عرشجلسات الأس ئةل 

صالح االإدارة وابلوظيفة  ادلاخليةفنجد يف املقام الأول قطاع  وابلنس بة للقطاعات احلكومية الأقل حضورا، ةمناس ب 11كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل ب و ، العمومية ابإ

، ةمناس ب 12ب  املغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرةو ، الاقتصاد واملالية ي، متبوعا بقطاععقدها اجمللس جلسة 13من أأصل  مرة 13اذلي اعتذر عن احلضور 
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. علام بأأن املعدل العام حلضور مجيع أأعضاء احلكومة خالل ةجلس 11 الس ياحة والنقل اجلويالصناعة والاستامثر،  الفالحة والصيد البحري، ،اخلارجيةفقطاعات 

 %.53 بلغ حوايلاخملصصة للأس ئةل الشفهية  13اجللسات 

بعض املطالب هتم يف مجملها تفاعل احلكومة مع  الزتاما 26فقد مت حرص  ،سات الأس ئةل الشفهيةالزتامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جل  وعىل صعيد

جراءاملس تعجةل من قيبل: الاجامتعية  ىل جانب  العمل عىل اإ جيايب لفائدة الأوساط يف العامل القروي والش به احلرضية واملناطق النائية ودمع متدرس الفتيات اإ متيزي اإ

عاقةالأطفال يف وضعيات ه  ىل التعلمي ، تعممي التعلمي الأويلخالل املومس ادلرايس املقبل وعىل  شة ويف وضعية اإ تيسري ولوج الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة اإ

جازات متخصصة ، العمويم واخلاص عاقة اذله  داء متخصصني يفلل تكوين ، توفري ستشارين نفس يني واجامتعينيم تكوين ل اسرت ومفتح اإ  5جتهزي ، نيةالتوحد أأو يف االإ

لالس تفادة من تقنية  مركز 120 تأأهيل، وب 2021-2019هبذه الوحدات ما بني  لقرب مع تعزيز عدد وقدرات الأطر الطبية والش به الطبية العامةللس تعجالت م 

عداد 2023يف أأفق  الطب عن بعد طارقانون ، اإ عداد مرشوع قانون ينظم ويؤطر معلية ، اإ للقوانني املالية املقبةل اللجميع وملزم املزم يكون لالإصالح الرضييب اإ

 ...2020يف أأفق للتخيمي  البنية التحتية يف صاصاخل لقضاء عىلل  التخيمي
 

مهنا  245، أأجابت احلكومة عىل سؤالا 707ما مجموعه  2019 أأبريلدورة الفرتة الفاصةل بني ادلورتني و  بلغ عدد الأس ئةل الشفهية املتوصل هبا خالل وختاما

آنيا و 45 من مضهناجلسة عامة،  13خالل   سؤالا عاداي. 200سؤالا أ

( من مجموع الأس ئةل املطروحة، %43بنس بة تعادل حوايل ) الاجامتعي اجملالركزت أأس ئةل السادة املستشارين عىل  املوضوعايت للأس ئةل،للتوزيع  وابلنس بة

(، وأأخريا %10بنس بة ) احلقويق واالإداري وادليين(، فاجملال %16بنس بة ) ساس يةالشؤون ادلاخلية والبنيات الأ (، مث قطاع %28بنس بة ) الاقتصاديفالقطاع 

 (.%03بنس بة ) الشؤون اخلارجيةقطاع 

 (.%76)مهنا، أأي مبعدل  سؤالا 292سؤالا، أأجابت احلكومة عىل 382 بلغ عدد الأس ئةل الكتابية املتوصل هبا خالل نفس الفرتة ما مجموعه بيامن
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س ئةل الشفهية والكتابية خالل أأوال: احلصيةل ال دورة عامة للأ

 2019-2018الس نة الترشيعية من  أأبريل

 الأس ئةل الشفهية الشهرية -1

 الأس ئةل الشفهية الأس بوعية - 2

 الأس ئةل الكتابية - 3
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 :لأس ئةل الشفهية الشهريةلاحلصيةل العامة  -1

 

الأس ئةل عدد  عدد احملاور اجللسة

 املطروحة

الأس ئةل عدد 

 اجملابة

 10 10 احملور الأول 2019 ماي 21اجللسة الأوىل: 

 03 03 احملور الثاين

 08 08 احملور الأول 2019 يوليوز 09: الثانيةاجللسة 

 07 07 احملور الثاين

 28 28 حماور أأربعة اجملموع
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 :الأس بوعية احلصيةل العامة للأس ئةل الشفهية  -2
 

األسئلة المتبقاة من 
 ات المنصرمةالدور 

األسئلة الجديدة  الدورة
 المطروحة

 األسئلة المجابة
النسبة من مجموع  األسئلة اآلنية المجابة

 األسئلة المجابة

النسبة من مجموع األسئلة  األسئلة العادية المجابة
 المجابة

2732 
 -- -- -- -- 96 الفترة الفاصلة بين الدورتين 

 % 81.63 200 % 18.36 45 611 2019 أبريلدورة 
 245 707 المجموع

 

 

 احلصيةل العامة للأس ئةل الكتابية: -3

األسئلة المتبقاة من الدورات 
 المنصرمة

األسئلة الجديدة  الدورة
 المطروحة

النسبة من مجموع األسئلة  عدد األسئلة المجابة
 المطروحة

1015 

 % 76 95 19 الفترة الفاصلة بين الدورتين 

 197 363 2019 أبريلدورة 

 292 382 المجموع
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س ئةل الشفهية حصاء العام للأ جاملية لالإ  نتاجئ اإ

  2019 أأبريلخالل دورة 

 
 العدد الأس ئةل الشفهية

 عهنـا اجملاب-الآنية-الأس ئةل الشفهية  ❖

 عهنا اجملاب-العادية-الأس ئةل الشفهية  ❖
 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 18.36) :سؤالا 45

 من مجموع الأس ئةل اجملابة (% 81.63) :سؤالا 200

 245 اجملموع
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س ئةل الكتابية حصاء العام للأ جاملية لالإ  نتاجئ اإ

 2019 أأبريلخالل دورة 

 
 العدد الأس ئةل الكتابية

 سؤالا 382= 363+19 أبريلخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  املطروحةالأس ئةل الكتابية  ❖

 املطروحةمن مجموع الأس ئةل  (%76): 292 =95+197 أبريلخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  اجملاب عهنا الأس ئةل الكتابية ❖
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 : الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامةاثنيا
 

 ة؛توزيع الأس ئةل الشفهية الشهرية حسب الفرق واجملموع -1

الأس ئةل  اليت أأجاب عهنا رئيس احلكومة يف جلسات احملاور -2

 ؛الشهرية

توزيع احلصص الزمنية بني جملس املستشارين ورئيس  - 3

 .احلكومة خالل جلسات الأس ئةل الشفهية الشهرية
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 ة؛توزيع الأس ئةل الشفهية الشهرية حسب الفرق واجملموع -1

 

 2019 ماي 21اجللسة الأوىل:  2019 يوليوز 09: الثانيةاجللسة  اجملموع

ةل الأس ئ ةالفرق واجملموع

 اجملابة

الأس ئةل 

 املطروحة

 احملور الأول احملور الثاين احملور الأول احملور الثاين

الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة
الأس ئةل 

 اجملابة
الأس ئةل 

 املطروحة

 لأصاةل واملعارصةفريق ا 01 01 -- -- 01 01 01 01 03 03

 للوحدة والتعادلية فريق الاس تقاليلال 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04

 العداةل والتمنية فريق 01 01 -- -- 01 01 01 01 03 03

 فريق احلريكال 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04

 فريق التجمع الوطين للأحرار 01 01 -- -- 01 01 -- -- 02 02

 فريق الاشرتايكال 01 01 -- -- -- -- 01 01 02 02

 العام ملقاوالت املغرب فريق الاحتاد 01 01 -- -- 01 01 -- -- 02 02

 املغريب للشغل فريق الاحتاد 01 01 -- -- -- -- 01 01 02 02

 فريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيال 01 01 -- -- 01 01 -- -- 02 02

 ادلميقراطية للشغل وعة الكونفدراليةمجم -- -- 01 01 -- -- 01 01 02 02

 دي جشرييوع عبد اللطيف أأمعواملستشاران  01 01 -- -- 01 01 -- -- 02 02

 اجملموع 10 10 03 03 08 08 07 07 28 28
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 2019 أأبريلاحملاور اليت أأجاب عهنا رئيس احلكومة يف جلسات الأس ئةل الشهرية خالل دورة  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019ماي  21 /الجلسة األولى 

 رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش

 أمين الجلسة: إدريس الراضي
 الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 

س ياسة احلكومة ملعاجلة حتدايت التعلمي والتكوين املهين والبحث  :احملور الأول

 العلمي ببالدان

 

 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 والتمنيةالعداةل 

 احلريك

 التجمع الوطين للأحرار

 الاشرتايك

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي

س ياسة احلكومة يف تدبري التوظيف يف القطاع العام ورهاانت  الثاين:احملور 

 حتديث االإدارة العمومية

 تقاليل للوحدة والتعادليةالاس  

 احلريك

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 2019يوليوز  09/  الثانيةلجلسة ا

 رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش

 أحمد الخريفأمين الجلسة: 
 الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال 

سني س ياسة احلكومة يف تدبري الاستامثر العمويم يف أأفق حت  :احملور الأول
 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية
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 العداةل والتمنية جناعته

 احلريك

 التجمع الوطين للأحرار

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي

  الس ياسات العموميةوضعية املتقاعد وماكنته يف الثاين:احملور 

 الأصاةل واملعارصة

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 العداةل والتمنية

 احلريك

 الاشرتايك

 الاحتاد املغريب للشغل

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
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حصاء   هرية اخلاصة برئيس احلكومةللأس ئةل الش  تفصييلاإ

 2019 أأبريلدورة  – ةسب الفرق واجملموعموزعة ب  –
 

 
 
 
 

 2019 ماي 21اجللسة الأوىل: 

ةالفرق واجملموع سياسة احلكومة يف تدبري التوظيف يف القطاع العام -: المحور الثاني 
 ورهانات حتديث اإلدارة العمومية

ديات التعليم والتكوين سياسة احلكومة ملعاجلة حت -: المحور األول
 املهين والبحث العلمي ببالدنا

 الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة

 الأصاةل واملعارصة فريق 01 01 -- --

 للوحدة والتعادلية الاس تقاليل الفريق 01 01 01 01

 العداةل والتمنية فريق 01 01 -- --

 احلريكالفريق  01 01 01 01

 التجمع الوطين للأحرارفريق  01 01 -- --

 الاشرتايك الفريق 01 01 -- --

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب فريق 01 01 -- --

 الاحتاد املغريب للشغل فريق 01 01 -- --

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي الفريق  01 01 -- --

 نفدرالية ادلميقراطية للشغلالكو وعة مجم -- -- 01 01

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي 01 01 -- --

 اجملموع 10 10 03 03
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حصاء   للأس ئةل الشهرية اخلاصة برئيس احلكومة تفصييلاإ

 2019 أأبريلدورة  – ةحسب الفرق واجملموع –
 

 
 
 
 

 2019 يوليوز 09: الثانيةاجللسة 

ةالفرق واجملموع سياسة احلكومة يف تدبري االستثمار العمومي يف أفق  -: المحور األول وضعية املتقاعد ومكانته يف السياسات العمومية -: المحور الثاني 
 حتسني جناعته

 الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة الأس ئةل املطروحة الأس ئةل اجملابة

 الأصاةل واملعارصةفريق  01 01 01 01

 الاس تقاليل الفريق 01 01 01 01

 العداةل والتمنيةفريق  01 01 01 01

 احلريكالفريق  01 01 01 01

 التجمع الوطين للأحرارفريق  01 01 -- --

 الاشرتايك الفريق -- -- 01 01

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب فريق 01 01 -- --

 الاحتاد املغريب للشغلفريق  -- -- 01 01

 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي الفريق 01 01 -- --

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلوعة مجم -- -- 01 01

 املستشاران عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي 01 01 -- --

 اجملموع 08 08 07 07
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 الشفهية الشهريةتوزيع احلصص الزمنية بني جملس املستشارين ورئيس احلكومة خالل جلسات الأس ئةل  -3

 – 2019 أأبريلدورة  _

 
 

 

 رئيس احلكومة جملس املستشارين احملاور اجللسة

س ياسة احلكومة ملعاجلة حتدايت التعلمي والتكوين املهين والبحث العلمي  - اجللسة الأوىل

  ببالدان

س ياسة احلكومة يف تدبري التوظيف يف القطاع العام ورهاانت حتديث  -

 االإدارة العمومية

 قيقة د 89

 

 دقيقة  89

 

 س ياسة احلكومة يف تدبري الاستامثر العمويم يف أأفق حتسني جناعته - اجللسة الثانية

 وضعية املتقاعد وماكنته يف الس ياسات العمومية  -

 دقيقة  89

 

 دقيقة  89
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 توزيع احلصص الزمنية لتدخالت الفرق واجملموعة ابجمللس خالل اجللسات الشهرية:

 

 موعةالفريق أو المج
 

 عدد األعضاء

 

 الحصص الزمنية 

 دقيقة 16 25 فريق ألاصالة واملعاصرة

 دقيقة 16 25 الفريق الاستقاللي للوحدة والتعادلية

 دقائق 10 15 فريق العدالة والتنمية

 دقائق 08 12 الفريق الحركي

 دقائق 07 09 التجمع الوطني لألحرار

 دقائق 07 08 الفريق الاشتراكي

 دقائق 06 07 حاد العام ملقاوالت املغربفريق إلات

 دقائق 06 07 فريق إلاتحاد املغربي للشغل

 دقائق 05 06 الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

 دقائق 04 04 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 دقائق 04 02 املستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي شجري 

 دقيقة 89 120 املجموع

 دقيقة 89 يس الحكومةرئ
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 اثلثا: الأس ئةل الشفهية الأس بوعية:
 

 توزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموعة -1

 توزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت القطاعية - 2

 توزيع الرئاسة والأمانة حسب اجللسات الأس بوعية للأس ئةل الشفهية - 3

 حضور القطاعات احلكومية خالل جلسات الأس ئةل الشفهية  -4

شغال جلسات الأس ئةل لأ  حصيةل حضور الس يدات والسادة أأعضاء احلكومة -5

 الشفهية 
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 توزيع حصص الأس ئةل بني الفرق واجملموعة الربملانية خالل اجللسة الأس بوعية للأس ئةل 

  2018وبر أأكت 29كام أأقّرها مكتب جملس املستشارين بتارخي 
 

 

 الحصة 
 

 الفريق
 

 فريق األصالة والمعاصرة 04

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 04

 فريق العدالة والتنمية 03

 الفريق الحركي 02

 فريق التجمع الوطني لألحرار 02

 الفريق االشتراكي 01

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب 01

 لشغلفريق االتحاد المغربي ل 01

 الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 01

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 01

 المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعّدي شجري سؤال واحد لك ثالث جلسات
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 :ةتوزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموع -1
 

األسئلة  عدد األسئلة المجابة ةعدد األسئلة المطروح الفريق/ المجموعة
 المسحوبة

األسئلة 
األسئلة  المحولة

 المتبقاة

األسئلة المطروحة خالل الفترة 
 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل 
 2019 أبريلدورة 

 العادية اآلنية المجموع

والمعاصرة ةاألصالق فري  641 02 125 768 09 37 49 -- 

للوحدة والتعادلية ياالستقالل الفريق  539 55 112 706 10 39 01 -- 

والتنمية ةالعدال فريق  545 07 132 684 04 33 -- -- 

الحركيالفريق   234 06 60 300 04 21 -- -- 

التجمع الوطني لألحرار فريق  320 -- 56 376 11 14 -- -- 

االشتراكي الفريق  95 -- 53 148 03 10 -- -- 

قاوالت المغربالعام لم داالتحا فريق  90 01 15 106 02 07 12 -- 

االتحاد المغربي للشغل فريق  89 13 35 137 01 12 11 -- 

الدستوري الديمقراطي االجتماعي الفريق  45 -- 01 46 -- 11 -- -- 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة  109 08 18 135 01 12 -- -- 

المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعدي 
يشجر    

25 04 04 33 -- 04 -- -- 

 المجموع
 

2732 96 611 3439 45 200 73 00 
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 :توزيع الأس ئةل الشفهية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت القطاعية -2

 

 

 1 القطاعي المجال

 عدد  عدد األسئلة المطروحة

األسئلة  األسئلة المجابة

 المتبقاة

األسئلة المطروحة 

خالل الفترة الفاصلة 

 بين الدورتين

األسئلة المطروحة 

 أبريلخالل دورة 

2019 

 المجموع

 66 1076 186 32 858 المجال االقتصادي

 107 1044 222 30 792 المجال االجتماعي

 356 المجال الحقوقي واإلداري والديني
 

17 62 435 26 

 
1   

لتنمية القروية والمياه والغابات، التجارة الخارجية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، كتابة الدولة د والمالية، الفالحة، الصناعة واالستثمار، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون العامة والحكامة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، ا: )االقتصاالمجال االقتصادي
 كلفة بالتنمية المستدامة(المكلفة باالستثمار، كتابة الدولة الم

 بة الدولة المكلفة بالتكوين المهني(:) التربية الوطنية، الصحة، الشباب والرياضة، األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، كتاالمجال االجتماعي

 األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية(: )حقوق اإلنسان، العدل، واإلداري والديني الحقوقيالمجال 

 كان(، التجهيز والنقل، الدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالنقل(: )الداخلية )الوزارة المنتدبة في الداخلية(، إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )كتابة الدولة المكلفة باإلسمجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 : )لخارجية )كتابة الدولة لدى وزير الخارجية(، المغاربة المقيمين بالخارج(مجال الشؤون الخارجية
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 36 767 117 14 636 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 10 117 24 03 90 الخارجية مجال الشؤون

 المجموع
2732 96 611 3439 245 

 

  –حسب المجاالت القطاعية  –لألسئلة الشفوية المطروحة والمجابة بالنسب المئوية  رسم بياني

 

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

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م,االقتصادي

27%

م,الحقوقي واإلداري 

والديني

11%

م,الشؤون الداخلية

15%

م,االجتماعي

43%

م, الشؤون الخارجية

4%

م,االقتصادي م,االجتماعي

م,الحقوقي واإلداري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية

 

م, الشؤون الخارجية

4%

م,االجتماعي

38%

م,الشؤون الداخلية

19%

م,الحقوقي واإلداري 

والديني

10%

م,االقتصادي

29%

م,االقتصادي م,االجتماعي

م,الحقوقي واإلداري والديني م,الشؤون الداخلية

م, الشؤون الخارجية
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 :توزيع الرئاسة والأمانة حسب اجللسات -3
 

 

 الأمني الرئيس اجللسات ر.ت

 أأمحد اخلريف محيد كوسكوس 16/04/2019اجللسة الأوىل  01

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوح 23/04/2019 الثانيةاجللسة  02

 أأمحد اخلريف عبد االإهل احللوطي 30/04/2019 الثالثةاجللسة  03

 أأمحد تويزي عبد القادر سالمة 07/05/2019 الرابعةاجللسة  04

 أأمحد اخلريف عبد امحليد الصويري 14/05/2019 اخلامسةاجللسة  05

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوح 28/05/2019 السادسةاجللسة  06

 أأمحد تويزي عبد االإهل احللوطي 04/06/2019 السابعةاجللسة  07

 أأمحد تويزي محيد كوسكوس 11/06/2019 الثامنةاجللسة  08

دريس الرايض عبد امحليد الصويري 18/06/2019 التاسعةاجللسة  09  اإ

 أأمحد تويزي عبد القادر سالمة 25/06/2019 العارشةاجللسة  10

دريس الرايض محيد كوسكوس 02/07/2019 احلادية عرشاجللسة  11  اإ

 أأمحد تويزي عبد الصمد قيوح 16/07/2019اجللسة الثانية عرش  12

دريس الرايض عبد القادر سالمة 23/07/2019عرش  الثالثةاجللسة  13  اإ
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 :2019 أأبريلخالل جلسات الأس ئةل الشفهية دلورة  حصيةل  -4
 

عدد األسئلة 

الشفهية المجاب 

 عنها

عدد الجلسات التي 

لها أسئلة برمجت خال

 للقطاع الحكومي

عدد الجلسات التي اعتذر 

خاللها السادة الوزراء عن 

 الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

السادة الوزراء استعدادهم 

 الحضور 

 

 القطاعات الحكومية

 وزارة ادلوةل امللكفة بقوق االإنسان 12 01 03 04

 ى وزير ادلاخلية()الوزارة املنتدبة دلوزارة ادلاخلية  -- 13 -- --

 )كتابة ادلوةل دلى وزير اخلارجية(وزارة اخلارجية  02 11 01 02

 وزارة العدل  07 06 04 06

 وزارة الأوقاف والشؤون االإسالمية 06 07 02 02

 الأمانة العامة للحكومة -- -- -- --

 وزارة الاقتصاد واملالية 01 12 01 06
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عدد األسئلة 

الشفهية المجاب 

 عنها

عدد الجلسات التي 

لها أسئلة برمجت خال

 للقطاع الحكومي

عدد الجلسات التي اعتذر 

خاللها السادة الوزراء عن 

 الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

السادة الوزراء استعدادهم 

 الحضور 

 

 القطاعات الحكومية

 البحري وزارة الفالحة والصيد 02 11 01 12

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن 09 04 08 16  وزارة اإ

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل 13 -- 10 33

 )كتابة ادلوةل امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي(

 )كتابة ادلوةل امللكفة ابلتكوين املهين( 

ستامثر والتجارة والاقتصاد وزارة الصناعة والا 02 11 02 07

 الرمقي

 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء 03 10 03 14

 وزارة الصحة 09 04 07 30

 وزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة 10 03 03 05

 وزارة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 02 11 02 03

 ةوزارة الش باب والرايض 07 06 05 16

 وزارة الثقافة واالتصال 06 07 04 04
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عدد األسئلة 

الشفهية المجاب 

 عنها

عدد الجلسات التي 

لها أسئلة برمجت خال

 للقطاع الحكومي

عدد الجلسات التي اعتذر 

خاللها السادة الوزراء عن 

 الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

السادة الوزراء استعدادهم 

 الحضور 

 

 القطاعات الحكومية

وزارة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية  10 03 05 08

 الاجامتعية

 وزارة الشغل واالإدماج املهين 06 07 06 22

دارة ادلفاع الوطين -- -- -- --  الوزارة امللكفة ابإ

 الوزارة امللكفة ابلشؤون العامة واحلاكمة 08 05 03 10

 الوزارة امللكفة ابلعالقات مع الربملان 13 -- 03 03

صالح االإدارة وابلوظيفة العمومية 11 02 05 07  الوزارة امللكفة ابإ

الوزارة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج وشؤون  01 12 01 08

 الهجرة

 الوزارة املنتدبة امللكفة ابلتعاون االإفريقي 01 12 -- --

 امللكفة ابلنقلكتابة ادلوةل  11 02 04 04

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصيد البحري 02 11  --
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عدد األسئلة 

الشفهية المجاب 

 عنها

عدد الجلسات التي 

لها أسئلة برمجت خال

 للقطاع الحكومي

عدد الجلسات التي اعتذر 

خاللها السادة الوزراء عن 

 الحضور

عدد الجلسات التي أبدى خاللها 

السادة الوزراء استعدادهم 

 الحضور 

 

 القطاعات الحكومية

كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية والاقتصاد  04 09 03 09

 الاجامتعي

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية القروية واملياه والغاابت 07 06 02 02

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن 07 06 02 02

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتجارة اخلارجية 09 04 02 01

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلس ياحة 01 12 01 04

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالستامثر 05 08 01 01

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة 08 05 05 06

 

 

 

 فهية ليوم الثالاثء.القطاعات احلكومية الأكرث تعبريا عن اس تعدادها احلضور جللسات الأس ئةل الش  •

 القطاعات احلكومية الأكرث اعتذارا عن حضور جلسات الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء. •
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 رابعا: الأس ئةل الكتابية:

 

 ةالأس ئةل الكتابية حسب الفرق واجملموع توزيع -1
 توزيع الأس ئةل الكتابية حسب اجملاالت القطاعية - 2
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 ة:ية حسب الفرق واجملموعةل الكتاب الأس ئ توزيع -1

 
 

 الفريق/ المجموعة
 عدد األسئلة المجابة عدد األسئلة المطروحة

األسئلة 
 المتبقاة

األسئلة المطروحة خالل الفترة 
 الفاصلة بين الدورتين

األسئلة المطروحة خالل دورة 
 2019 أبريل

األسئلة المجابة خالل  المجموع
 الفترة الفاصلة بين الدورتين

المجابة خالل األسئلة 
 2019 أبريلدورة 

 المجموع

األصالة والمعاصرةفريق   66 -- 22 88 14 10 24 

االستقاللي للوحدة والتعادليةالفريق   63 -- 16 79 03 10 13 

العدالة والتنميةفريق   281 13 124 418 19 71 90 

الحركي الفريق  10 -- 07 17 -- 04 04 

التجمع الوطني لألحرار فريق  523 -- 178 701 53 87 140 

االشتراكي الفريق  12 02 02 16 02 03 05 

 01 01 -- 05 04 -- 01 االتحاد العام لمقاوالت المغرب فريق

االتحاد المغربي للشغل فريق  11 02 01 14 03 -- 03 

الدستوري الديمقراطي االجتماعي الفريق  03 -- -- 03 -- 01 01 

للشغل لكونفدرالية الديمقراطيةمجموعة ا  25 02 05 32 01 06 07 

 04 04 00 24 04 -- 20  المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري

 المجموع
 

1015 19 363 1397 95 197 292 
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 رسم بياني لألسئلة الكتابية المطروحة والمجابة – حسب الفرق والمجموعة - 
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 :الكتابية حسب اجملاالت القطاعي توزيع الأس ئةل -2

 
 

 عدد األسئلة المجابة
 

 عدد األسئلة المطروحة
 

 

 2المجال القطاعي 

 المجموع
األسئلة المجابة خالل 

 2019 أبريلدورة 

األسئلة المجابة خالل 

الفترة الفاصلة بين 

 الدورتين

األسئلة المطروحة  المجموع

 أبريلخالل دورة 

2019 

األسئلة المطروحة 

الفترة الفاصلة  خالل

 بين الدورتين

األسئلة 

 المتبقاة
 المجال االقتصادي 155 05 82 242 11 70 81
 المجال االجتماعي 280 10 93 383 46 51 97
 المجال الحقوقي واإلداري والديني 52 04 39 95 07 16 23
 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 521 -- 146 667 31 59 90
 مجال الشؤون الخارجية 07 -- 03 10 -- 01 01

 

ياحة، كتابة الدولة عامة والحكامة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، التنمية القروية والمياه والغابات، التجارة الخارجية، كتابة الدولة المكلفة بالس: )االقتصاد والمالية، الفالحة، الصناعة واالستثمار، الطاقة والمعادن، السياحة، الشؤون الالمجال االقتصادي
 المكلفة باالستثمار، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة(

 الرياضة، األسرة والتضامن، الشغل واإلدماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني(:) التربية الوطنية، الصحة، الشباب و المجال االجتماعي

 ت مع البرلمان، الوظيفة العمومية(: )حقوق اإلنسان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية، األمانة العامة للحكومة، الثقافة واالتصال، العالقاالمجال الحقوقي واإلداري والديني

 النقل، الدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالنقل(: )الداخلية )الوزارة المنتدبة في الداخلية(، اإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان )كتابة الدولة المكلفة باإلسكان(، التجهيز و مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

 : )لخارجية )كتابة الدولة لدى وزير الخارجية(، المغاربة المقيمين بالخارج(خارجيةمجال الشؤون ال
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 المجموع 1015 19 363 1397 95 197 292

 
 رسم بياني لألسئلة الكتابية المطروحة والمجابة – حسب المجاالت القطاعية - 
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قوامئ الأس ئةل الشفهية والكتابية اجملاب عهنا خالل دورة  امللحق:

 2019-2018أأكتوبر من الس نة الترشيعية 
 

 :2019 أأبريلقامئة الأس ئةل الشفهية اجملاب عهنا خالل دورة  أأوال:

  الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا  قامئة -

  عهنا العادية اجملابقامئة الأس ئةل الشفهية  -

 

 :2019 أأبريلاجملاب عهنا خالل دورة  الأس ئةل الكتابية: اثنيا

  2019 أأبريلة الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل دورقامئة  -

 2019 وأأبريل 2018 أأكتوبرالأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل الفرتة الفاصةل بني دوريت قامئة  -

 .2019 أأبريلودورة 
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 :2019 أأبريلقامئة الأس ئةل الشفهية اجملاب عهنا خالل دورة  أأوال:

 
  2019 أأبريلخالل دورة  الأس ئةل الشفهية الآنية اجملاب عهنا - 1

 

 أأمحد اخلريفأأمني اجللسة:  عبد االإهل احللوطيرئيس اجللسة:  2019 أأبريل 30/  ثالثةال اجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 الصحة للأحرارالتجمع الوطين   .تعممي ودمع مس تعجالت القرب ببالدان 4638

جراءات املتبعة لتقوية برانمج الص 4671  الصحة الأصاةل واملعارصة  .حة املتنقةل ابلعامل القروياالإ

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .وضعية عامالت وعامل املناوةل 4793

 الشغل واالإدماج املهين الأصاةل واملعارصة .مس تجدات احلوار الاجامتعي 4812

تفاق املوقعع بعني احلكومعة وثعالث مركعزايت نقابيعة خمرجات احلوار الاجامتعي املتضمنة يف اال 4813

 .والاحتاد العام ملقاوالت املغرب
 الشغل واالإدماج املهين العداةل والتمنية

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد القادر سالمةرئيس اجللسة:  2019 ماي 07/  الرابعةاجللسة 

 رة املعنيةالوزا الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

" لأنشطهتا يف قطاع صناعة الطريان ابملغرب بعد قرارهعا همدى حصة حسب "رشكة بومبا رديي 4837

 .بيع مصنعها ابدلار البيضاء
 الصناعة والاستامثر والتجارة الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

لش باب والرايضةا الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .احلاكمة يف تدبري اجلامعات الرايضية 4832  

رساء احلاكمة يف تدبري اجلامعات الرايضية 4830  الش باب والرايضة للأحرارالتجمع الوطين  .اإ

قرار احلاكمة يف تدبري اجلامعات الرايضية 4834  الش باب والرايضة الاشرتايك .اإ

 الش باب والرايضة للأحرارالتجمع الوطين  .الاسرتاتيجية اجلديدة للتخيمي 4829
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 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .ردي ظروف العمل ونقل العامالت والعاملت 4836

 أأمحد اخلريفأأمني اجللسة:  عبد امحليد الصويريرئيس اجللسة:  2019 ماي 14/  اخلامسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة العداةل والتمنية  .الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية املس تدامة 4849

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد الصمد قيوحرئيس اجللسة:  2019 ماي 28/  السادسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

آ  4847 قلمي وغسات دمنات بني الرابطة الطريق لمأ  التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك .ورززات ابإ

آل 4878  التجهزي والنقل واللوجستيك للأحرارالتجمع الوطين  .مالل وبين تنغري بني الرابطة الطريق هتيئة مأ

والنقل واللوجستيكالتجهزي  للأحرارالتجمع الوطين  .اتفياللت درعة جبهة الرسيع الطريق بناء 4879  

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة احلريك .2030 رؤية املس تدامة للتمنية الوطنية الاسرتاتيجية 4882

دريس الرايضأأمني اجللسة:  عبد امحليد الصويريرئيس اجللسة:  2019 يونيو 18/  التاسعةاجللسة   اإ

 الوزارة املعنية نامتءالفريق أأو الا موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 الفالحة والصيد البحري للأحرارالتجمع الوطين  .احلايلوضعية املومس الفاليح  4940

 الفالحة والصيد البحري الاشرتايك .الفاليحاملومس  4943

 الفالحة والصيد البحري الأصاةل واملعارصة .حصيةل املومس الفاليح احلايل 4949

 الفالحة والصيد البحري الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .احلايل الفاليحاملومس وضعية  4967

طر الس نوية للعطل السلبية الانعاكسات مشلك 4923 ابلععامل  الصعحية املراكعز سري عىل الطبية للأ

 .القروي
 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 عن التعويض من الصحة حلفظ امجلاعية ابملاكتب العامةل الطبية ش به والأطر املمرضني حرمان 4938

  .املهنية الأخطار
 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الزايدة يف أأسعار الأدوية 4942

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد القادر سالمةرئيس اجللسة:  2019 يونيو 25/  العارشةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء الآين  موضوع السؤال رمق السؤال
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 الش باب والرايضة للأحرارالتجمع الوطين  .اجلديد التخيميي العرض 4976

 الش باب والرايضة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الس نة لهذه التخيمي معلية 4979

ابلس ياحة كتابة ادلوةل امللكفة للأحرارالتجمع الوطين  .الس يايح املرشد همنة 4974  

آل حمطة مواكدور الس ياحية 5020  كتابة ادلوةل امللكفة ابلس ياحة الأصاةل واملعارصة .مأ

شاكلية النفاايت السائةل 5018  كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة الأصاةل واملعارصة .اإ

دريس الرايضأأمني اجللسة:  محيد كوسكوسرئيس اجللسة:  2019 يوليوز 02/  احلادية عرشاجللسة   اإ

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 الاقتصاد واملالية للأحرارالتجمع الوطين  .اجلباايتتوصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول  5019

صالح النظام  5045  الاقتصاد واملالية احلريك .اجلبايئاإ

صالح النظام اجلبايئ 5053  الاقتصاد واملالية س تقاليل للوحدة والتعادليةالا .اإ

 املغاربة املقميني ابخلارج الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ابخلارج املقميني للمغاربة ابلنس بة العبور معلية تسهيل 4980

جراءات تسهيل 4999 جاملغاربة املقميني ابخلار  للأحرارالتجمع الوطين  .2019 ملومس العامل مغاربة عبور اإ  

 املغاربة املقميني ابخلارج الأصاةل واملعارصة .ابخلارج املقمية اجلالية أأفراد الس تقبال املتخذة التدابري 5016

جراءات املتخذة الإجناح معلية مرحبا  2018تقيمي معلية مرحبا  5049  املغاربة املقميني ابخلارج الاشرتايك .2019واالإ

 املغاربة املقميني ابخلارج العداةل والتمنية .ابخلارج املقميني املغربية اجلالية فرادأأ  حقوق محلاية الوزارة اسرتاتيجية 5046

جراءات 4934 ىل عبور بدل من املغرب حتول بعد اختادها ادلوةل تعزتم اليت االإ  للمهاجرين اس تقرار بدل اإ

 .مهنم الأفارقة وخاصة
 املغاربة املقميني ابخلارج الاحتاد املغريب للشغل

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد الصمد قيوحرئيس اجللسة:  2019 يوليوز 16/  الثانية عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة .صيانة الطرق الس يارة 5032

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة .الأقالميظاهرة العطش اذلي تعاين منه بعض  5033

خفاق كرة القدم املغربية 5059  الش باب والرايضة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .اإ

 الش باب والرايضة احلريك .الس ياسة الرايضية ببالدان 5089
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فريقيا 5095  الش باب والرايضة الأصاةل واملعارص .اخلروج احملبط للمنتخب الوطين لكرة القدم من هنائيات كأس اإ

فريقية 5098 خفاقات املنتخب الوطين يف كأس الأمم االإ  الش باب والرايضة للأحرارالتجمع الوطين  .ما يروج عن اإ

دريس الرايضأأمني اجللسة:  عبد القادر سالمةرئيس اجللسة:  2019 يوليوز 23/  الثالثة عرشاجللسة   اإ

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء ين موضوع السؤال الآ  رمق السؤال

فععاعي العقععارب لسعععات لضععحااي الرضععورية والأمصععال العالجععات تععوفري 5064  مسعع توى عععىل والأ

 .القرب مس توصفات
 الصحة العداةل والتمنية

طباء القروي ابلعامل الصحية املراكز افتقار 5104 قلمي منوذج) والأدوية واملمرضني للأ  الصحة اليل للوحدة والتعادليةالاس تق .(زاكورة اإ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

 
 :2019 أأبريلخالل دورة  الأس ئةل الشفهية العادية اجملاب عهنا -2

 

 
 

 أأمحد اخلريفأأمني اجللسة:  محيد كوسكوسرئيس اجللسة:  2019 أأبريل 16/  الأوىلاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الأوقاف والشؤون االإسالمية الأصاةل واملعارصة .ن عدم تكرار املشالك اليت عاىن مهنا احلجاج املغاربةس بل ضام 3845

 الرتبية الوطنية التجمع الوطين للأحرار .امللف املطليب لرجال التعلمي العايل 3029

صالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 3125  الرتبية الوطنية ادليةالاس تقاليل للوحدة والتع تفعيل اإ

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .حصيةل املدارس امجلاعاتية 3270

 الرتبية الوطنية الاحتاد املغريب للشغل .الارتفاع املهول يف نفقات المتدرس ابملدارس واملعاهد اخلصوصية 3554

 الرتبية الوطنية احلريك .الغاء التوظيف ابلتعاقد 4356

 الرتبية الوطنية نفدرالية ادلميقراطية للشغلو الك .الأساتذة املتعاقدين وضعية 4363

عداد الرتاب الوطين والتعمري الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .تقيمي برانمج مدن بدون صفيح 3093  اإ

شاكالت التعمري ابلعامل القروي 3506 عداد الرتاب الوطين والتعمري العداةل والتمنية .اإ  اإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .احلصول عىل رخصة البناء مشلك 4073  اإ

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .التغطية الصحية للمس تقلني وأأحصاب املهن احلرة 2561

 الصحة الأصاةل واملعارصة .صيانة الأهجزة الطبية ابملستشفيات العمومية 3872

 الصحة احلريك .عمل ابلتغطية الصحية من طرف املصحات اخلاصةتوقيف ال 4348

صالح االإدارة والوظيفة العمومية التجمع الوطين للأحرار .تدين اخلدمات الادارية 3999  اإ

نتاج ووسائل الوقاية 3120  كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية الأصاةل واملعارصة .تزويد التجمعات احلرفية مبعدات االإ
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 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .التكوين يف همن الصناعة التقليدية 3254

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية الاشرتايك .الاختالالت املتعددة دلار الصانع 3359

بة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليديةكتا العداةل والتمنية .دمع وتطوير الصناعة التقليدية 4039  

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد الصمد قيوحرئيس اجللسة:  2019 أأبريل 23/  الثانيةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال الآين  رمق السؤال

الالثقافة واالتص العداةل والتمنية  .حصة الأخبار ابلصحافة الوطنية 2229  

شاكليات املنظومة التعلميية 7  الرتبية الوطنية احلريك .اإ

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .امتحاانت البااكلوراي 1181

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية  .حق هجة درعة اتفياللت يف التوفر عىل جامعة مس تقةل 2229

 الرتبية الوطنية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل  .اجلامعية اءوالأحيأأوضاع الطلبة ابملؤسسات  3589

 التجهزي والنقل واللوجستيك الأصاةل واملعارصة .تدبري ندرة املياه يف مواهجة التغريات املناخية 3108

ل واللوجستيكالتجهزي والنق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .الانقطاع املتكرر للامء الرشوب ببعض املدن والقرى 3710  

 التجهزي والنقل واللوجستيك الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .تأأخر القطارات عن مواعيدها واحلاةل غري اجليدة للعديد من العرابت 3739

 التجهزي والنقل واللوجستيك احلريك  .ابدلاخةلتدبري الرصف الصحي ابملنطقة الصناعية  3928

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ملستشفيات العموميةوضعية أأقسام املس تعجالت اب 3085

 الصحة الأصاةل واملعارصة  .نزيف اس تقاالت أأطباء القطاع العام 3865

 الصحة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  .الس ياسة الصحية 4109

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الأصاةل واملعارصة .كتب واحدالوطين للامء الصاحل للرشب يف م  واملكتبحصيةل دمج املكتب الوطين للكهرابء  2632

 الش باب والرايضة الأصاةل واملعارصة .الش باب أأوساطجمهودات احلكومة يف ماكحفة اخملدرات يف  2901

 العالقات مع الربملان العداةل والتمنية .تطوير رشاكة ادلوةل مع مجعيات اجملمتع ادلين 3181

دارات  اس تقبال 3552 رشادمه ابالإ صالح االإدارة والوظيفة العمومية الاحتاد املغريب للشغل .العموميةاملواطنني واإ  اإ

قلمي طانطان 4056  كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة للأحرارالتجمع الوطين  .الوضع البييئ املزري ابإ

 العدل للأحرارين التجمع الوط  . ماكنة كتابة الضبط يف املنظومة القضائية 4136
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 العدل الاشرتايك       .الأجانبالأطفال املهملني املتكفل هبم من طرف  4289

 أأمحد اخلريفأأمني اجللسة:  عبد االإهل احللوطيرئيس اجللسة:  2019 أأبريل 30/  الثالثةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الصحة احلريك .ي يعرفه قطاع الصحةالاحتقان اذل 2919

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .البطاةل يف صفوف الش باب 2566

 الشغل واالإدماج املهين الاحتاد املغريب للشغل .الزراعيونالأوضاع املزرية اليت يعيشها العامل  3385

 الشغل واالإدماج املهين عارصةالأصاةل وامل .العناية بأأوضاع املتقاعدين 3830

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .زي اذلي يطال املرأأة العامةل يف اجملال الفاليحيالمت  3956

 حقوق االإنسان الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .التضييق عىل حرية التظاهر 2694

عداد الرتاب الوطين احلريك .ريالس ياسة العقارية لدلوةل يف جمال التعم 4145  اإ

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة للأحرارالتجمع الوطين  .تعممي الكهرابء ابلعامل القروي 2942

عفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة الشمس ية من الرضيبة عىل القمية املضافة 4276  الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الأصاةل واملعارصة .اإ

 الش باب والرايضة الاشرتايك  .ظاهرة الشغب والعنف يف مالعب كرة القدم 2994

 الثقافة واالتصال ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  .التكوين الفين للأطفال 2540

 العالقات مع الربملان العداةل والتمنية  .أأمه االإجراءات املتخذة قصد القضاء عىل الأمية 3178

 الشؤون العامة واحلاكمة عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي .يت تعرتي فواتري املاء والكهرابءالاختالالت ال 180

 الشؤون العامة واحلاكمة العداةل والتمنية .متوين وضبط الأسواق خالل شهر رمضان املبارك 3259

حلاكمةالشؤون العامة وا الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .تدهور القدرة الرشائية للمواطنني 4368  

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد القادر سالمةرئيس اجللسة:  2019 ماي 07/  الرابعةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الصناعة والاستامثر والتجارة الأصاةل واملعارصة .خرضلأ مواكبة الصناعة الوطنية خملطط املغرب ا 1627

 الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .مجة الزتام احلكومة بتوس يع أأدوار غرف الصناعة والتجارة وتمنية مواردها املاليةتر  4472

 الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الاكراهات اليت تعيق تنافس ية املقاوةل املغربية 4712
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نصاف واملصاحلة املتعلقة جبرب الرضر امجلاعي حصيةل 2097  حقوق االإنسان الأصاةل واملعارصة .تنفيذ توصيات هيئة االإ

 الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل الأصاةل واملعارصة .مس تجدات قضية الصحراء املغربية 4105

 الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل احلريك .مس تجدات الوحدة الوطنية 4509

 العدل العداةل والتمنية .حامية املواطنني املبلغني عن الرشوة 4345

 العدل الاحتاد املغريب للشغل .املشالك اليت يعيشها النساخ القضائيون مبحامك قضاء الأرسة املغربية 4351

عداد الرتاب الوطين العداةل والتمنية .تمثني املدينة العتيقة لطنجة 3561  اإ

عداد الرتاب الوطين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .القروي البناء يف العامل 4495  اإ

سرتاتيجية  4327 طار رمق  2030-2015تزنيل بعض مقتضيات الرؤية االإ قبل املصادقة عىل القانون االإ

 .املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 51.17
 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية

 الرتبية الوطنية احلريك .ومة لتطوير منظومة التكوين املهيناسرتاتيجية احلك 4518

 الس ياحة والنقل اجلوي الأصاةل واملعارصة .الاهامتم ابلس ياحة اجلبلية 663

 الس ياحة والنقل اجلوي ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .اجلبليةالس ياحة  3540

 أأمحد اخلريفأأمني اجللسة:  الصويريعبد امحليد رئيس اجللسة:  2019 ماي 14/  اخلامسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

عداد الرتاب الوطين والتعمري للأحرارالتجمع الوطين  .السكن غري الالئق يف املغرب 3523  اإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري احلريك .مشلك التعمري ابلعامل القروي 4155  اإ

دماهجا يف النس يج احلرضي احمليط هبا 4595 عداد الرتاب الوطين والتعمري الأصاةل واملعارصة .تغطية الأحياء انقصة التجهزي والسهر عىل اإ  اإ

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .برانمج الكهربة القروية 4071

 الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة الاشرتايك .وقاتالرخص املمنوحة لرشاكت توزيع احملر  4324

 الأرسة والتضامن واملساواة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .أأطفالرامل بدون لأ ا 2534

عاقة ابملغرب 3024  الأرسة والتضامن واملساواة للأحرارالتجمع الوطين  .دمع امجلعيات املهمتة ابلأشخاص يف وضعية اإ

 الشغل واالإدماج املهين العداةل والتمنية .قتضيات القانونية لفض نزاعات الشغل امجلاعيةتفعيل امل  4341

 الشؤون العامة واحلاكمة الاحتاد املغريب للشغل .مراقبة الأسعار خالل شهر رمضان 1272
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شؤون العامة واحلاكمةال  الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .الل شهر رمضان الأبركخارتفاع أأسعار املواد الغذائية  3340  

حامية املس هتلكني من لك أأشاكل املضارابت والغالء يف أأسعار املعواد الغدائيعة مبناسع بة شعهر  4676

 .رمضان
 الشؤون العامة واحلاكمة الأصاةل واملعارصة

 الشؤون العامة واحلاكمة الأصاةل واملعارصة .ارتفاع أأمثنة احملروقات 3861

 الشؤون العامة واحلاكمة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ة ببالدانتراجع الطبقة املتوسط 4465

 الشؤون العامة واحلاكمة الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .حاكمة الصفقات العمومية 3687

صالح االإدارة والوظيفة العمومية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .التعيني يف املناصب العليا 3717  اإ

صالح االإدارة والوظيفة العمومية الأصاةل واملعارصة .ملعمتدة لتزنيل ميثاق الالمتركزالتدابري ا 4291  اإ

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية احلريك .وضعية الصناعة التقليدية 2675

طار لالقتصاد الاجامتعي 4302 ةكتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدي العداةل والتمنية .القانون االإ  

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .مشالك الصناع التقليديني 4486

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد الصمد قيوحرئيس اجللسة:  2019 ماي 28/  السادسةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ييس املعمتدة يف توزيع منح الطلبةاملقا 3696

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .تأأليف الكتاب املدريس 3889

 الرتبية الوطنية الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .تمثني نتاجئ البحث العلمي عرب دمع اجلسور بني اجلامعات واملقاوالت 4624

 التجهزي والنقل واللوجستيك ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .السدودنشاء اإ برجمة  2466

 التجهزي والنقل واللوجستيك عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي .ومراكشالرابطة بني ورزازات  9تعطل أأشغال توس يع الطريق الوطنية رمق  4063

 التجهزي والنقل واللوجستيك قاليل للوحدة والتعادليةالاس ت .رشوط الوقاية ابلطرق الس يارة ابملغرب 4394

شاكال 1707  الصحة الاحتاد املغريب للشغل .املزمنة لقطاع الصحة ببالدان تاالإ

 الصحة العداةل والتمنية .اختالالت وفوىض الاس تقبال ابملستشفيات العمومية 1923

 الصحة ةالاس تقاليل للوحدة والتعادلي .ابملستشفياتغياب الأمن  3447

 الصحة العداةل والتمنية .حتسني ظروف املمرضني عىل مس توى التعويض وامحلاية من الأخطار املهنية 4537
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 الصحة الأصاةل واملعارصة .جتاوزات املصحات اخلاصة 4692

رضاابت املتتالية لطلبة الطب ابللكية 4795  الصحة الاشرتايك .االإ

 الس ياحة والنقل اجلوي الأصاةل واملعارصة .مللكية املغربيةغالء أأسعار تذاكر رشكة اخلطوط ا 3530

 الأرسة والتضامن واملساواة الأصاةل واملعارصة .التدابري امحلائية للطفوةل املغربية 4233

 الثقافة واالتصال الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .همرجان املوس يقى العريقة 2122

 الشغل واالإدماج املهين الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .احرتام الصيدليات لقانون الشغل 2954

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية القروية الأصاةل واملعارصة .خلق منوذج مغريب لتمنية املناطق اجلبلية 2115

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد االإهل احللوطيرئيس اجللسة:  2019 يونيو 04/  السابعةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء ضوع السؤال مو  رمق السؤال

 حقوق االإنسان العداةل والتمنية .الصورة احلقوقية للمغرب من خالل التقارير ادلولية 2062

 حقوق االإنسان الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .توصيات هيئة االإنصاف واملصاحلة 4320

عداد الرتاب الوطين والتعمري الأصاةل واملعارصة .ت الرتابيةمسامهة الوزارة يف برامج تأأهيل امجلاعا 3252  اإ

 الرتبية الوطنية ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .الشعب العرصية يف التكوين املهين 2502

 الرتبية الوطنية للأحرارالتجمع الوطين  .تعممي منحة التعلمي العايل لطلبة هجة درعة اتفياللت 3754

طار مرشوع قانون 4507  الرتبية الوطنية احلريك .االإ

 الأرسة والتضامن واملساواة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .يف الفضاء العام للتسول تنايم ظاهرة اس تغالل الأطفال والرضع 4397

 الأرسة والتضامن واملساواة الاشرتايك .اس تفحال ظاهرة التسول ابملدن املغربية 4696

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن الاحتاد املغريب للشغل .عي والاقتصاديجودة السكن الاجامت 4339

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  محيد كوسكوسرئيس اجللسة:  2019 يونيو 11/  الثامنةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 العدل الأصاةل واملعارصة .داخنراط قطاع العدل يف التنظمي اجلهوي اجلدي 4665

عداد الرتاب الوطين والتعمري الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .أأشغال احلفر يف اجملال احلرضي 4377  اإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .السكن املوجه للفئات الوسطى 4382  اإ
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حداث وجتهزي مرافق القرب العمومية بعد 4645 عداد الرتاب الوطين والتعمري للأحرارالتجمع الوطين  .د من مدن اململكةاإ  اإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري الاحتاد املغريب للشغل .حصيةل برامج القضاء عىل دور الصفيح 4852  اإ

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .اس تفحال ظاهرة الغش يف الامتحاانت 1894

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .معاهد العليا خبصوص احلاصلني عىل شهادة الباكلورايمعايري الولوج لل 2679

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .دور التعلمي يف مناهضة العنف ضد النساء 2813

ىل التعلمي العمويم واخلاص 2914 لرتبية الوطنيةا الأصاةل واملعارصة .تيسري ولوج الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة اإ  

 الرتبية الوطنية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .احتجاجات طلبة لكية الطب والصيدةل 4747

 الرتبية الوطنية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .اخلروقات والتجاوزات بلكية طب الأس نان جبامعة الزهراوي لعلوم الصحة 4810

حةالص احلريك .الصحيةتدين اخلدمات  4478  

 الصحة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .اخلصاص احلاصل يف الأطر الطبية من أأطباء وممرضني 3375

 الثقافة واالتصال الاشرتايك .اسرتاتيجية احلكومة لتعممي دور الثقافة يف العامل القروي 1723

لشؤون العامة واحلاكمةا الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .النقص يف حصة زاكورة من ادلقيق املدمع 4366  

صالح االإدارة للأحرارالتجمع الوطين  .تقيمي الساعة االإضافية للمملكة 4792  الوظيفة العمومية واإ

شهاد عىل مطابقة نسخ الواثئق لأصولها 2608 صالح االإدارة احلريك .االإ  الوظيفة العمومية واإ

حر من أأجل احملافظة عىل الرصيد الغابوي وحماربة التص والغاابتجمهود املندوبية السامية للمياه  1485

 .وتطويرهالوطين 
 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية القروية العداةل والتمنية

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة الأصاةل واملعارصة .س ياسة احلكومة يف جمال تفعيل احلق يف بيئة سلمية 3899

دريس الرايضأأمني اجللسة:  عبد امحليد الصويريس اجللسة: رئي 2019 يونيو 18/  التاسعةاجللسة   اإ

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .اجلامعيةتعممي منح التعلمي العايل عىل طلبة املدن والأقالمي غري  2053

نعاش الشغلالتغطية الصحية يف مكتب التكوين  3511  الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .املهين واإ

 الرتبية الوطنية للأحرارالتجمع الوطين  .وضعية املؤسسات التعلميية يف العامل القروي 3620

 الرتبية الوطنية الأصاةل واملعارصة .السكنيةتقريب املؤسسات التعلميية من الأحياء  4659
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 الفالحة والصيد البحري ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .الفالحةعاين مهنا تاملشالك اليت  1764

 الفالحة والصيد البحري الأصاةل واملعارصة .خماطر امحلى القالعية 409

 الفالحة والصيد البحري عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي .الغش يف بعض املنتوجات الفالحية 1232

غذية 3444  الفالحة والصيد البحري ية ادلميقراطية للشغلالكونفدرال  .املراقبة الصحية للأ

حداث قرية للصيد  4062 آل اإ  الفالحة والصيد البحري العداةل والتمنية .ابلواليديةمأ

 الفالحة والصيد البحري احلريك .تقيمي أأداء صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية 4143

آل همنديس ادلوةل خرجيي املدرسة الوطنية للف 4838  الفالحة والصيد البحري الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الحةمأ

 الفالحة والصيد البحري احلريك .ببالدانتدبري اجملاالت الغابوية  4877

 الصحة الأصاةل واملعارصة .التدابري املعمتدة الس تفادة املهاجرين من اخلدمات الصحية 3858

رضاب طلبة لكية الطب والصيدةل 4831  الصحة حتاد املغريب للشغلالا .مشلك اإ

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  عبد القادر سالمةرئيس اجللسة:  2019 يونيو 25/  العارشةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الش باب والرايضة الأصاةل واملعارصة .تطوير العرض الرتبوي للمخاميت 2075

 الش باب والرايضة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .ربمالعب الق 784

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلس ياحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .الس ياحة ادلاخلية 2210

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلس ياحة الاشرتايك .رتفاع أأسعار الفنادقا 2289

عادة تدوير وتمثني النفاايت 4372  كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة وحدة والتعادليةالاس تقاليل لل .الفرز واإ

 الرتبية الوطنية الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .أأداء رسوم الجتياز مبارايت الولوج لبعض املدارس واملعاهد العمومية 3311

طار بناء عىل الشهادة اجلامعية 4865 وطنيةالرتبية ال الاحتاد املغريب للشغل .ملف تغيري االإ  

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ارتفاع معدل البطاةل 3299

 الشغل واالإدماج املهين احلريك .نعاش التشغيلاإ  4067

رشعية زايرات البحث والتحري اليت تبارشها فرق املفتش ية العامة لوزارتمك مبقرات الرشاكت  4148

 .اخلاصة
هينالشغل واالإدماج امل  احلريك  
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 العالقات مع الربملان العداةل والتمنية .تأأهيل السجون 4825

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  .س ياقة املهنية والتكوين يف همن قطاع النقل 2883

 الأرسة والتضامن واملساواة العداةل والتمنية .الاهامتم ابلأطفال التوحديني 1499

عالمحص  3267  الأرسة والتضامن واملساواة العداةل والتمنية .يةل املرصد الوطين لصورة املرأأة يف االإ

دريس الرايضأأمني اجللسة:  محيد كوسكوسرئيس اجللسة:  2019 يوليوز 02/  احلادية عرشاجللسة   اإ

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

فالس بسبب حش الس يوةلتزايد عدد الرشاك 962  الاقتصاد واملالية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ت املهددة ابالإ

 الاقتصاد واملالية الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .تفعيل نظام الأفضلية الوطنية يف الصفقات العمومية 1790

 الاقتصاد واملالية ميقراطية للشغلالكونفدرالية ادل .جدوى االإعفاءات الرضيبية املمنوحة لبعض القطاعات 3587

 املغاربة املقميني ابخلارج ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .العبوراس تعدادات احلكومة الإجناح معلية  2169

دماج الكفاءات املغربية املقمية ابخلارج 2956  املغاربة املقميني ابخلارج احلريك .اإ

 الأوقاف والشؤون االإسالمية الأصاةل واملعارصة .هذه الس نةالتدابري املتخذة الإجناح مناسك احلج ل  4700

عداد الرتاب الوطين والتعمري العداةل والتمنية .النظام الأسايس ملس تخديم الواكالت احلرضية 2135  اإ

 الرتبية الوطنية العداةل والتمنية .اس تقاللية اجلامعات املغربية 1514

 الأرسة والتضامن واملساواة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .ملعاقني عىل احلد الأدىن للخدماتعدم توفر جل مراكز رعاية الأشخاص ا 3302

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الأصاةل واملعارصة .فرتة معلية العبور السفن يفسني جودة اخلدمات املقدمة عىل منت حت  3103

 أأمحد تويزيأأمني اجللسة:  الصمد قيوح عبدرئيس اجللسة:  2019 يوليوز 16/  الثانية عرشاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

حداث أأقطاب هجوية تنافس ية للتمنية 3227  الصناعة والاستامثر والتجارة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .اإ

ستامثر والتجارةالصناعة والا العداةل والتمنية .املهيلك تنايم القطاع الغري 3975  

 الصناعة والاستامثر والتجارة العداةل والتمنية .الهنوض ابلبنيات التحتية الرمقية ابلعامل القروي 4100

 التجهزي والنقل واللوجستيك الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .تقيمي الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية 4483

 التجهزي والنقل واللوجستيك د اللطيف أأمعو وعدي جشرييعب .اس تزناف الفرشات املائية 4951
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 الش باب والرايضة الأصاةل واملعارصة .تعممي مالعب القرب 2090

قلمي  4932 عداد الرتاب الوطين والتعمري احلريك .أأرسددمع السكن الاجامتعي ابإ  اإ

نتقالية 2142 طنيةالرتبية الو  الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .نتاجئ احلركة االإ  

دارة الرتبوية من لواحئ الناحجني يف امتحان الكفاءة املهنيةاإ  4911  الرتبية الوطنية للأحرارالتجمع الوطين  .قصاء خرجيي مسكل االإ

 الشغل واالإدماج املهين الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل .وضعية عامل رشاكت التدبري املفوض 2108

صدار اتفاقية وتوصية دوليتني حملاربة مدى اس تعداد احلكومة لدلفاع والا 4912 خنراط يف اعامتد واإ

 .والتحرش يف أأماكن العمل العنف
 الشغل واالإدماج املهين الاحتاد املغريب للشغل

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية العداةل والتمنية .الاقتصاد الاجامتعي والتضامين 3204

آل مرشوع بناء مقر جديد للغر م 4853 فة اجلهوية للصناعة التقليدية جبهة ادلار أ

 .سطات –البيضاء 
 كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة التقليدية الاشرتايك

لكرتونية 4968 حداث منصة لوجيستيكية موهجة للتصدير دلمع التجارة االإ  كتابة ادلوةل امللكفة ابلتجارة اخلارجية الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .اإ

دريس الرايضأأمني اجللسة:  عبد القادر سالمةرئيس اجللسة:  2019 يوليوز 23/  ثة عرشالثال اجللسة   اإ

 الوزارة املعنية الفريق أأو الانامتء موضوع السؤال  رمق السؤال

 الصحة العداةل والتمنية .نقص املوارد البرشية بوزارة الصحة 3599

 الصحة للأحرارالتجمع الوطين  .والنائيةعمل يف املناطق القروية تنايم ظاهرة عزوف الأطباء عن الالتحاق مبقرات ال 3653

 الصحة الأصاةل واملعارصة .التدابري املتخذة لضامن توزيع وانتشار متوازن للموارد البرشية الطبية 4022

 الصحة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .تقيمي خمطط املس تعجالت 4496

 الصحة الأصاةل واملعارصة .ملستشفيات العموميةمواهجة اخنفاض خمزون ادلم اب 4707

شاكلية تنفيذ الأحاكم القضائية 3185  العدل ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي .مقاربة احلكومة ملواهجة اإ

هترب بعض الرشعاكت معن تطبيعق القعانون خصوصعا الترصعل ابلععامل دلى صعندوق الضعامن  2925

جور  .الاجامتعي، واحلد الأدىن للأ
 الشغل واالإدماج املهين نفدرالية ادلميقراطية للشغلالكو 

 الشغل واالإدماج املهين الاشرتايك .القانون املتعلق ابلنقاابت 3341

 الشغل واالإدماج املهين للأحرارالتجمع الوطين  .اذلاتيةتشجيع املقاوالت  4093
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طالق برانمج لتطوير التشغيل اذلايت للش باب يف املناطق القروية 4172  الشغل واالإدماج املهين الأصاةل واملعارصة .اإ

سرتاتيجية الوطنية للتشغيل يف أأفق  4621  الشغل واالإدماج املهين الاحتاد العام ملقاوالت املغرب .2025االإ

 الشغل واالإدماج املهين الاحتاد املغريب للشغل .الاجامتعيمشالك مصحات الضامن  4910

 الشغل واالإدماج املهين احلريك .يئة تفتيش الشغلمراجعة النظام الأسايس اخلاص هب  4913

 الشغل واالإدماج املهين الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .وضعية مفتيش الشغل 5024

صالح االإدارة والوظيفة العمومية العداةل والتمنية .الاختالالت اليت تعرفها منظومة الأجور ابلوظيفة العمومية 4332  اإ

 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل الاس تقاليل للوحدة والتعادلية .يف جمال السالمة الطرقية الس ياسة احلكومية 4464

 كتابة ادلوةل امللكفة ابالإساكن احلريك .تأأهيل املعرب احلدودي الكركرات 2624

طالق برانمج صناعي جبهة درعة اتفياللت 3836  كتابة ادلوةل امللكفة ابالستامثر الأصاةل واملعارصة اإ
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 الأس ئةل الكتابية اجملاب عهنا خالل : اثنيا

 2019 أأبريلوخالل دورة  2019 وأأبريل 2018 أأكتوبرالفرتة الفاصةل بني دوريت 
 

 فريق الأصاةل واملعارصة

 2019وأأبريل  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

2019 - 02 - 13 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة بلمقدم. الس يد حسن للمستشار احملرتم، للرتيق القانونية رشوط لك استيفاء رمغ ترقية رفض مربرات 1022  

حداث 656 2019 - 02 - 26 ادلاخلية الس يد مصطفى اخللفيوي. للمستشار احملرتممبيضار،  للرشطة مفوضية اإ  

2019 - 02 - 26 الصحة الس يد محمد الش يخ بيد هللا. للمستشار احملرتمالكنابيس،  من املس تخرجة الأدوية بلمس تق  1287  

1936 
 للمستشار احملرتمالفيضاانت،  من طاطا عامةل متنارت قيادة برتاب الواقعة مسوكن أأوكرضا بدوار مدرسة ترضر

 الس يد عبد العزيز بنعزوز.
0192 - 02 - 26 الرتبية الوطنية  

قلمي التابعة الرتابية امجلاعات من ابلعديد املدريس النقل غياب 1942 2019 - 02 - 26 الرتبية الوطنية الس يد احلو املربوح. للمستشار احملرتمتنغري،  الإ  

1943 
قلمي التابعة الرتابية امجلاعات من ابلعديد املدريس النقل غياب بوح. املر  الس يد احلو للمستشار احملرتمتنغري،  الإ

 )سؤال مكرر(
2019 - 02 - 26 الرتبية الوطنية  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد عبد العزيز بنعزوز. للمستشار احملرتمأأرمحوش،  أأمحد احلقويق الناشط هل تعرض اذلي الاعتداء 831  

2019 - 03 - 13 الصحة نعزوز.الس يد عبد العزيز ب  للمستشار احملرتمالصحة،  بقطاع العليا املناصب يف التعيني معايري 1505  

2019 - 03 - 13 الصحة الس يد عبد العزيز بنعزوز. للمستشار احملرتمالصحة،  بقطاع العليا املناصب يف التعيني معايري 1584  

2019 - 03 - 13 ملاءالتجهزي والنقل واللوجستيك وا الس يد مصطفى اخللفيوي. للمستشار احملرتمالسقي،  مياه نقص من الناطور فاليح معاانة 1935  

2019 - 03 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء الس يد عبد الكرمي اهلمس. للمستشار احملرتموفاس،  اتزة بني الرابط السكيك اخلط يف مطامطة جرس وضعية 1944  
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1959 
 مجلاعة التابعة املعرص ال،ع أأيت أأزراراك، وبنعياد، الباز، تغامنني دواروير ساكنة عن للامء املس مترة الانقطاعات

قلمي بعامةل ادراركة داوتنان،  أأاكدير اإ  الس يدة فاطمة ايت موىس. للمستشارة احملرتمةاإ
2019 - 03 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

1985 
 مجلاعة بعةالتا املعرص عال، أأيت أأزراراك، وبنعياد، الباز، تغامنني دواروير ساكنة عن للامء املس مترة الانقطاعات

قلمي بعامةل ادراركة داوتنان،  أأاكدير اإ  )سؤال مكرر( الس يدة فاطمة ايت موىس. للمستشارة احملرتمةاإ
2019 - 03 - 13 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

1939 
جناز تأأخر قلمي اجلنوبية جزانية جبامعة لمال قنطرة مرشوع اإ  املالية منذ والاعامتدات ادلراسة توفر رمغ اتزة اإ

 الس يد عبد الكرمي اهلمس. للمستشار احملرتم، 2012
2019 - 04 - 12 واملاء واللوجستيك والنقل التجهزي  

1950 
هل للمستشار احملرتم، مبراكش اجلهوي الاستشفايئ املستشفيات ابملركز عدوى ماكحفة ضعف  الس يد عبد االإ

 املهاجري.
2019 - 04 - 12 الصحة  

2019 - 04 - 12 واملالية الاقتصاد مقزية. للمستشار احملرتم الس يد محيدللفوترة،  املعلومايت ابلربانمج اخلاصة اجلديدة الأحاكم 1957  

1983 
عفاء الس يد عبد  شار احملرتمللمست املضافة،  القمية عىل الرضيبة من الشمس ية الطاقة بواسطة الضخ منظومة اإ

 املهاجري. االإهل
2019 - 04 - 12 واملالية الاقتصاد  

قلمي بني رابط سكيك خط برجمة 876 2019 - 04 - 26 واملاء واللوجستيك والنقل التجهزي الس يد محمد الش يخ بيد هللا. للمستشار احملرتم، وطانطان الناظور اإ  

2019 - 07 – 05 الصحة س يد محمد الش يخ بيد هللا.ال  للمستشار احملرتم، الصحية املنظومة 1226  

قلمي التقليدية الصناعة بقطاع الهنوض 885 2019 – 07 - 24 الاجامتعي والاقتصاد التقليدية الصناعة الس يد احلو املربوح. للمستشار احملرتمالرش يدية،  ابإ  

2019 – 07 - 24 الوطنية الرتبية الس يد عبد العزيز بنعزوز. للمستشار احملرتم الرتبوية، االإدارة مسكل والتكوين للرتبية اجلهوية املراكز خرجيي 1930  

2187 
فريقيا،  املغربية ادليبلوماس ية الهيئات ملوظفي واللوجيس تكية املادية الوضعية حتسني الس يد  للمستشار احملرتمابإ

 عبد الكرمي اهلمس.
2019 – 07 - 24 ادلويل والتعاون اخلارجية الشؤون  

 ق الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالفري

 2019وأأبريل  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

1282 
الس يد  للمستشار احملرتماجلديد،  اجلهوي التقس مي مع الاجامتعية للتمنية اجلهوية الواكالت تدخل جمال مالمئة

 رشيف. ابراهمي موالي
2019 - 02 - 13 الاجامتعية والتمنية واملساواة والتضامن الأرسة  
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2019 - 02 - 13 الصحة الس يد الصبحي اجلياليل. للمستشار احملرتماحلراسة،  رشكة وعامل عامالت وضعية 1582  

يفاد 675 قلميي اجمللس مالية افتحاص قصد جلنة اإ 2019 - 03 - 13 ادلاخلية معريي. ةالس يدة فاطم للمستشارة احملرتمةلزاكورة،  االإ  

1336 
للمستشارة بفاس،  أأكتوبر فاحت مدرسة ومرافق لفضاء امجلعيات بعض اس تغالل عن تنتج اليت الاختالالت

 الس يدة خدجية الزويم. احملرتمة
2019 - 03 - 13 الرتبية الوطنية  

  2019دورة أأبريل 

 االإجابة اترخي الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الس يد عبد السالم اللبار. للمستشار احملرتمحاكمة قطاع التعلمي والبحث العلمي،  144  

2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة دلوةلا كتابة )سؤال مكرر(الس يد عبد السالم اللبار.  للمستشار احملرتمحاكمة قطاع التعلمي والبحث العلمي،  145  

2019 - 04 - 12 ادلاخلية الس يدة خدجية الزويم. للمستشارة احملرتمةاتمس نا،  مبدينة امجلاعي النقل أأزمة 948  

2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة سليغوة. الس يد احلسن للمستشار احملرتمفاس،  املهراز ظهر هللا عبد بن محمد س يدي جامعة هتيئة 1030  

1133 
نعاش املهين التكوين مبكتب العرضيني املكونـني وضعية  سامل محمد الس يدين للمستشارين احملرتمني، الشغل واإ

 ابراهمي رشيف. موالي -بمنسعود 
2019 - 04 - 12 املهين ابلتكوين امللكفة ادلوةل كتابة  

2019 – 04 - 12 واملاء واللوجستيك والنقل التجهزي بمنسعود. سامل الس يد محمد للمستشار احملرتم، البضائع نقل شاحنات محوةل تقليص 1583  

دارة عيةل. الس يد عامثن للمستشار احملرتم، احملاربني وقدماء العسكريني لقدماء الاجامتعية الوضعية 2086 2019 – 04 - 26 الوطين ادلفاع اإ  

قلمي الس ياحية ابملواقع العناية 969 2019 - 05 - 23 اجلوي والنقل الس ياحة أأبدوح. فالس يد عبد اللطي للمستشار احملرتم، هبا والتعريف شيشاوة ابإ  

لزام 1281 2019 - 06 - 28 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة الس يد محمد لشهب. للمستشار احملرتم، الكهرابئية العدادات قراءة املواطنني اإ  

قصاء 1954 2019 - 06 - 28 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة الس يدة فاطمة معريي. للمستشارة احملرتمة، الكهرابئية التغطية من الساكنة بعض اإ  

 فريق العداةل والتمنية

 2019وأأبريل  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر

 اترخي االإجابة عنيةالوزارة امل  موضوع السؤال رمق السؤال

قصاء 1608 2019 - 02 - 13 الوطنية الرتبية العرسي.  الس يد عيل للمستشار احملرتمبتاوانت،  الأمية حمو برانمج من كبرية جتربة ذات مجعية اإ  

2019 - 02 - 13 العلمي والبحث عايلال ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتماملهنية،  الكفاءة شهادة تسمل تأأخر 1712  

2019 - 02 - 13 الصحةالس يد مبارك  للمستشار احملرتمالطبية،  الأهجزة اس تعامل يف متخصصني بتقنيني ابلريش القرب مستشفى تزويد 1814  
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 مجييل.

2019 - 02 - 13 الصحة ك مجييل.الس يد مبار  للمستشار احملرتمالرسطان،  مرىض عالج ظروف وحتسني للتوعية املتخذة االإجراءات 1815  

داري خطأأ  تصحيح 764 2019 - 02 - 26 الرتبية الوطنية الس يد عبد الصمد مرميي. للمستشار احملرتمأأجرته،  من موظف ومتكني اإ  

1706 
الس يد  للمستشار احملرتماملعمتدين،  للمحاس بني املهنية املنظمة جدول يف للقيد الأهلية امتحان تنظمي يف التأأخر

 ادلين. حايم العيل بدع 
2019 - 02 - 26 الاقتصاد واملالية  

1710 
 للمستشار احملرتمالعمومية،  والنافورات الفردية العدادات بني للرشب الصاحل املاء تسعرية يف الكبري الفرق

 العرسي. الس يد عيل
2019 - 02 - 26 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

1811 
قلميي ابملستشفى املتخصصني والتقنيني الصحية الأطر يف املسجل اخلصاص  للمستشار احملرتممليدلت،  االإ

 الس يد مبارك مجييل.
2019 - 02 - 26 الصحة  

1971 
انث ادلاخيل القسم وضعية قلمي بغفساي التأأهيلية الشطييب االإمام بثانوية اإ الس يد  للمستشار احملرتماتوانت،  ابإ

 العرسي. عيل
2019 - 02 - 26 الرتبية الوطنية  

2019 - 03 - 13 الرتبية الوطنية العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتماململكة،  بشامل للعمل اجلنوبية املنطقة من املنتقةل الرتبوية الأطر مشلك 411  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية  الس يد عبد الصمد مرميي. للمستشار احملرتمجبرادة،  العمويم املطرح 807  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد نبيل ش يخي. للمستشار احملرتمترخيص،  بدون ابلتقس يط البزنين لبيع لبيةالس  الآاثر 989  

1049 
الس يد  للمستشار احملرتمالقدمية،  املركبات جتديد منحة من تس تفد مل اليت الأول الصنف الأجرة س يارات مصري

 العرسي. عيل
2019 - 03 - 13 ادلاخلية  

1276 
 الس يد عيل للمستشار احملرتمهبا،  يش تغلون اليت والأاكدميية اجلهة خارج بأأزواهجم املتعاقدين اتذةالأس التحاق

 العرسي.
2019 - 03 - 13 الرتبية الوطنية  

2019 - 03 - 13 الرتبية الوطنية الس يد عبد الكرمي لهوايرشي. للمستشار احملرتمالانتقالية،  احلركة صدقية 1278  

قلمي بوبكر وس يدي تويست جبامعيت املعدنية تالنفااي بقااي 1294 2019 - 03 - 13 امللكفة ابلتمنية املس تدامة ادلوةل كتابة الس يد عبد الصمد مرميي. للمستشار احملرتمجرادة،  ابإ  

1872 
عادة عدم أأس باب قلمي حذيفة بين جامعة بوجطاط مبركز أأحبوس أأغزار مسجد بناء اإ للمستشار احلس مية،  ابإ

 يد نبيل الأندليس.الس   احملرتم
2019 - 03 - 13 االإسالمية والشؤون الأوقاف  

2049 
قلمي بغفساي التأأهيلية الشطييب االإمام اثنوية حاجة الس يد  للمستشار احملرتمجدد،  حراسة لأعوان اتوانت ابإ

 العرسي. عيل
2019 - 03 - 13 الرتبية الوطنية  

دارة ادلفاع الوطين الس يد عبد للمستشار احملرتمواجلراحية،  الطبية العالجات من احملاربني وقدماء العسكريني قدماء اس تفادة 2058 2019 - 03 - 13 اإ  
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 كوري. يس السالم

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة العرسي. عيل الس يد للمستشار احملرتمحرمان الطالب عبد اجلليل واعيل من املنحة اجلامعية،  235  

قلمي احلس مية،  258 جراءات حتسني العرض اجلامعي ابإ 2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الس يد نبيل الأندليس. للمستشار احملرتماإ  

2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمالاقتصادية،  املصابيح الس تعامل اجلانبية الأرضار من اخملاوف 752  

1019 
نعاش الوطنية الواكةل معايري ، الشغل لفرص الش باب وترش يح اختيار يف بطنجة والكفاءات التشغيل الإ

 .الس يد نبيل الأندليس للمستشار احملرتم
2019 - 04 - 12 املهين واالإدماج الشغل  

2019 - 04 - 12 املهين واالإدماج الشغل   الس يد عبد الصمد مرميي. للمستشار احملرتم، للتعاضد الأعىل اجمللس تفعيل   1073  

1130 
الس يد عبد الصمد  للمستشار احملرتم، الشغل مدونة ملقتضيات بوجدة Frenad Service رشكة احرتام عدم

 ي.مرمي
2019 - 04 - 12 املهين واالإدماج الشغل  

2019 - 04 - 12 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء الس يد نبيل ش يخي. للمستشار احملرتموورزازات،  دمنات بني الرابطة 307 رمق اجلهوية الطريق وضعية 1305  

1323 
 تشغيلهم ومت به عينوا رضنيومم أأطباء من حرمانه نتيجة بغفساي الثاين احلسن مستشفى خدمات تدهور

 العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتم، واتوانت بفاس أأخرى مبؤسسات
2019 - 04 - 12 الصحة  

1577 
قلمي شاسعة ومناطق كثرية جامعات عن العنكبوتية والش بكة احملمول الهاتف تغطية غياب للمستشار ، اتوانت ابإ

 العرسي. الس يد عيل احملرتم
2019 - 04 - 12 الرمقي والاقتصاد والتجارة روالاستامث الصناعة  

1607 
للمستشار الأس بوع،  هناية وأأايم العطل خالل بوزان الزهراوي القامس أأبو الساكنري مبستشفى هجاز اش تغال عدم

 الس يد نبيل الأندليس. احملرتم
2019 - 04 - 12 الصحة  

قلميية للطريق املزرية الوضعية 1618 قلمي بوعروس جبامعة 5330 االإ 2019 - 04 - 12 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتم، اتوانت ابإ  

قلمي 419 اجلهوية للطريق الاكرثية الوضعية 1716 2019 - 04 - 12 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتم، اتوانت ابإ  

1841 
عفاء  -احللوطي  االإهل الس يدين عبد للمستشارين احملرتمني مصلحة، كرئيس همامه من اكويج العزيز عبد الس يد اإ

آمال الصمد عبد  أأفيالل. كرمية -ميرصة  مرميي والس يدتني أ
2019 - 04 - 12 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة  

1853 
، دراس هتم اس تئناف من قاهرة لأس باب االإجازة بسكل متقدمة مراحل خالل انقطعوا اذلين الطلبة متكني

 العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتم
2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة  

2019 - 04 - 12  البحري والصيد الفالحةالس يد نبيل  للمستشار احملرتماملواكبة،  واالإجراءات املغربية للسوق الأمريكية اللحوم الس ترياد الرتخيص 1863  
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 .الأندليس

1865 
 الس يد سعيد للمستشار احملرتملأاكدير،  احلرضي ابجملال العايل الضغط ذات الكهرابئية الأمعدة تعويض

 السعدوين.
2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة  

1970 
 الس يد عيل للمستشار احملرتم، غفساي مدينة ساكنة عن للرشب الصاحل للامء واملتكررة الكثرية الانقطاعات

 العرسي.
2019 - 04 - 12 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  

1972 
قلمي املرج مادة من للمعارص العشوايئ التخلص فيه تسبب اذلي الاكريث البييئ الوضع للمستشار ، اتوانت ابإ

 العرسي. الس يد عيل احملرتم
2019 - 04 - 12 املس تدامة تمنيةابل  امللكفة ادلوةل كتابة  

1975 
املكررة،  البرتولية املنتجات من للمغرب الاحتياطي اخملزون مس توى عىل اخلصاص ملواهجة املتخذة االإجراءات

 الس يد نبيل الأندليس. للمستشار احملرتم
2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة  

2019 - 04 - 12  البحري والصيد الفالحة الس يد نبيل ش يخي. للمستشار احملرتمش، املغشو  الزعفران يف الاجتار 2007  

2054 
الس يد عبد  للمستشار احملرتم، الزراعي للبحث الوطين ابملعهد التقنيني توظيف مباراة شابت اليت الاختالالت

   الصمد مرميي.
2019 - 04 - 12  البحري والصيد الفالحة  

2055 
الس يد عبد  للمستشار احملرتم، الزراعي للبحث الوطين ابملعهد التقنيني توظيف مباراة شابت اليت الاختالالت

 )سؤال مكرر(   الصمد مرميي.
2019 - 04 - 12  البحري والصيد الفالحة  

2061 
 والمترين املباراة من القانون يعفهيم اذلين للأشخاص ابلنس بة العداةل خطة ممارسة طلبات يف ابلبت تأأخر

 العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتم، املهين متحانوالا
2019 - 04 - 12 العدل  

2019 - 04 - 12 الش باب والرايضة العبدالوي. البشري الس يد محمد للمستشار احملرتمالسةل،  لكرة طنجة احتاد لفريق التأأديبية العقوابت 2067  

2068 
الس يد عبد  للمستشار احملرتم، 2019 يناير 06 بتارخي رتمكوزا نظمهتا اليت الفين التعلمي أأساتذة توظيف مباراة

 العايل حايم ادلين.
2019 – 04 - 12 الش باب والرايضة  

1965 
قلمي مصمي بن جبامعة احمليل للسجن الصحي الرصف تدفق للمستشار ، امجلاعة مقر جبوار معاجلة دون افران ابإ

 العرسي. الس يد عيل احملرتم
2019 – 04 - 22 املدين جملمتعوا الربملان مع العالقات  

2019 – 04 - 22 املدين واجملمتع الربملان مع العالقات العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمليال،  متأأخرة أأوقات يف السجناء عن االإفراج 1967  

2028 
الس يد نبيل  مللمستشار احملرت لعائلته،  الطيب ملفه تسلمي عدم وخلفيات الزفزايف انرص للمعتقل الصحي الوضع

 الأندليس.
2019 – 04 - 22 املدين واجملمتع الربملان مع العالقات  

2019 – 04 - 22 املدين واجملمتع الربملان مع العالقات  العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمليال،  متأأخرة أأوقات يف السجناء عن االإفراج 2043  
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644 
 الس يد عيل للمستشار احملرتمالاجامتعي،  الاحتياط أأنظمة تبتعويضا مشموال مرضا االإجناب صعوابت اعتبار

 العرسي.
 املهين واالإدماج الشغل

26 - 04 - 2019  

2019 - 04 - 26 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء الس يد عبد العايل حايم ادلين. للمستشار احملرتم، الغرب حيىي س يدي مبدينة القطارات توقف عدم 798  

2019 - 04 - 26 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء الس يد نبيل الأندليس. للمستشار احملرتماحلديدية،  ابلسكة وتطوان شفشاون احلس مية، أأقالمي ربط 1063  

1138 
لزام طار عىل للحصول التخرج امتحان اجتياز الرتبوية االإدارة مبهام امللكفة الرتبوية الأطر اإ تربوي،  مترصف اإ

 العرسي. يد عيلالس   للمستشار احملرتم
 الرتبية الوطنية

26 - 04 - 2019  

1609 
قلمي السوق ظهر مبدينة أأحياء حرمان  الس يد عيل للمستشار احملرتمللرشب،  الصاحل املاء ش بكة من اتوانت ابإ

 العرسي.
 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

26 - 04 - 2019  

1870 
الس يد  للمستشار احملرتممحمد،  اب وقرية فاس بني 501 جلهويةا ابلطريق س بو واد عىل كبرية فنية منشأأة وضعية

 العرسي. عيل
 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

26 - 04 - 2019  

2073 
 الوطنية للبطاقة تقدميهم رمغ العديل، السجل عىل للحصول الوالدة برمس ابالإدالء املواطنني احملامك بعض مطالبة

 الس يد عبد الصمد مرميي. احملرتم للمستشارالالكرتونية،  للتعريف
 العدل

26 - 04 – 2019  

جناز 320 2019 – 05 - 10 املس تدامة ابلتمنية امللكفة ادلوةل كتابة مجييل. الس يد مبارك للمستشار احملرتمالعليا،  تودغى جبامعة الصحي الرصف مرشوع اإ  

2019 – 05 - 10 الصحة كوري. يس السالم الس يد عبد ستشار احملرتمللم مبراكش،  السادس محمد اجلامعي ابملستشفى البناايت وضعية 2047  

813 
للمستشار السكن،  عن خمتلف تعويض وضعية من تس تفيد لأماكن املنتقةل للأطر املالية الوضعية ضبط عدم

 العرسي. الس يد عيل احملرتم
 الرتبية الوطنية

15 - 05 – 2019  

2019 – 05 - 15 الرتبية الوطنية العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمقدين، املتعا الأساتذة أأجور رصف يف التأأخر 1056  

2019 – 05 - 15 الرتبية الوطنية الس يد نبيل ش يخي. للمستشار احملرتم، املتدربني للأساتذة التدريب منحة رصف عدم 1074  

2019 – 05 - 15 العدل العبدالوي. البشري الس يد محمد احملرتم للمستشار، الرتابية امجلاعات ضد االإدارية احملامك عن الصادرة الأحاكم 1974  

2019 – 05 - 15 الش باب والرايضة العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمالش باب،  دور افتتاح أأوقات مراجعة 2091  

قلمي جبامعات الصانعة دور وجتهزي بناء 2097  مجييل. الس يد مبارك للمستشار احملرتمالرش يدية،  اإ
 والاقتصاد التقليدية ابلصناعة امللكفة ادلوةل بةكتا

 الاجامتعي

15 - 05 – 2019  

2113 
 02 رمق الوطنية الطريق من انطالقا العليا وتزوراخت السفىل تزوراخت دوار بني الرابط الطريق املسكل هتيئة

 الس يد نبيل الأندليس. للمستشار احملرتماحلس مية،  اقلمي النكور جبامعة
 نقل واللوجستيك واملاءالتجهزي وال 

15 - 05 – 2019  

نشاء قرار لتفعيل املتخذة االإجراءات 2121 2019 – 05 - 15 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة والتس يري للتجارة الوطنية واملدرسة التخصصات متعددة اللكية من لك اإ  
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قلمي  الس يد نبيل الأندليس. للمستشار احملرتماحلس مية،  ابإ

2019 – 05 - 23 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمالسككية،  للمحاور البيئية الرشوط 709  

قلمي موقع 761 2019 – 05 - 23  اجلوي والنقل الس ياحة العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتملبالدان،  الس ياحية اخلريطة يف اتوانت اإ  

2046 
الس يارات،  عىل الس نوية اخلصوصية الرضيبة خبصوص املراكيش ومصطفى أأقلعي زينب املواطنني ملف

 الس يدة كرمية أأفيالل. للمستشارة احملرتمة
 ابلنقل امللكفة ادلوةل كتابة

23 - 05 – 2019  

عداد الرتاب الس يدة كرمية أأفيالل. للمستشارة احملرتمةلطنجة،  العتيقة املدينة تمثني 2050 2019 – 05 - 23 الوطين اإ  

2019 – 05 - 23 االإسالمية والشؤون الأوقاف العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمالعتيق،  التعلمي ومؤطري ادلينيني للقميني الشغلية العالقة تنظمي 2094  

2103 
رجاع نس بة ضعف  الس يد عيل للمستشار احملرتمادلينيني،  للقميني الصحية التغطية يف الطبية املصاريف اإ

 العرسي.
 االإسالمية والشؤون الأوقاف

23 - 05 – 2019  

2019 – 05 - 23 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الس يد مبارك مجييل. للمستشار احملرتماملعامرية،  للهندسة ملدرسة اتفياللت درعة هجة حاجة 2180  

1705 
واخلرائطية،  العقاري واملسح العقارية للمحافظة الوطنية الواكةل س تخديممل  التمكييل التقاعد احتساب معايري

 الس يد نبيل ش يخي. للمستشار احملرتم
 البحري والصيد الفالحة

29 - 05 – 2019  

2070 
درمه،  1500 يف احملدد للمعاش الأدىن احلد دون للتقاعد املغريب للصندوق املدنية املعاشات بعض اس مترار

 العرسي. الس يد عيل مللمستشار احملرت 
 الاقتصاد واملالية

29 - 05 – 2019  

2123 
لغاء شعار دون للرشب الصاحل املاء فواتري أأداء يف التأأخر بسبب املواطنني منازل عدادات اإ عطاء أأو اإ آجال اإ  أ

 الس يد نبيل الأندليس. للمستشار احملرتمابلأمر،  للمعنيني
 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

29 - 05 – 2019  

2098 
قلمي السفىل تزوراخت دوار مدارش تزويد الس يد نبيل  للمستشار احملرتمللرشب،  الصاحل ابملاء احلس مية اإ

 الأندليس.
 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

21 - 06 – 2019  

 

2110 
جراءات قلمي العمومية والينابيع السقاايت مياه جودة معاينة اإ للمستشار رشب، لل  صالحيهتا ومدى احلس مية ابإ

 الس يد نبيل الأندليس. احملرتم
 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

28 - 06 - 2019  

2019 - 07 - 10 ادلاخلية العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمظاهرة احلراس غري القانونيني مبحطات وقوف غري مؤدى عهنا،  1314  

دارة دار الش با 2356 2019 - 07 - 10 الش باب والرايضة العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتمب الوحدة بتاوانت، رفض اس تضافة نشاط من طرف اإ  

2019 – 07 - 24 الوطنية الرتبية العرسي. الس يد عيل للمستشار احملرتماتوانت،  مبدينة اخلصويص التعلمي مؤسسة بفتح الرتخيص تأأخر 743  

1817 
للمستشار النحيت،  مجلاعة الصحي ابملركز الوحيدة للممرضة كررةاملت والغياابت الأساس ية التجهزيات انعدام

 السعدوين. الس يد سعيد احملرتم
 الصحة

24 - 07 – 2019  
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2019 – 07 - 24 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة الس يدة كرمية أأفيالل. للمستشارة احملرتمةالرمقي،  الاقتصاد مديرية موظفي وضعية تسوية 2092  

2124 
الس يد نبيل  للمستشار احملرتمالعامة،  واملؤسسات العمومية الوظيفة داكترة وضعية لتحسني املتخذة االإجراءات

 الأندليس.
صالح  العمومية وابلوظيفة االإدارة اإ

24 - 07 – 2019  

2267 
 للمستشار احملرتمين، والتكو  الرتبية ملهن اجلهوية ابملراكز املتدربني الأاكدمييات أأطر الأساتذة منح رصف تأأخر

 العرسي. الس يد عيل
 الوطنية الرتبية

24 - 07 – 2019  

2019 – 07 - 24 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة الس يد نبيل ش يخي. للمستشار احملرتم،  الاكذبة التجارية االإعالانت من املس هتكل حامية 2350  

2358 
حداث لكرتوين بنيك ش باك اإ قلمي اجلرف مبنطقة الربيدية ابلواكةل( ييكأأوتومات ) اإ  للمستشار احملرتمالرش يدية،  اإ

 الس يد مبارك مجييل.
 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة

24 - 07 – 2019  

 الفريق احلريك

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

2019 – 05 - 15 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الس يد مبارك الس باعي. للمستشار احملرتماذلهب،  وادي ادلاخةل جبهة ةاملهني الاجازة 2029  

2019 - 07 – 05 امةاملس تد والتمنية واملعادن الطاقة الس يد مبارك الس باعي. للمستشار احملرتم، ادلاخةل جبهة واملعادن للطاقة هجوية مندوبية احداث 2220  

2019 - 07 – 05 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة )سؤال مكرر(الس يد مبارك الس باعي.  للمستشار احملرتم، ادلاخةل جبهة واملعادن للطاقة هجوية مندوبية احداث 2226  

2208 
قلمي ادلريوش والطريق صالح الطريق الرابطة بني جامعة دار الكبداين ابإ الرابطة بني  16الوطين رمق  التعجيل ابإ

 الس يد الطيب البقايل. للمستشار احملرتمالناظور واحلس مية عرب منطقة الشعايب، 
2019 - 07 – 10 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي  

 فريق التجمع الوطين للأحرار

 2019وأأبريل  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر

 اترخي االإجابة رة املعنيةالوزا موضوع السؤال رمق السؤال

2019 - 02 - 13 الوطنية الرتبية الس يد محمد القندويس. للمستشار احملرتمغياب النقل املدريس بضوايح عني عودة،  923  

قلمي بن سلامين،  1417 2019 - 02 - 13 الصحة الس يد محمد البكوري.  للمستشار احملرتمتردي وضعية اخلدمات الصحية جبامعة مليةل اإ  

قلمي براكن،  1436 2019 - 02 - 13 الوطنية الرتبية الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمغياب النقل املدريس جبامعة أأغبال ابإ  

قلمي بين مالل، و  1475 2019 - 20 - 13 الوطنية الرتبية الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمضعية مجموعة مدارس فاطمة الفهرية جبامعة مف العنرص ابإ  
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قلمي تنغري،  1894 2019 - 02 - 13 الوطنية الرتبية الس يد حلسن أأدعي. للمستشار احملرتمغياب حافالت النقل املدريس جبامعة سوق امخليس دادس ابإ  

1910 
حداث مالعب رايضية للقرب جبامعة مرشع بن عبو القروية مبدينة سطات،  الس يد عبد  للمستشار احملرتماإ

 العزيز بوهدود.
2019 - 02 - 13 الش باب والرايضة  

قلمي خنيفرة،  2016 2019 – 02 - 13 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمخلق جامعة متعددة الاختصاصات ابإ  

قلمي بين مالل،  1385 2019 – 02 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد عبد العزيز بوهدود. ار احملرتمللمستشتردي وضعية املساكل الطرقية جبامعة مف العنرص ابإ  

2019 – 02 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمتردي وضع اخلدمات الطرقية بدوار عني الغازي مدينة بين مالل،  1387  

1403 
قلمي شفشاون، الوضعية املرتدية  الس يد محمد  للمستشار احملرتمللخدمات الطبية ابملركز الصحي امجلاعي أأمتار ابإ

 البكوري.
2019 - 02 - 26 الصحة  

2019 – 02 - 26 الصحة الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمتردي وضعية اخلدمات الصحية ابملناطق احلدودية دلائرة أأحفري،  1479  

قلمي اتوانت،  –ضع الصحي بدوار بين بربر جامعة بوهودة تردي الو  1509 2019 - 02 - 26 الصحة الس يد محمد عبو. للمستشار احملرتماإ  

قلمي أأاكدير،  1562 2019 - 02 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد عبد العزيز بوهدود. للمستشار احملرتمالانقطاع املتكرر للامء الصاحل للرشب ابإ  

1569 
قلمي شفشاون،  الس يد  للمستشار احملرتمتردي وضعية اخلدمات الصحية مبستشفى أأدرار للأمراض النفس ية ابإ

 محمد البكوري.
2019 - 02 - 26 الصحة  

1574 
قلميي ابلصويرة،  الس يد جامل ادلين  للمستشار احملرتمغياب الأمصال املضادة للسعات العقارب ابملستشفى االإ

 عكرود.
2019 - 02 - 26 الصحة  

قلمي خنيفرة،  1602 2019 - 02 - 26 واللوجستيك والنقل التجهزي الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمتردي وضعية القنطرة جبامعة كروشن ابإ  

1630 
حداث مستشفى حميل متعدد التخصصات مبرشوع يح الفتح  الس يد عبد  للمستشار احملرتممبدينة احملمدية،  2اإ

 القادر سالمة.
2019 - 02 - 26 الصحة  

1631 
قلمي احملمدية،  حداث مستشفى حميل متعدد التخصصات جبامعة عني حرودة ابإ الس يد عبد  للمستشار احملرتماإ

 القادر سالمة.
2019 - 02 - 26 الصحة  

1633 
الس يد محمد  للمستشار احملرتمتردي وضعية اخلدمات الصحية مبستشفى موالي عبد هللا مبدينة احملمدية، 

 البكوري.
2019 - 02 - 26 الصحة  

1635 
قلمي احملمدية،  الس يد محمد  للمستشار احملرتمتردي وضعية اخلدمات مبركز دار الوالدة جبامعة عني حرودة ابإ

 الرزمة.
2019 - 02 - 26 الصحة  

قلمي بين مالل،  1646 2019 - 02 - 26 الرتبية الوطنية بوهدود. الس يد عبد العزيز للمستشار احملرتمتردي وضعية املدارس بفرعية س يدي مقضو ابإ  
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1697 
قلمي أأزيالل،  آيت بوويل ابإ  للمستشار احملرتمضعف صبيب ش بكة الهاتف النقال بدوار أأكرض أأزاكغ جبامعة أ

 الس يد محمد البكوري.
2019 - 02 - 26 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة  

1758 
قلمي مراكش،  10بي احملاميد تردي وضعية الطريق غري املصنفة  الس يد جامل  للمستشار احملرتمجامعة سعادة ابإ

 ادلين عكرود.
2019 - 02 - 26 واللوجستيك والنقل التجهزي  

2019 - 02 - 26 الش باب والرايضة الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمضعف فضاءات القرب مبقاطعة املعاريف مبدينة ادلار البيضاء،  1771  

قلمي احلس مية،  1895 2019 - 02 - 26 الرتبية الوطنية الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتموضعية املؤسسات التعلميية جبامعة كتامة القروية ابإ  

1902 
آيت ابها،  آش توكة أ قلمي أ تردي وضعية خدمات ش بكة االإتصاالت جبامعة س يدي عبد هللا البوشواري ابإ

 عزيز بوهدود.الس يد عبد ال للمستشار احملرتم
2019 - 02 - 26 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة  

2019 - 02 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمتلوث مياه الرشب بي قرية أأوالد موىس مبدينة سال،  1924  

قلمي خنيفرة،  7308مق بناء وجتديد القنطرة احلديدية ابلطريق ر 1986 2019 - 02 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمابإ  

آيت الفريس واكدمي خنرطان،  850 2019 - 03 - 13 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد حلسن أأدعي. للمستشار احملرتمتشييد طريق تربط بني دوار أ  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمامجلاعة الرتابية ابللجنة الاقلميية لتتبع املقالع،  عضوية 860  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمالتنظمي القانوين ملرائب الس يارات جبامعة مدينة سطات،  1219  

2019 – 03 - 13 الصحة الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتممبستشفى االإدرييس ابلقنيطرة،  تدين اخلدمات الصحية 1237  

2019 – 03 - 13 الصحة )سؤال مكرر(الس يد محمد البكوري.  للمستشار احملرتمتدين اخلدمات الصحية مبستشفى االإدرييس ابلقنيطرة،  1262  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد محمد اب احنيين. للمستشار احملرتم، مبدينة متارةتردي الوضع الأمين بي س يدي محمد الرشيف  1394  

قلمي مكناس،  1415 2019 – 03 - 13 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد القندويس. للمستشار احملرتمتردي وضعية الش بكة الطرقية جبامعة ادلخيسة اإ  

2019 – 03 - 13 الصحة الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمت مدينة مراكش، انتشار داء السل وسط مستشفيا 1432  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد محمد الرزمة. للمستشار احملرتماس تفحال ظاهرة اجلرمية بي موالي رش يد مبدينة ادلار البيضاء،  1529  

آثر التارخيية مبدينة مكناس،  1552 2019 - 03 - 13 الثقافة واالتصال الس يد محمد القندويس. لمستشار احملرتمل تردي وضعية املباين واملأ  

قلمي القنيطرة،  1554  واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتمقطع واس تزناف أأجشار الغابة مبنطقة أأوالد بورمحة ابإ

 والغاابت

13 - 03 - 2019  

قلمي اجلديدة، ارتف 1599 2019 - 03 - 13 ابلتمنية املس تدامة امللكفة ادلوةل كتابة الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتماع مس توايت التلوث البييئ ابإ  

2019 – 03 - 13 لوجستيك واملاءوال والنقل التجهزي الس يد حلسن أأدعي. للمستشار احملرتمغياب الربط ابملاء الصاحل للرشب بدوار أأمردول ازاكع جبامعة اكنيون،  1603  
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آش توكة،  1604 قلمي أ الس يد عبد  للمستشار احملرتموضعية حمطة تصفية مياه الرصف الصحي مبنطقة تاكنت أأوكرام ابإ

 العزيز بوهدود.

2019 – 03 - 13 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي  

2019 – 03 - 13 الرتبية الوطنية الس يد حلسن أأدعي. للمستشار احملرتمأأوراب سابقا، وضعية أأساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية العاملني ب 1628  

2019 – 03 - 13 الثقافة واالتصال الس يد محمد عبو. للمستشار احملرتمالوضعية املرتدية حلديقة قطرة احلليب التارخيية مبدينة اتزة،  1642  

قلمي امخليسات، غياب حافالت النقل املدريس جبامعة حد الرباش 1648 2019 - 03 - 13 الرتبية الوطنية الس يد محمد القندويس. للمستشار احملرتموة ابإ  

2019 - 03 - 13 ادلاخلية الس يد محمد الرزمة. للمستشار احملرتممبدينة احملمدية،  2تردي وضعية اخلدمات الأمنية مبرشوع يح الفتح  1684  

قلمي وزان، حش املاء الصاحل للرشب مبدارش ودوا 1719 2019 - 03 - 13 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد البكوري. للمستشار احملرتموير اإ  

الس يدين محمد البكوري وحلسن  للمستشارين احملرتمنيوضعية املواقع الأثرية واملعامل التارخيية مبدينة جسلامسة،  1900

 أأدعي.

2019 - 03 - 13 واالتصال الثقافة  

2019 – 03 - 13 االإسالمية والشؤون الأوقاف الس يد محمد عبو. للمستشار احملرتموضعية مسجد دوار لبيض س يدي بوجيدة مبدينة فاس،  1905  

آثرية مبدينة احلاجب،  1908 2019 – 03 - 13 واالتصال الثقافة الس يد محمد القندويس. للمستشار احملرتموضعية قصبة موالي احلسن ال  

قلمي سطات، هتيئة امل  1995 الس يد  للمستشار احملرتمسكل الطريق الرابط بني جامعة أأوالد فارس ودوار أأوالد قامس ابإ

 محمد البكوري.

2019 – 03 - 13 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي  

قلمي س يدي بنور،  2031  شار احملرتمللمست احلاةل املرتدية للمدرسة العمومية بدوار السالمهة ابمجلاعة الرتابية املرشك ابإ

 الس يد عبد القادر سالمة.

2019 – 03 - 13 الرتبية الوطنية  

2019 - 03 - 13 واالتصال الثقافة الس يد عبد العزيز بوهدود. للمستشار احملرتمترممي قصبة أأكفاي الآثرية مبدينة مراكش،  2039  

  2019دورة أأبريل 

 بةاترخي االإجا الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

975 
 -بوهدود  العزيز عبد -البكوري  السادة محمد للمستشارين احملرتمني، زعري ملنطقة املزدوج النقل خدمات توفري

 العكرود. ادلين جامل
2019 - 04 - 12 ابلنقل امللكفة ادلوةل كتابة  

1006 
قلمي واملاس جبامعة القروية للطرق املزرية احلاةل  -البكوري  الس يدين محمد نيللمستشارين احملرتمامخليسات،  اإ

 عبو. محمد
2019 - 04 - 12 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي  

قلمي الغوامل مجلاعة املرتدي الوضع 1097 2019 - 04 - 12 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي القندويس. الس يد محمد للمستشار احملرتمامخليسات،  ابإ  

قلمي جزوةل بتبس  للكهرابء املتكرر الانقطاع 1413 آسفي،  ابإ 2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة العكرود. ادلين الس يد جامل للمستشار احملرتمأ  
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2019 - 04 - 12 الصحة الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمادلريوش،  مبدينة الصحي ابملركز الأمن غياب 1458  

قلمي النقاةل للهواتف تاالتصاال لش بكة التغطية غياب 1545 2019 - 04 - 12 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة الس يد محمد عبو. للمستشار احملرتماتزة،  ابإ  

قلمي تيغجيجت مبنطقة واحات النخيل وضعية تردي 1598 0192 - 04 - 12 البحري والصيد الفالحة الس يد محمد اب احنيين. للمستشار احملرتملكممي،  ابإ  

1605 
نقطاع قلمي املغارة ويح بيوكرى ببدلية للرشب الصاحل للامء املتكرر االإ آش توكة ابإ آيت أ  للمستشار احملرتمابها،  أ

 بوهدود. العزيز الس يد عبد
2019 - 04 - 12 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي  

2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة البكوري. د محمدالس ي للمستشار احملرتموزان،  مبدينة الكهرابء فواتري تاكليف ارتفاع 1690  

1702 
قلمي لواومانة القروية ابمجلاعة والالسلكية السلكية اخلدمات جتويد  الس يد محمد للمستشار احملرتمخنيفرة،  ابإ

 البكوري.
2019 - 04 - 12 الرمقي والاقتصاد والتجارة والاستامثر الصناعة  

2019 - 04 - 12 الصحة سالمة. القادر الس يد عبد للمستشار احملرتمسلامين،  س يدي جبامعة السعار املضاد دلاء اللقاح زونخم نفاذ 1742  

1748 
قلمي النائية واملناطق القروي ابلعامل الصحية اخلدمات وضعية تردي  الس يد محمد للمستشار احملرتمخنيفرة،  ابإ

 البكوري.
2019 - 04 - 12 الصحة  

1751 
 الس يد محمد للمستشار احملرتم، 2012 اجلدوى بدراسة الزتامه عدم بسبب الرماح مقلع خلفها اليت البيئية لآاثرا

 البكوري.
2019 - 04 - 12 املس تدامة ابلتمنية امللكفة ادلوةل كتابة  

تالف 1765 قلمي الزراعية للمحاصيل الربية اخلنازير اإ 2019 - 04 - 12 البحري والصيد الفالحة لقادر سالمة.الس يد عبد ا للمستشار احملرتمادلريوش،  ابإ  

2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة القندويس. محمد -البكوري  الس يدين محمد للمستشارين احملرتمنيتيفلت،  مبدينة الكهرابء انقطاع 1847  

قلمي اكنيون جبامعة بوملعد دوار تزويد 1851 2019 - 04 - 12 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمللرشب،  حلالصا ابملاء تنغري اإ  

قلمي اثكونيت جبامعة دواوير حرمان 1883 2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمالكهرابء،  من زاكورة ابإ  

 الس يد حلسن للمستشار احملرتمالنيف،  دائرة أأحصيا جبامعة تبغاط و توعبيت و أأنونرسدون دواوير تزويد 1890

 أأدعي.
2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة  

2019 - 04 - 12 الصحة بوهدود. العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمسطات،  مبدينة خلوك بين جبامعة الصحي املركز وضعية 1899  

 الس يد محمد للمستشار احملرتمشفشاون،  مبدينة والعقلية النفس ية الأمراض مبصحة الطبية الأطر غياب حقيقة 1909

 البكوري.
2019 - 04 - 12 الصحة  

دارة مصلحة وضعية 1916 قلمي القروية اتلكفت جبامعة والكهرابء املاء اإ  العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمأأزيالل،  ابإ

 بوهدود.
2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن ةالطاق  

قلمي بوفكران جامعة اجلرادي بي الصحي الرصف قنوات ونقص انسداد 1988 2019 - 04 - 12 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزيالس يد  للمستشار احملرتممكناس،  ابإ  
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 أأدعي. حلسن

قلمي أأمرصيد جبامعة السقي مياه منابع نضوب 1996 2019 - 04 - 12 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمت، ميدل ابإ  

2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة القندويس. الس يد محد للمستشار احملرتمامخليسات،  مدينة أأحياء من بعدد الكهرابيئ للتيار املتكرر الانقطاع 2003  

قلمي أأودي مف جامعة بوجو أأيت كوكو بدوار الكهرابء بش بكة بطالر  غياب 2005 الس يد  للمستشار احملرتممالل،  بين ابإ

 البكوري. محمد
2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة  

ار للمستشالبيضاء،  ابدلار( H1N1) اخلنازير أأنفلونزا بسبب مغربية مواطنة وفاة مالبسات حول كتايب سؤال 2012

 البكوري. الس يد محمد احملرتم
2019 - 04 - 12 الصحة  

قلمي التابعة بركيك سانية جبامعة محلر أأوالد ساكنة ربط 2014  للمستشار احملرتمالكهرابئية،  ابلش بكة بنور س يدي الإ

 الس يد عبد القادر سالمة.
2019 – 04 - 12 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة  

حداث 2026 2019 - 04 - 12 الصحة البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتموزان،  مبدينة االإدمان عالجل طيب مركز اإ  

آيت جبامعة أأزاكغ أأكرض بدوار الكهرابء فواتري ارتفاع 1689 قلمي بوويل أ  العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمأأزيالل،  ابإ

 بوهدود.
2019 – 04 - 22 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة  

آثر وضعية 2011 قيمل أأنزي، جبامعة التارخيية املأ 2019 – 04 - 22 الثقافة واالتصال بوهدود. العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمتزينيت،  اإ  

ستامثرات أأثر 1025  الس يدين محمد للمستشارين احملرتمنيبلقصريي،  جامعة ش باب تشغيل عىل كوزميار معامل اإ

 عبد القادر سالمة. -البكوري 
 املهين واالإدماج شغلال 

26 - 04 - 2019  

قلمي اتلس ينت ببدلية للرشب الصاحل للامء املتكرر الانقطاع 1351 الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمفكيك،  ابإ

 سالمة.
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

26 - 04 - 2019  

قلمي النقوب جامعة تفداسني مبنطقة الوحيد الطريق املسكل انقطاع 1445  الس يد حلسن للمستشار احملرتمزاكورة،  ابإ

 أأدعي.
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

26 - 04 - 2019  

فران جبامعة أأمرسا سد وضعية تردي 1663 قلمي الصغري الأطلس اإ 2019 - 04 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد اب احنيين. للمستشار احملرتملكممي،  ابإ  

قلمي تونفيت قيادة احلساين أأيت بدوار للرشب الصاحل املاء حش 1834  الس يد حلسن للمستشار احملرتمميدلت،  ابإ

 أأدعي.
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

26 - 04 - 2019  

الس يد  للمستشار احملرتمطنجة،  مبدينة مغوغة مبقاطعة اخلرب بي للرشب الصاحل املاء بش بكة الربط غياب 1920

 البكوري.محمد
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

26 - 04 - 2019  

قلمي املعازيز بقرية الصحي الرصف قنوات وضعية 1989 2019 - 04 - 26 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي القندويس. الس يد محمد للمستشار احملرتمامخليسات،  ابإ  



 

 64 

آيت اتبية بدوار الصحي الرصف قنوات وضعية 1990 قلمي بايعقو  أ الس يد  للمستشار احملرتممالل،  بين ابإ

 محمدالبكوري.
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

26 - 04 - 2019  

 العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمسطات،  مبدينة القروية عبو بن مرشع جبامعة للرشب الصاحل املاء حش 1999

 بوهدود.
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

26 - 04 – 2019  

قلمي امليسوري ادريس بن أأمحد مبستشفى الصحية اخلدمات تدين 1216 الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمبوملان،  ابإ

 سالمة.
 الصحة

03 - 05 – 2019  

قلمي امليسوري ادريس بن أأمحد مبستشفى الصحية اخلدمات تدين 1241 الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمبوملان،  ابإ

 ل مكرر()سؤاسالمة. 
 الصحة

03 - 05 – 2019  

قلمي امليسوري ادريس بن أأمحد مبستشفى الصحية اخلدمات تدين 1266 الس يد عبد القادر  للمستشار احملرتمبوملان،  ابإ

 )سؤال مكرر(سالمة. 
 الصحة

03 - 05 – 2019  

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة سالمة. الس يد عبد القادر للمستشار احملرتمالعقارية،  للمحافظة الوطنية الواكةل تعسفات 1301

 والغاابت

03 - 05 – 2019  

2019 – 05 - 03 الصحة الس يد محمدالبكوري. للمستشار احملرتمأأزيالل،  مبدينة الصحي الوضع تردي 1476  

قلميي املستشفى وضعية تردي 1483 قلمي جرير اببن االإ 2019 – 05 - 03 الصحة العكرود. ادلين يد جاملالس   للمستشار احملرتمالرحامنة،  ابإ  

قلمي جرار أأوالد الراكدة جبامعة املرتدي الصحي الوضع 1694 2019 – 05 - 03 الصحة الس يد محمد اب احنيين. للمستشار احملرتمتزنيت،  ابإ  

قلمي بوعزة دار املرسوبية مبنطقة برية حامية 1763 2019 – 05 - 03  البحري والصيد الفالحة د القادر سالمة.الس يد عب للمستشار احملرتمالنوارص،  ابإ  

ىل بسوس فالحية ضيعات حتول حقيقة 1764 نتاج مس تودعات اإ  العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمالفحم،  الإ

 بوهدود.

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت

03 - 05 – 2019  

قلمي ودكة مجلاعة تابعال  النقةل دوار معاانة 1510 2019 – 05 - 10 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد محمد عبو. للمستشار احملرتملرشب،  الصاحل املاء مع اتوانت اإ  

قلمي الشاظئ رحال بس يدي الرشفاء بدوار للرشب الصاحل املاء ندرة 1567 الس يد عبد  للمستشار احملرتمبرش يد،  ابإ

 القادر سالمة.
 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي

10 - 05 – 2019  

حداث 1923 قلمي أأدلسان جبامعة قنطرة اإ 2019 – 05 - 15 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمورزازات،  ابإ  

قلمي الشاوية مخيسات جبامعة الطرقية للش بكة التحتية البنية ضعف 2000  الس يد عبد احملرتمللمستشار سطات،  ابإ

 بوهدود. العزيز
2019 – 05 - 15 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي  

ملش يل امليداين املستشفى وضعية 2037 قلمي ابإ 2019 – 05 - 15 الصحة البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتمميدلت،  ابإ  
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حداث 2142 2019 – 05 - 15 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة أأدعي. د حلسنالس ي للمستشار احملرتماتفياللت،  درعة جبهة جامعية نواة اإ  

قلمي متاللت جبامعة الزيوت مصنع عن النامجة الأرضار 1300  العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمالرساغنة،  قلعة ابإ

 بوهدود.
 املس تدامة ابلتمنية امللكفة ادلوةل كتابة

23 - 05 – 2019  

قلمي بوسكورة جبامعة الأجحار مقالع ضعيةو  1640 2019 – 05 - 23 املس تدامة ابلتمنية امللكفة ادلوةل كتابة أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمالنوارص،  ابإ  

قلمي دار جبامعة مرزك واد شاطئ تلوث عن النامجة الأرضار 1688 الس يد عبد  للمستشار احملرتمالنوارص،  بوعزة ابإ

 القادر سالمة.
 املس تدامة ابلتمنية امللكفة ادلوةل كتابة

23 - 05 – 2019  

قلمي الأمغارية املصلوحية الزاوية وضعية تردي 1699 2019 – 05 - 23 الثقافة واالتصال العكرود. ادلين الس يد جامل للمستشار احملرتممراكش،  ابإ  

آثرية املواقع محلاية املرصودة املالية املوارد توفري 1700  الس يد محمد للمستشار احملرتموزان،  مبدينة التارخيية ملواملعا ال

 البكوري.
 الثقافة واالتصال

23 - 05 – 2019  

دراج 1739 قلمي واومنة جامعة اإ 2019 – 05 - 23 اجلوي والنقل الس ياحة البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتمالس يايح، " قرييت" برانمج يف خنيفرة ابإ  

عداد البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتمرعة، الك دوار مشلك حل 1827 2019 – 05 - 23  الوطين الرتاب اإ  

عادة 2024 عداد بوهدود. العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتممراكش،  مبدينة عزوز موالي دوار هيلكة اإ 2019 – 05 - 23 الوطين الرتاب اإ  

قلمي الأمين مبدينة االإنفالت 1508 2019 – 05 - 29 ادلاخلية أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمالرش يدية،  تنجداد ابإ  

نفالت ظاهرة تنايم 1590 قلمي الأمين االإ آش توكة ابإ آيت أ 2019 – 05 - 29 ادلاخلية بوهدود. العزيز الس يد عبد للمستشار احملرتمابها،  أ  

قامات الأمين الانفالت ظاهرة 1733 2019 – 05 - 29 ادلاخلية البكوري. الس يد محمد لمستشار احملرتمل اجلديدة،  مبدينة بناين بي احمليط نور ابإ  

2019 – 06 - 21 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمالبيضاء،  ادلار مبدينة مومن س يدي مبقاطعة الرشوب املاء جودة 2151  

2019 – 06 - 28 املس تدامة والتمنية واملعادن الطاقة الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتممحدان،  أأوالد عةجام بدواوير الكهرابء بش بكة الربط غياب 2089  

قلمي غاابت واس تزناف ختريب 1553 فران،  الأرز ابإ   عبو. للمستشار احملرتم الس يد محمداإ
 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت

05 – 07 - 1920  

آيةل البناايت 2164 2019 - 07 – 05 ابالإساكن امللكفة ادلوةل كتابة الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمالبيضاء،  ادلار مبدينة للسقوط ال  

قلمي تنغري،  1679 2019 - 07 – 10 ادلاخلية أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمانتشار الالكب الضاةل ابإ  

2019 - 07 – 10 ادلاخلية الس يد محمد الرزمة. للمستشار احملرتممبدينة احملمدية،  2ايت مبرشوع يح الفتح ترامك النفا 1681  

قلمي بين مالل،  2147 حداث قنطرة بدوار حنصاةل ابإ 2019 - 07 – 10 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتماإ  

قلمي احلوز، تردي وضعية طريق ات 2196 2019 - 07 – 10 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمكركوست جبامعة تيدييل مسفيوة ابإ  
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قلمي املعازيز بقرية الطرقية للش بكة التحتية البنية ضعف 1993 2019 – 07 - 24 تيك واملاءواللوجس  والنقل التجهزي القندويس. الس يد محمد للمستشار احملرتمامخليسات،  ابإ  

آل 2146 قلمي الزاوية بي الصحي املس توصف مأ 2019 – 07 - 24 الصحة الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمقامس،  س يدي اإ  

قلمي ملوكة محو أأوالد بدوار للرشب الصاحل املاء حش 2248 2019 – 07 - 24 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتمالناظور،  ابإ  

2019 – 07 - 24 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي الس يد عبد القادر سالمة. للمستشار احملرتماتزة،  مبدينة مغراوة جبامعة الرشوب املاء ندرة 2251  

قلمي حلسن س يدي جبامعة الرشوب املاء ندرة 2315 2019 – 07 - 24 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي لس يد عبد القادر سالمة.ا للمستشار احملرتماتوريرت،  ابإ  

قلمي القروية ابمجلاعات الرشوب املاء ندرة 2316 2019 – 07 - 24 واللوجستيك واملاء والنقل التجهزي البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتموزان،  ابإ  

عداد أأدعي. الس يد حلسن للمستشار احملرتمتنغري،  مبدينة اخلرضاء واملساحات املنزتهات غياب 2336 2019 – 07 - 24  والتعمري الوطين الرتاب اإ  

قلمي معري بين مبنطقة الري مياه منابع نضوب 2348 2019 – 07 - 24 الصحة البكوري. الس يد محمد للمستشار احملرتمصاحل،  بن الفقيه ابإ  

 الفريق الاشرتايك

 2019وأأبريل  2018كتوبرالفرتة الفاصةل بني دوريت أأ 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

1003 
قلمي حلسن س يدي قيادة رئيس القائد طرف من السلطة اس تعامل يف الشطط  للمستشار احملرتم، اتوريرت ابإ

 الس يد عبد امحليد فاحتي.
 ادلاخلية

13 - 03 – 2019  

2019 - 03 - 13 الاقتصاد واملالية اعبيد. بكر الس يد أأبو للمستشار احملرتممعومية،  مرافق الإنشاء اخملصصة ادلوةل أأمالك احتالل 1980  

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

2019 - 04 - 12 املس تدامة والتمنية دنواملعا الطاقة اعبيد. بكر الس يد أأبو للمستشار احملرتمالكهرابئية،  ابلش بكة الربط جمانية 1981  

2080 
قلمي بويزاكرن، دائرة أأداي، جامعة واحة هل تعرضت اذلي احلريق  الوهاب الس يد عبد للمستشار احملرتم لكممي، ابإ

 بلفقيه.

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت
05 – 07 - 2019  

2082 
قلمي بويزاكرن، دائرة أأداي، جامعة واحة هل تعرضت اذلي احلريق  الوهاب الس يد عبد للمستشار احملرتم لكممي، ابإ

 )سؤال مكرر(بلفقيه. 

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت
05 – 07 - 2019  

 املغرب ملقاوالت العام الاحتادفريق 

  2019دورة أأبريل 
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2133 
آل  الاهل الس يد عبد للمستشار احملرتموالتضامين،  الاجامتعي ابالقتصاد علقاملت االإطار القانون مرشوع مأ

 حفظي.
 الاجامتعي والاقتصاد التقليدية الصناعة

24 - 07 – 2019  

 فريق الاحتاد املغريب للشغل

 2019وأأبريل  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر

بةاترخي االإجا الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال  

1823 
 الس يد للمستشار احملرتم، والبيطرة للزراعة الثاين احلسن مبعهد وادلراسة االإيواء ظروف تردي مع الطلبة معاانة

 حيتوم. محمد

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت

13 - 03 – 2019  

1824 
 الس يد للمستشار احملرتم، والبيطرة للزراعة الثاين ناحلس مبعهد وادلراسة االإيواء ظروف تردي مع الطلبة معاانة

 )سؤال مكرر(حيتوم.  محمد

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت

13 - 03 - 2019  

1860 
 الس يد للمستشار احملرتم، والبيطرة للزراعة الثاين احلسن مبعهد وادلراسة االإيواء ظروف تردي مع الطلبة معاانة

 )سؤال مكرر(حيتوم.  دمحم

 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت

13 - 03 – 2019  

 الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

 ايتعال. الس يدة عائشة للمستشارة احملرتمةوالغاابت،  اهاملي طرف من اخلاصة امللكيات عن اليد رفع مسطرة 1624
 واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة

 والغاابت
03 - 05 – 2019  

 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 2019وأأبريل  2018الفرتة الفاصةل بني دوريت أأكتوبر

خي االإجابةاتر الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال  

1820 
للمستشارين واملالية،  الاقتصاد وزارة ملوظفي الاجامتعية الأعامل مبؤسسة الاخنراط واجبات يف الزايدة

 احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة.
 الاقتصاد واملالية

13 - 03 – 2019  

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال
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1842 
للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء ، SNT لالتصاالت الوطنية الرشكة تصفية لعملية السلبية التداعيات

 اجملموعة.
2019 - 04 - 12 الاقتصاد واملالية  

0192 - 04 - 12 االإسالمية والشؤون الأوقاف للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة.العتيق،  التعلمي أأساتذة وضعية 2079  

2019 – 05 - 15 الرتبية الوطنية للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة.، الوطنية الرتبية بوزارة العاملني ادلاكترة وضعية تسوية 2084  

2019 – 05 - 23 تدامةاملس   ابلتمنية امللكفة ادلوةل كتابة للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة.القنيطرة،  مبدينة أأسود غبار انتشار 660  

دارة للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء اجملموعة.العسكريني،  املتقاعدين وضعية 2222 2019 – 05 - 29 الوطين ادلفاع اإ  

286 
 التكوين للحصول عىل البطاقة املهنية للس ياقة، وجتديد العقود المنوذجية للمهنيني مس تغيل املأأذونيات،

  السادة أأعضاء اجملموعة.للمستشارين احملرتمني 
2019 – 07 - 10 كتابة ادلوةل امللكفة ابلنقل  

 املستشاران احملرتمان عبد اللطيف أأمعو وعدي جشريي

  2019دورة أأبريل 

 اترخي االإجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال رمق السؤال

2019 - 04 - 12 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الشجريي. عدي -امعو  اللطيف عبدالس يدين  للمستشارين احملرتمنياجلامعي،  احلرم داخل العنف مواهجة 333  

1423 
جناز يف العامةل الرشاكت بعض طرف من الشغل مدونة احرتام عدم للمستشار ، املتوسط غرب الناظور ميناء اإ

 امعو. اللطيف الس يد عبد احملرتم
2019 - 04 - 12 املهين واالإدماج الشغل  

2019 – 06 - 21 العلمي والبحث العايل ابلتعلمي امللكفة ادلوةل كتابة الشجريي. عدي -امعو  اللطيف الس يدين عبد للمستشارين احملرتمنيابجلامعات،  الولوجيات 2129  

1856 
 س يدين عبدال  للمستشارين احملرتمنيالعمومية،  املؤسسات و االإدارات أأعوان ليشمل املبارش التعاقد توس يع

 الشجريي. عدي -امعو  اللطيف
صالح  العمومية والوظيفة االإدارة اإ

24 - 07 – 2019  
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