
الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

الوزارة األوىلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةحفظ الذاكرة واالرشيف1

إحداث حماكم متخصصة ببعض جهات اململكة2

امحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد ابو اخلدادي،          

عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عز الدين، امحد الشرقاوي، حممد           

بلحسان، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد برقية،           

املصطفى الرداد

وزارة العدل

وزارة العدلفريدة نعيميشروط ولوج مهنة القضاء اإلداري3

وزارة العدلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةأنسنة السجون ببالدنا4

جتهيز سيارات اإلسعاف5

امحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد ابو اخلدادي،          

عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عز الدين، امحد الشرقاوي، حممد           

بلحسان، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد برقية،           

املصطفى الرداد، حممد املنصوري

وزارة الداخلية

وزارة الداخليةأمحد شداملشاكل املترتبة عن الفيضانات يف املدن املغربية6

تقييم نتائج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية7

حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، الشيخ أمحدو دابدا، عابد شكيل،            

حممد بو اخلدادي، حممد اجبيل، احلفيظ احتيت، عبد اللطيف اسطنبويل،           

حممد صاحل اقميزة، عبد الرحيم واعمرو

وزارة الداخلية

تدبري أمن وسالمة املواطنني يف ظل حل اموعات احلضرية لألمن8
عبد السالم بلقشور، الشيخ أمحد ادبدا، املصطفى الرداد، حممد عبده عز            

الدين
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةعبد السالم بلقشور، الكادي حممد، عزيز اللبار، بلمقدم احلسن، عابد شكيلاملشاكل اليت يعرفها النقل احلضري9

ميزانية اجلماعات احمللية10
العريب احملرشي، أمحد السنييت، أمحد اإلدريسي، حممد اطريبش، احممد            

امحيدي، مسري عبد املوىل
وزارة الداخلية

فريق األصالة واملعاصرة

فريق األصالة واملعاصرة

1



الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

تنمية الوسط القروي11

عبد السالم بلقشور، طييب علوي موالي االمني، عباد عبد اهللا، حممد عبده            

عز الدين، عتمون عبد الرحيم ، عزيوين عالل، عمار بوشعيب، عمارة عبد            

الفتاح

وزارة الداخلية

أسواق اجلملة باملدن الكربى ببالدنا12

حسان بركاين، حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، عابد شكيل، شيخ            

أمحدو ادبدا، احتيت احلفيظ، اجبيل حممد، عبد اللطيف اسطمبويل، تويزي          

أمحد

وزارة الداخلية

وزارة الداخليةالشيخ أمحدو ادابدامشكل النقل احلضري بالعيون13

كارثة الفيضانات اليت عرفتها وتعرفها بالدنا14
احممد امحايدي، مسري عبد املواىل، احتيت احلفيظ، حكيم بن مشاش، اإلدريسي          

امحد، السنييت أمحد
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةحكيم بن مشاشمواجهة الكوارث الطبيعية15

وزارة الداخليةالعريب احملرشياخلصاص احلاصل يف األطر الطبية بإقليم وزان16

وزارة الداخليةعبد الرحيم واعمرو، عبد الرزاق الورزازيارتفاع فواتري الكهرباء17

وزارة الداخليةفريدة نعيميالوضع األمين ببالدنا18

وزارة الداخليةحكيم بن مشاشاملعايري املعتمدة يف توزيع منتوج الضريبة من القيمة املضافة على اجلماعات احمللية19

وزارة الداخليةحكيم بن مشاشتلكؤ وتباطؤ احلكومة يف إصالح ما خلفته الفيضانات والتساقطات املطرية األخرية20

وزارة الداخليةحكيم بنشماس، أمحد الكورسياسة احلكومة يف جمال التعاطي مع ظاهرة الباعة املتجولني21

وزارة الداخليةأمحد السنييتإجياد الزراعات البديلة حملاربة زراعة القنب اهلندي22

وزارة الداخليةأمحد السنييتاملفهوم اجلديد للسلطة23

وزارة الداخليةفريدة نعيمياملقاربة األمنية باململكة ووضعية املخافر الراهنة24

وزارة الداخليةحكيم بن مشاشالتصرفات االبتزازية لبعض سائقي الطاكسيات الصغرية25

وزارة الداخليةمجال بركاينحظرية سيارات النقل ( الطاكسيات من الصنف الثاين)26

وزارة الداخليةفريدة نعيمياخلصاص يف احلافالت العمومية اخلاصة بالنقل احلضري27

فريق األصالة واملعاصرة
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وزارة الداخليةحكيم بن مشاش، حسان بركاينالنقل احلضري ببالدنا28

وزارة الداخليةالعريب احملرشيتقييم جتربة االنتخابات بالالئحة29

وزارة الداخليةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةاإلشكاالت اليت يطرحها التدبري املفوض30

وزارة الداخليةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةاحلكامة األمنية31

وزارة الداخليةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةاحتالل امللك العمومي32

وزارة الداخليةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةبطاقة التعريف البيومترية33

وزارة الداخليةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةأسواق اجلملة للخضر والفواكه34

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاونأعضاء فريق األصالة واملعاصرةسبل تعزيز دور الدبلوماسية املوازية35

األوقاف والشؤون االسالميةفريدة نعيميالوضعية االجتماعية لألئمة والوعاظ36

األوقاف والشؤون االسالميةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةوضعية املقابر37

اإلكراهات اليت تعيق تطور العمل التشريعي للربملان38

أمحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد بو اخلدادي،          

امليلودي عفوت، عبد القادر لربيكي، أمحد الديبوين، حممد عبده عز الدين،           

أمحد الشرقاوي، موالي ادريس احلسين العلوي، العريب اهلرامي، عبد السالم         

أحدوش

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان أمحد الكور، حممد بلحسانتدبري املنتوج التشريعي39

استغالل سيارات الدولة40

حممد اطريبش، أمحد الكور، حممد العقاوي، أمحد الديبوين، عبد السالم            

أحدوش، عبد القادر لربيكي، حممد عبده عز الدين، أمحد الشرقاوي،            

امليلودي عفوت، ميلود ناصر، العريب اهلرامي، حممد بو اخلدادي، حممد            

البطاح، موالي ادريس احلسين العلوي

وزارة االقتصاد واملالية

الدراجات النارية سيئة اجلودة41
امساعيل امغاري، حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، املصطفى تومة،           

حممد اطريبش،احممد احلميدي، املصطفى الرداد
وزارة االقتصاد واملالية

وزارة االقتصاد واملاليةعبد الفتاح عمار، عبد السالم بلقشور، بوشعيب عمارصعوبة التزود بالتنرب42

فريق األصالة واملعاصرة
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وزارة االقتصاد واملاليةحكيم بن مشاشوضعية متقاعدي اجليش43

وزارة االقتصاد واملاليةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةمؤشر سهولة أداء الضرائب44

حصيلة ومنجزات املؤسسات العمومية التابعة لوزارة التجهيز و النقل45

أمحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد بو اخلدادي،          

امليلودي عفوت، عبد القادر لربيكي، أمحد الديبوين، حممد عبده عز الدين،           

أمحد الشرقاوي، موالي ادريس احلسين العلوي، العريب اهلرامي، عبد السالم         

أحدوش، حممد برطين، سعيد كمال

وزارة التجهيز والنقل

ميناء طنجة املتوسط46

أمحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد بو اخلدادي،          

امليلودي عفوت، عبد القادر لربيكي، أمحد الديبوين، حممد عبده عز الدين،           

أمحد الشرقاوي، موالي ادريس احلسين العلوي، العريب اهلرامي، عبد السالم         

أحدوش، حممد برطين، سعيد كمال

وزارة التجهيز والنقل

دور مؤسسات الفحص التقين ومدارس تعليم السياقة47
امساعيل امغاري، حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، املصطفى تومة،           

حممد اطريبش،احممد احلميدي، املصطفى الرداد
وزارة التجهيز والنقل

وزارة التجهيز والنقلحكيم بن مشاشحوادث السري48

وزارة التجهيز والنقلالعريب احملرشيالوضعية املزرية للطرق بإقليم وزان49

وزارة التجهيز والنقلحكيم بن مشاشالنقل السككي50

وزارة التجهيز والنقلحكيم بنشماس، أمحد الكوراحلالة املزرية حلظرية النقل العمومي51

وزارة التجهيز والنقلأمحد السنييتالربنامج الوطين إلجناز الطرق الوطنية52

وزارة التجهيز والنقلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةالصعوبات اليت يواجهها املعتمرون يف املطارات53

وزارة التجهيز والنقلأمحد الكورمصري الطريق الوطنية رقم 7048 بعد األضرار اليت تعرضت إليها54

وزارة التجهيز والنقلالشيخ أمحدو أدبداضرورة خلق خط جوي بني مدينيت أكادير والعيون55

وزارة التجهيز والنقلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةإغراق جمموعة من البواخر من طرف الوكالة الوطنية للموانئ56

وزارة التجهيز والنقلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةرخص السياقة57

فريق األصالة واملعاصرة
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وزارة التجهيز والنقلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةسيارات األجرة58

وزارة التجهيز والنقلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةفك العزلة عن العامل القروي59

وزارة التجهيز والنقلأعضاء فريق األصالة واملعاصرةالطرق اجلهوية بإقليم تازة60

ارتفاع مثن مواد البناء61

أمحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد بو اخلدادي،          

امليلودي عفوت، عبد القادر لربيكي، أمحد الديبوين، حممد عبده عز الدين،           

أمحد الشرقاوي، موالي ادريس احلسين العلوي، العريب اهلرامي، عبد السالم         

أحدوش، عزيز مكنيف

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االية

عدم مراقبة جودة االمسنت62

امحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد ابو اخلدادي،          

عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عز الدين، امحد الشرقاوي، حممد           

بلحسان، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد برقية،           

املصطفى الرداد، حممد املنصوري

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االية

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةأجرأة الدراسات واألحباث اليت تعهدت ا احلكومة يف جمال حماكمة السكن الصفيحي63

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةتقييم مبادرات احلكومة يف جمال حماربة السكن غري الالئق64

تدبري املوارد البشرية باملكتب الوطين املغريب للسياحة65

أمحد الكور، أمحد الشرقاوي، حممد اطريبش، حممد العقاوي، أمحد الديبوين،          

حممد عبده عز الدين، امليلودي عفوت، العريب اهلرامي، حممد البطاح، موالي          

ادريس احلسين العلوي، ميلود ناصر، عبد القادر لربيكي، عبد السالم            

أحدوش

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

تدبري ميزانية املندوبيات التابعة للمكتب املغريب للسياحة66

أمحد الكور، أمحد الشرقاوي، حممد اطريبش، حممد العقاوي، أمحد الديبوين،          

حممد عبده عز الدين، امليلودي عفوت، العريب اهلرامي، حممد البطاح، موالي          

ادريس احلسين العلوي، ميلود ناصر، عبد القادر لربيكي، عبد السالم            

أحدوش

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

نتائج اتفاقيات اإلطار اليت وقعتها احلكومة مع املقررين السياحيني67

أمحد الكور، أمحد الشرقاوي، حممد اطريبش، حممد العقاوي، أمحد الديبوين،          

حممد عبده عز الدين، امليلودي عفوت، العريب اهلرامي، حممد البطاح، موالي          

ادريس احلسين العلوي، ميلود ناصر، عبد القادر لربيكي، عبد السالم            

أحدوش

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

فريق األصالة واملعاصرة
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وضعية عمال ومستخدمي القطاع السياحي68

أمحد الكور، حممد بلحسان، املصطفى الرداد، عبد السالم أحدوش، حممد           

العقاوي، حممد عبده عز الدين، أمحد السنييت، حممد اطريبش، املصطفى           

التومة، عبد احلميد البوجادي، عابد شكيل، حممد املنصوري، حممد كرام،          

حممد البطاح، امحد الديبوين

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

وزارة السياحة والصناعة التقليديةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةرؤية 2020" يف امليدان السياحي"69

وزارة السياحة والصناعة التقليديةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةجودة املنتوج السياحي الوطين70

اخلصاص يف املاء الصاحل للشرب يف بعض مناطق اململكة71

حممد اطريبش، أمحد الكور، حممد العقاوي، أمحد الديبوين، عبد السالم            

أحدوش، عبد القادر لربيكي، حممد عبده عز الدين، أمحد الشرقاوي،            

امليلودي عفوت، ميلود ناصر، العريب اهلرامي، حممد بو اخلدادي، موالي           

ادريس احلسين العلوي، حممد مكنيف

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

املشروع املغريب للطاقة الشمسية72

حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، تومة املصطفى، الورزازي عبد            

الرزاق، بركاين حسان، العراقي يونس، مجال الدين العكرود، شد امحد، عبد          

اللطيف اسطمبويل

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةمشروع الطاقة الرحيية73

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةتكوين املوارد البشرية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقة74

حماربة التسممات الناجتة عن لدغات بعض احلشرات والزواحف السامة75

امحد الكور، حممد بلحسان، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر،           

حممد ابو اخلدادي، عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عبده عز             

الدين، امحد الشرقاوي، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد         

برقية، املصطفى الرداد، عبد الفتاح عمار، حممد املنصوري

وزارة الصحة

وزارة الصحةالعريب احملرشياخلصاص احلاصل يف األطر الطبية بإقليم وزان76

وزارة الصحةعبد الفتاح عمار، عبد السالم بلقشور، بوشعيب عماررفع اليد عن تسجيل األدوية البيطرية77

وزارة الصحةفريدة نعيميالنفايات الطبية78

وزارة الصحةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةنظام التغطية الصحية لذوي الدخل احملدود79

فريق األصالة واملعاصرة
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

وزارة الشباب والرياضةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةاحلكامة يف تسيري اجلماعات واألندية80

وزارة الشباب والرياضةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةسياسة احلكومة اجتاه فئة الشباب81

وزارة الشباب والرياضةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةظاهرة الشغب82

مشاكل الصيد البحري83

أمحد الكور، أمحد الشرقاوي، العريب اهلرامي، حممد اطريبش، حممد برطين،          

حممد العقاوي، امليلودي عفوت، ميلود ناصر، عبد القادر لربيكي، حممد           

البطاح، أمحد الديبوين، عبد السالم أحدوش

وزارة الفالحة والصيد البحري

املعايري املعتمدة يف انتقاء املستفيدين من إعفاءات الصندوق الوطين للقرض الفالحي84

أمحد الكور، أمحد الشرقاوي، العريب اهلرامي، حممد اطريبش، حممد برطين،          

حممد العقاوي، امليلودي عفوت، ميلود ناصر، عبد القادر لربيكي، حممد           

البطاح، أمحد الديبوين، عبد السالم أحدوش

وزارة الفالحة والصيد البحري

خطر سواقي الري الفالحي على ساكنة بعض القصور واجلماعات ببعض مناطق اململكة85

أمحد الكور، حممد بلحسان، احلو املربوح، موالي إدريس العلوي، حممد           

طاحلا، عبد القادر الربيكي، امحد اليبوين، حممد عبده عز الدين، أمحد              

الشرقاوي، العريب اهلرامي، عبد السالم أحدوش، عالل عزيوين، العلمي          

التازي، عبد اهللا الغويت

وزارة الفالحة والصيد البحري

حصيلة املوسم الفالحي86

أمحد الكور، حممد بلحسان، املصطفى الرداد، حممد العقاوي، حممد عبده عز          

الذين، عابد شكيل، أمحد شفيق، حممد اطريبش، عبد احلميد البوجادي،           

حممد املنصوري، حممد كرام، حممد البطاح، أمحد الديبوين، سيدايت الشكاف

وزارة الفالحة والصيد البحري

بطالة الكفاءات الفالحية87

امحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد ابو اخلدادي،          

عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عز الدين، امحد الشرقاوي، حممد           

بلحسان، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد برقية،           

املصطفى الرداد، حممد املنصوري

وزارة الفالحة والصيد البحري

التاخر يف نتائج حتليالت التربة املرسلة اىل املعاهد88

أمحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد بو اخلدادي،          

عبد القادر لربيكي، أمحد الديبوين، حممد عبده عز الدين، حممد بلحسان،            

امحد السنييت، السيدايت الشكاف،أمحد الشرقاوي، خالد برقية، املصطفى         

الرداد، حممد املنصوري، عابد شكيل

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق األصالة واملعاصرة
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

الربامج الصحية حملاربة األمراض احليوانية89

امحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد ابو اخلدادي،          

عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عز الدين، امحد الشرقاوي، حممد           

بلحسان، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد برقية،           

املصطفى الرداد، حممد املنصوري

وزارة الفالحة والصيد البحري

اإلجراءات العملية والواقعية لضمان فعالية جناح املخطط األخضر90

امحد الكور، حممد اطريبش، حممد بلحسان، حممد العقاوي، ميلود ناصر،           

حممد ابو اخلدادي، عبد القادر الربيكي، امحد الديبوين، حممد عبده عز             

الدين، امحد الشرقاوي، امحد السنييت، سيدايت الشكاف، احممد برطين، خالد         

برقية، املصطفى الرداد، حممد املنصوري، عابد شكيل

وزارة الفالحة والصيد البحري

محاية الثروات البحرية91
عبد السالم بلقشور، مسري عبد املوىل، احتيت احلفيظ، أمحد اإلدريسي، عمار          

عبد الفتاح
وزارة الفالحة والصيد البحري

حفظ صحة املستهلك من خماطر الذبيحة السرية92

حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، شيخ امحدو دابدا، شكيل عابد، ابو            

اخلدادي حممد، اجبيل حممد، احتيت احلفيظ، امحيد احممد، اسطمبويل عبد          

اللطيف

وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة الفالحة والصيد البحريحكيم بن مشاشإصالح قنوات الري وصيانة التجهيزات اهليدروفالحية93

وزارة الفالحة والصيد البحريحكيم بن مشاشدعم الزراعات األقل استهالكا للماء94

وزارة الفالحة والصيد البحريحكيم بنشماس، أمحد الكورضعف التحسيس والتواصل خبصوص مقتضيات املخطط األخضر95

وزارة الفالحة والصيد البحريحكيم بنشماس، أمحد الكورالسياسة الفالحية يف جمال احلفاظ على املاء96

وزارة الفالحة والصيد البحريحكيم بن مشاشخماطر يرقة الدودة الليلية على الزراعات الربيعية97

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد البطاحالتدابري املتخذة حلماية الثروات السمكية98

وزارة الفالحة والصيد البحريحكيم بن مشاش، أمحد الكورتفويت الشطر الثالث من أراضي صوديا وصوجيطا99

وزارة الفالحة والصيد البحريأمحد السنييت، العريب احملرشي، أمحد اإلدريسي، أمحد العاطفيمآل مشروع مدونة الصيد البحري100

وزارة الفالحة والصيد البحريأعضاء فريق األصالة واملعاصرةنظام التحفيظ العقاري ورخص البناء101

وزارة الفالحة والصيد البحريأعضاء فريق األصالة واملعاصرةخمطط املغرب األخضر102

وزارة الفالحة والصيد البحريأعضاء فريق األصالة واملعاصرةصيد السمك باستعمال املتفجرات مبيناء الناظور103

وزارة الفالحة والصيد البحريأعضاء فريق األصالة واملعاصرةمراكز اإلرشاد الفالحي104

فريق األصالة واملعاصرة
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وزارة الفالحة والصيد البحريأعضاء فريق األصالة واملعاصرةتزامن انطالق املوسم الفالحي مع انعدام األمسدة والبذور املختارة105

الربامج الدراسية واهلجرة من الشعب العلمية106
امساعيل امغاري، حكيم بن مشاش، عبد السالم بلقشور، املصطفى تومة،           

حممد اطريبش،احممد احلميدي، املصطفى الرداد

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

حكيم بنشماش، موالي األمني طييب العلويالدورة االستدراكية المتحانات الباكالوريا هلذه السنة107
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

أعضاء فريق األصالة واملعاصرةرد االعتبار للمدرسة العمومية108
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

أعضاء فريق األصالة واملعاصرةدعم وتشجيع خمتربات ومسالك املاستر109
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي
وزارة االتصالعابد شكيلقناة العيون اجلهوية110

وزارة االتصالأعضاء فريق األصالة واملعاصرةصندوق دعم اإلنتاج السمعي البصري111

تفعيل القانون األساسي ملفتشي الشغل112

أمحد الكور، حممد اطريبش، حممد العقاوي، ميلود ناصر، حممد بو اخلدادي،          

امليلودي عفوت، عبد القادر لربيكي، أمحد الديبوين، حممد عبده عز الدين،           

حممد برطين،  أمحد الشرقاوي، موالي ادريس احلسين العلوي، العريب            

اهلرامي، عبد السالم أحدوش

وزارة التشغيل والتكوين املهين

وزارة التشغيل والتكوين املهيناملصطفى الوجدايننظام العقد الربنامج113

حكيم بنشماس، أمحد الكوراألعطاب واالنقطاعات املتكررة اليت تعرفها شبكات االتصال114
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

حكيم بن مشاشضحايا مشروع حانويت115
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

حكيم بن مشاشمشاريع وكالة التنمية االجتماعية116
وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والتضامن
وزارة الثقافةحكيم بن مشاش، حسان بركاينمهرجان موازين، إيقاعات العامل117

وزارة الثقافةأعضاء فريق األصالة واملعاصرةالتأهيل احلضري للمدن العتيقة118

فريق األصالة واملعاصرة
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تنفيذ املراسيم التطبيقية ملشروع القانون املتعلق بالوظيفة العمومية119

حممد اطريبش، أمحد الكور، حممد العقاوي، أمحد الديبوين، عبد السالم            

أحدوش، عبد القادر لربيكي، حممد عبده عز الدين، أمحد الشرقاوي،            

امليلودي عفوت، ميلود ناصر، العريب اهلرامي، سعيد كمال، حممد بو             

اخلدادي، حممد البطاح، موالي ادريس احلسين العلوي

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

أعضاء فريق األصالة واملعاصرةالصعوبات اليت يعرفها عمل اهليأة املركزية للوقاية من الرشوة120
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتنامي ظاهرة املوظفني األشباح يف اإلدارات العمومية121
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

حجوب الصخيمحاية خشب العرعار122
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

أعضاء فريق األصالة واملعاصرةاألضرار النامجة عن مطارح النفايات املرتلية123
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.
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الوزارة األوىلخليد اإلبراهيميضرورة استكمال التغطية الترابية بوثائق التعمري1

الوزارة األوىلحممد بلحسانمكافحة التصحر باملناطق اجلنوبية الشرقية للمملكة2

الوزارة األوىلحممد بلحسانضرورة تأهيل العامل القروي3

تأهيل كتابة الضبط4
حممد األنصاري، عبد الناصر احلسيسن، حممد بلحسن، عبد العايل             

احلسيسن، عبد اللطيف أبدوح
وزارة العدل

تفعيل قانون املسطرة اجلنائية5
حممد األنصاري، عبد الناصر احلسيسن، عبد الكبري برقية، فوزي بنعالل،          

عبد اللطيف أبدوح
وزارة العدل

وزارة العدلحممد األنصاري، حممد ين الشايب، حممد بلحسان، حممد بلحسن خيريتأهيل احملاكم باملناطق النائية6

وزارة العدلحممد األنصاري، عبد الناصر احلسيسن، حممد بلحسان، علي قيوحتفعيل مقتضيات قانون املسطرة اجلنائية7

وزارة العدلحممد االنصاري، حممد بلحسن، فؤاد القادري، عزيز الفياليل،خدجية الزوميتأهيل احملاكم8

وزارة العدلحممد بنشايبمآل أشغال توسعة احملكمة االبتدائية وحدات حمكمة استئنافية مبدينة برشيد9

وزارة العدلحممد األنصاري، حممد بلحسان، عبد العايل احلسيسن، فوزي بنعاللثبوتية الشواهد الطبية10

وزارة العدلحممد األنصاري، حممد بلحسن، رفيق بناصر، مجال بنربيعة، حممد احلسبسنأقسام قضاء األسرة11

وزارة العدلحممد األنصارياملساعدة القضائية12

وزارة العدلحممد األنصاريانتشار املوارد البشرية مبختلف احملاكم13

وزارة العدلحممد األنصاريدور النيابة العامة لدى احملاكم التجارية14

وزارة العدلحممد األنصارياخلريطة القضائية15

وزارة العدلحممد األنصاريتعثر احملاكم يف األداء16

وزارة العدلحممد األنصاريدعم قطاع العدل17

الفريق االستقاليل

الفريق االستقاليل
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وزارة العدلحممد األنصاريمالءمة اخلريطة القضائية مع التقطيع االداري18

وزارة العدلخدجية الزوميصندوق التكافل العائلي19

وزارة الداخليةحممد االنصاري، عزيز الفياليل، العريب سديد، علي قيوحتقييم االنتخابات التشريعية االخرية20

وزارة الداخليةعزيز الفياليل، مصطفى القامسي، مجال بنربيعة، رفيق بناصروضعية النقل احلضري ببالدنا ومبدينة الدار البيضاء بشكل خاص21

معابري توزيع حصة احمللية من حصة الضريبة على القيمة املضافة22
حممد كرمين، فوزي بنعالل، عبد اللطيف ابدوح، مصطفى القامسي، عبد           

العزيز العزايب، عزيز الفياليل، التجاين حباشيش
وزارة الداخلية

استمرار عقل السيارات23
حممد فوزي، فوزي بنعالل، حممد كرمين، عبد احلميد بلفيل، حممد السوسي،          

بنعيسى برتروال
وزارة الداخلية

خلق نظام الشباك الوحيد يف شان حفظ الصحة24
مصطفى القامسي، عبد احلميد بلفيل، عبد العزيز العزايب، ناجي              

الفخاري،صاحل ولد دادا
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةحممد كرمين، خدجية الزومي، كايف الشراط، عبد العزيز العزايبالتقطيع االدراي25

تعقيد مساطر اآلشتراك لتزويد املواطنني باملاء والكهرباء26
عبد احلميد بلفيل، فوزي بنعالل، عبد الكبري برقية، مصطفى القامسي، ناجي          

فخاري، حممد برتيدية
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةحممد األنصاري، فوزي بنعاللاالستعداد لالستحقاقات االنتخابية املقبلة27

وزارة الداخليةحممد االنصاري، فوزي بنعالل، بلعيد بنشمسي، مصطفى القامسيتنامي ظاهرة اإلجرام باملدارس28

وزارة الداخلية عبد الكبري برقيةضرورة مراجعة التواريخ احملددة النتخابات جمالس اجلماعات واالقليم والغرف املهنية29

مساسرة اهلجرة السرية30
ناجي فخاري، عبد احلميد بلفيل، بنجيد األمني، العريب بوراس، مصطفى           

القامسي، بلعيد بنشمسي، حممد صاحل داداه
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةالسعد برتروالامكانية فتح آجال للتسجيل وف الللوائح االنتخابية31

وزارة الداخليةحممد فوزي بنعالل، عبد احلميد بلفيل، عبد الكبري برقيةتقييم االنتخابات اجلماعية32

استفحال اجلرمية33
حممد فوزي بنعالل، عبد الكبري برقية، عبد اللطيف أبدوح، مصطفى            

القامسي، بنجيد األمني، حممد العزري، اعمر حداد بابا، التيجاين حباشيش
وزارة الداخلية

التدبري املفوض34
عبد اللطيف أبدوح، عبد الغاين مكاوي، عبد العايل احلسيسن، رفيق بناصر،          

مجال بنربيعة، حممد العزري
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةخليد ابراهيمي، عبد الكبري برقيةتفعيل دور مراكز االستثمار35

الفريق االستقاليل
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استفحال اجلرمية36
حممد فوزي بنعالل، عبد الكبري برقية، عبد اللطيف أبدوح، مصطفى            

القامسي، بنجيد األمني، حممد العزري، اعمر حداد بابا، التيجاين حباشيش
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةحممد األنصاريحماربة املخدرات37

وزارة الداخليةحممد األنصاري، حممد بلحسان، حممد فوزي بنعالل، عبد الناصر احلسيسنتسجيل حاالت التسمم بسبب األطعمة38

وزارة الداخليةمصطفى القامسيارتفاع فاتورة الكهرباء39

وزارة الداخليةحممد األنصاري، حممد يرعاه السباعي، عبد الناصر احلسيسنالظواهر الشاذة40

وزارة الداخليةمصطفى القامسيمشاكل البنية التحتية41

وزارة الداخليةحممد األنصارياألضرار اجلسيمة بسبب الفيضانات األخرية42

وزارة الداخليةأمحد إبراهيم املامي، الطيب املوساوي، النعم ميارة، أمحد بولونعدم توفر مراكز الوقاية املدنية ببعض النقط من ربوع تراب اململكة املغربية43

وزارة الداخليةحممد االنصاريتفعيل القانون الذي مينع التدخني باألماكن العمومية44

وزارة الداخليةعزيز الفياليل، عبد اللطيف أبدوح، حممد بلحسن خيري، مجال بنربيعةمتديد جواز السفر القابل للتمديد يف أفق تعميم اجلواز البيومتري45

وزارة الداخليةحممد األنصاري، حممد بلحسانحتسن وضعية الشيوخ واملقدمني46

وزارة الداخليةحممد األنصاريخوصصة اازر اجلماعية47

وزارة الداخليةحممد األنصاريدعم اجلماعات القروية باملناطق النائية48

وزارة الداخليةحممد األنصارياستغالل أراضي اجلموع49

وزارة الداخليةحممد األنصاريالتعويضات املخصصة للمنتخبني50

وزارة الداخليةحممد األنصاريإصالح القوانني االنتخابية حتضريا إلستحقاقات 512012

وزارة الداخليةعبد العزيز العزايبتسوية وضعية موظفي اجلماعات احمللية52

وزارة الداخليةحممد فوزي بنعاللتنظيم الباعة املتجولني53

وزارة الداخليةحممد بلحسانمواجهة الكوارث الطبيعية54

وزارة الداخليةعبد اللطيف أبدوحمعاجلة اشكالية السري واجلوالن داخل املدار احلضري55

وزارة الداخليةعبد اللطيف أبدوحضرورة إجياد صيغة لتدبري النفايات داخل املدن56

وزارة الداخليةعبد اللطيف أبدوحمعاجلة االحتالل الالقانوين للملك العام57

وزارة الداخليةعبد اللطيف أبدوحتنامي األسواق العشوائية58

الفريق االستقاليل
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وزارة الداخليةحممد فوزي بنعاللضرورة مراقبة شركات التدبري املفوض59

الشؤون اخلارجية والتعاونكايف الشراط، بنعيسى برتروال، حممد بلحسن خيري، سعد برتروالنتائج زيارة السيد الوزير األول إىل إسبانيا60

الشؤون اخلارجية والتعاونعبد العزيز العزايب، ناجي فخاري، حممد زازوضعية املواطنني املغاربة املطرودين من اجلزائر61

الشؤون اخلارجية والتعاونفؤاد القادريمعاناة اجلالية املغربية املقيمة بإسبانيا62

األوقاف والشؤون االسالميةحممد أبو الفراج، عزيز الفياليل، مجال بنربيعةاستراتيجية الوزارة يف مواجهة االحنراف الديين63

األوقاف والشؤون االسالميةعبد الناصر احلسيسنالتدابري املتخذة لوقاية حجاج اململكة من بعض األمراض64

األوقاف والشؤون االسالميةحممد فوزي بنعالل، عبد احلميد بلفيل، مصطفى القامسيدعوات التبشري ببالدنا65

األوقاف والشؤون االسالميةحممد بن الشايباخلدمات املقدمة للحجاج املغاربة وإمكانية تكليف القطاع اخلاص66

األوقاف والشؤون االسالميةمصطفى القامسينظافة املساجد67

األوقاف والشؤون االسالميةحممد األنصاريموسم احلج68

األوقاف والشؤون االسالميةحممد األنصاريالتأطري الديين للمغاربة املقيمني باخلارج69

االمانة العامة للحكومةخدجية الزوميوضعية مستخدمي املطبعة الرمسية70

وضع آلية للتنسيق بني الفرق يف مواضيع االسئلة الشفوية71
حممد كرمين، فوزي بنعالل، عبد اللطيف ابدوح، مصطفى القامسي، عبد           

العزيز العزايب، التجاين حباشيش، رفيق بناصر، مجال بنربيعة، بنجيد االمني
الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملانحممد فوزي بنعالل، مصطفى القامسي، عبد احلميد بلفيلاالمتيازات املمنوحة لبعض السجناء72

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملانحممد االنصاري، عزيز الفياليل، العريب سديد،وضعية السجون73

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملانحممد األنصارياللباس املخصص للسجناء74

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملانحممد األنصاريإدماج بعض السجون اإلدارية وتأهيلها75

الوزارة األوىلالعريب سديد، بنجيد األمني، عبد الكبري برقية، علي قيوح، حممد العزريمحاية الغابات من احلرائق76

وزارة االقتصاد واملاليةرفيق بناصراملقاوالت77

وزارة االقتصاد واملاليةحممد كرمين، فوزي بنعالل، عبد اللطيف أبدوحانعكاس االزمة املالية على االقتصاد الوطين78

املخططات اجلهوية لالقتصاد االجتماعي79
عبد اللطيف أبدوح، عبد الغاين مكاوي، عبد العايل احلسيسن، رفيق بناصر،          

مجال بنربيعة، حممد العزري
وزارة االقتصاد واملالية
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التنمية االية80
عبد اللطيف أبدوح، عبد الغاين مكاوي، عبد العايل احلسيسن، رفيق بناصر،          

مجال بنربيعة، حممد العزري
وزارة االقتصاد واملالية

وزارة االقتصاد واملاليةفوزي بنعالل، عبد الكبري برقية، خليد اإلبراهيمي، فؤاد القادريضرورة مراقبة بعض مؤسسات القروض81

وزارة االقتصاد واملاليةفؤاد القادري، مصطفى القامسيالدورية اليت أصدرها املدير العام للضرائب82

وزارة االقتصاد واملاليةحممد األنصاري، فؤاد قديريمراجعة الفوائد البنكية لتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة83

وزارة االقتصاد واملاليةفؤاد قديري، ناجي فخارياعتماد الربجمة املتعددة السنوات84

وزارة االقتصاد واملاليةعزيز الفياليلاملنازعات عند القيام بإجراءات التصريح بالتسجيل العقاري85

وزارة االقتصاد واملاليةمصطفى أبو الفراجإرتفاع نسبة فوائد القروض86

وزارة االقتصاد واملاليةعزيز الفياليلوضع تصور جديد وتوفري أطار مهين مالئم إلنشاء املقاوالت87

وزارة االقتصاد واملاليةحممد فوزي بنعاللضرورة النهوض باالستثمار اخلاصة88

حرب الطرق89
عبد احلميد بلفيل، فوزي بنعالل، ناجي فخاري، حممد كرمين، مصطفى           

القامسي
وزارة التجهيز والنقل

وزارة التجهيز والنقلكايف الشراط، خدجية الزومي، عبد العزيز العزايبالسكك احلديدية90

وزارة التجهيز والنقلعبد العزيز العزايب، خدجية الزوميإضراب بعض أرباب الطاكسيات91

غياب عالمات التشوير92
حممد فوزي بنعالل، عبد احلميد بلفيل، مصطفى القامسي، فؤاد القادري،           

ناجي الفخاري
وزارة التجهيز والنقل

وزارة التجهيز والنقلحممد األنصاريالطريق السيار الرابط بني البيضاء وفاس93

وزارة التجهيز والنقلحممد األنصاريتدبري القطارات94

وزارة التجهيز والنقلحممد األنصاريمدونة السري95

وزارة التجهيز والنقلحممد األنصاريالنقل الطرقي للمسافرين96

وزارة التجهيز والنقلعلي قيوحضرورة حتسني اخلدمات باملطارات97

وزارة التجهيز والنقلعبد الكبري برقيةاملباراة للحصول على رخصة السياقة98

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةفوزي بنعالل، عبد العزيز العزايب، عبد الغاين مكاويضرورة مراجعة قانون الكراء99

قطاع اإلسكان100
عبد اللطيف أبدوح، اعمر حداد أمحد بابا، حممد كرمين، مجال بنربيعة، حممد           

العزري
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةخدجية الزومي، فوزي بنعاللاملشاكل اليت يتخبط فيها املتضررون من املشروع السكين تامسنا101

الفريق االستقاليل
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وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةعزيز الفياليل، عبد العزيز العزايبجتاوزات أدت إىل توقيف مسؤول بالوزارة102

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية اعمر حداد أمحد باباوضعية التعمري باألقاليم اجلنوبية103

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةحممد فوزي بنعالل، مصطفى القامسياستفحال ظاهرة الرشوة مبديريات الوكاالت احلضرية104

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةحممد فوزي بنعاللضرورة فرض ملسة فنية تقليدية عند اجناز أي مشروع سكين105

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةحممد االنصاريركود قطاع العقار106

107
حممد العزري، السعد برتروالإقصاء وكاالت اسفار مدينة القنيطرة من خدمة احلجاج جبهة الغرب الشراردة بين حلسن

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

108
إستراتيجية الوزارة لتشجيع السياحة الداخلية للتغلب على تداعيات األزمة العاملية وانعكاسها          

على القطاع

عزيز الفياليل، بنجيد االمني، الطيب املوساوي، حممد يرعاه السباعي
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

ضرورة وضع جهاز استراتيجي لتعزيز تنافسية املنتوج السياحي109
حممد يرعاه السباعي، بنجيد األمني، ناجي فخاري، حممد زاز، اعمر حداد           

أمحد بابا
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

وزارة السياحة والصناعة التقليديةحممد يرعاه السباعي، عبد العايل احلسيسنضرورة حتسني احمليط العام للقطاع السياحي110

احلصيلة السياحية هلذه السنة 1112009/2010
فؤاد قديري، ناجي الفخاري، حممد يرعاه السباعي، عبد الغاين مكاوي، عبد          

الكبري برقية
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

وزارة السياحة والصناعة التقليديةمصطفى القامسي، فؤاد القادريالسياحة الصحية112

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالنعم ميارة، خدجية الزوميالضريبة العامة على الدخل بالنسبة لعمال شركة فوس - بوكراع113

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالطيب املوساوي، خالد إبراهيمي، العريب بوراس، حممد بنـزيديةمعاناة املستثمرين املستعملني للمحول الكهربائي يف وحدات اإلنتاج114

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةحممد األنصاري،حترير القطاع املعدين باملناطق اجلنوبية الشرقية115

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةعزيز الفياليلضرورة تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للبيئة116

وزارة الصحةفوزي بنعالل، ناجي فخاري، عبد العزيز العزايبانعدام وسائل التدفئة يف املستشفيات العمومية117

وزارة الصحة عزيز الفياليلالتدابري املتخذة يف اال التحسيسي118

وزارة الصحةعزيز الفياليل، مصطفى أبو الفراجمدى إمكانية تلقيح األطفال ضد فريوس أنفلوانزا اخلنازير119

وزارة الصحةحممد بلحسانالوضع الصحي ببالدنا120

وزارة الصحةحممد يرعاه السباعيإنشاء مستشفى جامعي121

وزارة الصحةعبد العزيز العزايبأقسام املستعجالت122

الفريق االستقاليل
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املخيمات الصيفية123
حممد األنصاري، حممد بلحسان، عبد احلميد بلفيل، رفيق بناصر، علي            

جغاوي
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضةبنجيد األمني، خليد اإلبراهيمياختيار مدرب املنتخب الوطين لكرة القدم124

النقص احلاد يف توزيد االسواق بالبذور125
مصطفى القامسي، حممد بلحسن خيري، عبد اللطيف ابدوح، بلعيد بنشمسي،         

العريب سديد، عبد العزيز العزايب، ناجي الفخاري
وزارة الفالحة والصيد البحري

ضرورة تشديد املراقبة لتجنب انتشار مرض اللفحة النارية126
حممد فوزي بنعالل، مصطفى القامسي، عبد احلميد بلفيل، عبد اللطيف            

ابدوح، ناجي الفخاري، حممد برتيدية، عبد العزيز العزايب
وزارة الفالحة والصيد البحري

إصابة قطيع األغنام بداء الطاعون127
فوزي بنعالل، ناجي فخاري، عبد احلميد بلفيل، حممد كرمين، حممد بلحسن          

خيري
وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بنشايب، علي قيوح، خليد اإلبراهيمي، حممد بلحساناألضرار النامجة عما يعرف بالسوسة احلمراء128

وزارة الفالحة والصيد البحريخليد اإلبراهيمي، حممد بنشايب، حممد بلحسن خيريانتشار حشرة ما تسمى "بتوتا أبسولوتا"129

وزارة الفالحة والصيد البحريالتدابري املتخذة ملواجهة جحافل اجلرادالتدابري املتخذة ملواجهة جحافل اجلراد130

املخطط االخضر131
عبد اللطيف أبدوح، عبد الغاين مكاوي، عبد العايل احلسيسن، رفيق بناصر،          

مجال بنربيعة، حممد العزري
وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة الفالحة والصيد البحريمصطفى القامسيانتشار حشرات الربغوت بني قطيع األغنام واملاعز132

وزارة الفالحة والصيد البحريمصطفى القامسي، فوزي بنعالل، عبد احلميد بلفيلمراكز األشغال الفالحية133

وزارة الفالحة والصيد البحريخليد اإلبراهيمي، حممد بن الشايب، حممد بلحسن خيرياملقاربة االية للقطاع الفالحي134

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد فوزي بنعالل، حممد بلحسن خيري، خليد اإلبراهيميتضرر منتوج غلل التفاح واإلجاص من آفة اللفحة النارية135

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد األنصاري، حممد كرمين، حممد بنشايب، حممد بلحسن خيري، علي قيوحموسم احلصاد136

137
غياب خمتربات خمتصة يف حتليل املواد األولية اليت تدخل يف التركيبة الغذائية للمواشي                

والدواجن داخل املوانئ قبل التفريغ
وزارة الفالحة والصيد البحريحممد فوزي بنعالل، فؤاد القادري

وزارة الفالحة والصيد البحريخليد اإلبراهيمي، حممد العزري، مصطفى القامسي، العريب سديدإصابة غابات األكالبتوس حبشرة الباسيل138

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بلحسانوقاية األشجار من آفة احلشرات139

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد يرعاه السباعيمدى توفر العرض الكايف لعدد األضاحي140

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بلحسن خريضرورة تدعيم األمسدة ملساعدة الفالحني141

الفريق االستقاليل
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وزارة الفالحة والصيد البحريناجي الفخاري، بنجيد األمني، علي قيوح، خليد اإلبراهيمي، حممد زازمحاية الغابات من احلرائق وإعادة التشحري142

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بلحسان، بلحسن خيري، خليد اإلبراهيمي، علي قيوح، حممد كرمينضرورة مراجعة نظام اإلعانات والدعم الفالحي، ملواكبة طموحات خمطط املغرب األخضر143

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بلحسانمكافحة التصحر باملناطق اجلنوبية الشرقية للمملكة144

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بلحسانضرورة إحداث أقطاب فالحية145

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد بلحسن خيريتفعيل الفالحة التضامنية146

ارتفاع أسعار االدوات املدرسية147
ناجي فخاري، فوزي بنعالل، عبد احلميد بفيل، عبد العزيز العزايب، حممد            

برتيدية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

االحياء اجلامعية148
حممد االنصاري، حممد بلحسن، فوزي بنعالل، خدجية الزومي، علي قيوح،          

حممد كرمين

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

الدخول املدرسي149
حممد االنصاري، حممد بلحسن، فوزي بنعالل، خدجية الزومي، علي قيوح،          

حممد كرمين

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

املوسم الدراسي150
فوزي بنعالل، ناجي فخاري، عبد احلميد بلفيل، حممد كرمين، حممد بلحسن          

خيري

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

عبد العزيز العزايبمصري خرجيي املدارس العليا اخلاصة151
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

عبد العزيز العزايب، خدجية الزوميمعادلة شواهد الصيادلة احملصلة عليها من روسيا152
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

عبد العزيز عزايب، كايف الشراطنتائج الباكالوريا153
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

فوزي بنعالل، عبد احلميد بلفيل، ناجي فخاري،  عبد العزيز العزايبإغراء األطر واألدمغة املغربية وتشجيعها على اهلجرة154
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

أزمة التعليم155
عبد اللطيف أبدوح، التجاين حباشيش، حممد النصريي، رفيق بناصر، مجال          

بنربيعة، حممد العزري

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

الفريق االستقاليل
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156
إشراك االحتاد العام للشغالني باملغرب يف بلورة القانون للمكتب الوطين لألعمال االجتماعية            

والثقافية يف األحياء اجلامعية

حممد املوساوي السوسي، خدجية الزومي، حممد كايف الشراط، عبد العزيز          

العزايب، عبد السالم اللبار، نعم ميارة، عبد الغاين مكاوي، بومجعة الغدال

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

عبد العزيز العزايب، ناجي فخاري، حممد زازالتعويضات املتعلقة باألساتذة املنسقني لوحدات املاستر157
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

مصطفى أبو الفراجالبحث العلمي158
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

الزومي خدجية، عبد العزيز العزايب، كايف الشراطاجلدوى من الشواهد املسلمة من بعض املعاهد الوطنية العليا159
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

إختالف املناهج والكتب املدرسية فيما بني األقاليم واجلهات160
فؤاد قديري، علي جغاوي، بلعيد بنشمسي، مصطفى أبو الفراج، حممد           

بنـزيدية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

حممد األنصاريالدخول املدرسي161
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

حممد بلحساناملوسم الدراسي احلايل162
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

حممد يرعاه السباعيإحداث كلية الطب والصيدلة جبامعة إبن زهر163
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

خدجية الزوميأساتذة السلك الثانوي اإلعدادي (الذين عينوا األول مرة كمعلمني مؤقتني أو متدربني164
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي
وزارة االتصالحباشيش التيجايناللهجة األمازيغية165

وزارة االتصالحباشيش التجايناستغالل حصص التلفزة من طرف املسؤولني166

وزارة االتصالعبد العزيز العزايبرداءة بعض الربامج التلفزية وإساءا ملشاعر املواطنني167

تأجيل االنتخابات اخلاصة بالتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية باملغرب168
كايف الشراط، خدجية الزومي، عبد العزيز العزايب، اعمر حداد أمحد بابا،            

حممد بن الزيدية
وزارة التشغيل والتكوين املهين

وزارة التشغيل والتكوين املهينفوزي بنعالل، خدجية الزومي، حممد كرمين، عبد العزيز العزايبمراجعة االتفاقية املربمة بني احلكومتني املغربية والبلجيكية خبصوص اخلدمات الصحية169
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احلصيلة من برامج "تأهيل" "مقاوليت" و"إدماج" يف سوق الشغل170
عبد العزيز العزايب، خدجية الزومي، عبد السالم اللبار، كايف الشراط، النعم           

ميارة
وزارة التشغيل والتكوين املهين

نتائج احلوار االجتماعي171
عبد العزيز العزايب، خدجية الزومي، كايف الشراط، عبد السالم اللبار، النعم           

ميارة
وزارة التشغيل والتكوين املهين

ضرورة محاية املستهلك وخاصة صحة األطفال172
فوزي بنعالل، ناجي فخاري، عبد احلميد بلفيل، حممد كرمين، حممد بلحسن          

خيري

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

خدجية الزومي، النعم ميارةوضعية وآفاق قطاع الربيد واملواصالت والتكنولوجيا احلديثة173
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

مآل القانون املنظم لغرف التجارة والصناعة واخلدمات174
فؤاد القادري، حممد كرمين، مجال بنربيعة، مصطفى أبو الفراج، عبد الكبري           

برقية

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

حممد فوزي بنعالل،ارتفاع سعر املكاملات اهلاتفية175
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

دعم االعمال االجتماعية لوزارة التجارة اخلارجية176
خدجية الزومي، عبد العزيز العزايب، مجال بنربيعة، عبد الكبري برقية، علي            

قيوح
وزارة التجارة اخلارجية

وزارة التجارة اخلارجيةحممد كرمين، رفيق بناصر، مجال بنربيعةاستراتيجية الوزارة فيما خيص االجراءات الوقائية177

ضرورة تنويع العرض التصديري178
فؤاد قديري، علي جغاوي، مصطفى أبو الفراج، حممد بنـزيدية، بلعيد           

بنشمسي
وزارة التجارة اخلارجية

وزارة التجارة اخلارجيةعبد العزيز العزايبتشجيع الصادرات179

حممد األنصاري، حممد فوزي بنعالل، حممد بلحسان، عبد الناصر احلسيسنظاهرة التسول180
وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والتضامن
الثقافةحممد فوزي بنعالل، عبد احلميد بلفيل، مصطفى القامسيترميم املآثر التارخيية املنهارة لفعل الكوارث الطبيعية181

الثقافةعبد اللطيف أبدوحعدم إخراج املراسيم التنظيمية املتعلقة بقانون الفنان182

الثقافةعبد اللطيف أبدوحبطاقة الفنان183

عبد العزيز العزايب، ناجي الفخاريارتفاع أسعار الفواكه واخلضروات184
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.
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نتائج عمل وكاالت تنمية مناطق كافة تراب اململكة ببالدنا185
عبد اللطيف أبدوح، عبد الكبري برقية، العريب بوراس، بنجيد األمني، عبد           

الغاين مكاوي، الطيب املوساوي، بلعيد بنشمسي، العريب سديد، رفيق           

بناصر، مجال بنربيعة، حممد العزري، بنعيسى برتروال

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

عبد العزيز العزايب، بلعيد بنشمسيارتفاع أسعار احملروقات186
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

حممد األنصاريبرنامج مرافقة187
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

حممد األنصارياللجنة الوطنية ملناخ األعمال188
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

عبد الكبري برقيةالنظام املعلومايت اجلغرايف لالقتصاد االجتماعي189
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

ارتقاع أسعار اخلضر190
عبد العزيز العزايب، كايف الشراط، عبد السالم اللبار، خدجية الزومي، النعم           

ميارة

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

عبد الكبري برقية، عبد اللطيف أبدوحعملية املغادرة الطوعية191
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

النعم ميارةتفعيل مرسوم السيد الوزير األول رقم 2/80/ 2 الصادر بتاريخ 12 ماي 1921980
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبارضرورة إنصاف املوظفني التقنيني وتعميم التعويض اخلاص م193
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

خدجية الزوميمالءمة رخصة عطلة الوالدة بالنسبة للنساء194
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

حممد األنصاريإعادة انتشار املوظفني195
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

ناجي الفخاريصندوق مغاربة العامل لالستثمار196
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

باجلالية املغربية املقيمة باخلارج
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املوارد املائية جلهة سوسة ماسة197
علي قيوح، العريب سديد، بلعيد بنشمسي، أمحد بومكوك، سعيد كرم، حممد          

يرعاه السباعي، صاحل ولد داداه، حممد بلحسان، اعمر حداد بابا

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

عزيز الفياليل، عبد العايل احلسيسن، حممد نصريي، علي جغاويضرورة مكافحة التلوث الصناعي والطاقي واملعدين198
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

عبد اللطيف أبدوحأكياس البالستيكية السوداء199
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

فؤاد القادري، عبد العزيز العزايبمعاجلة املياه املستعملة200
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

ناجي فخاري، فؤاد قديرياستغالل املوارد الغابوية بطرق عشوائية201
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

عبد الناصر احلسيسنوضعية الغابة باململكة202
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

فؤاد قديري، العريب سديد، عبد السالم اللبار، بلعيد بنشمسي، أمحد محيمداإلستراتيجية املعتمدة لتنمية املوارد املائية203
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

ناجي الفخاريمحاية البيئة من التلوث204
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.
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عزيز الفياليلضرورة جتنيد مديريات األرصاد اجلوية حتسبا للطوارىء اجلوية املرتقبة205
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

مصطفى أبو الفراجضرورة احملافظة على املاء واحلد من تبذيره من طرف خمتلف املستعملني206
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

ناجي الفخاري، بنجيد األمني، اعمر حداد أمحد بابااإلستراتيجية املستقبلية لوزارة الصناعة التقليدية من أجل تطوير القطاع207

كاتب الدولة لدى وزير السياحة 

والصناعة التقليدية، املكلف بالصناعة 

التقليدية.

ناجي فخاري، حممد زاز، اعمر حداد بابادعم الصناع واستفادم من صندوق الضمان االجتماعي208

كاتب الدولة لدى وزير السياحة 

والصناعة التقليدية، املكلف بالصناعة 

التقليدية.

إدماج قطاع الصناعة التقليدية يف نظام املواصفات209
ناجي فخاري، فخاري، حممد زاز، بنجيد األمني، اعمر حداد أمحد بابا، عبد            

الكبري برقية

كاتب الدولة لدى وزير السياحة 

والصناعة التقليدية، املكلف بالصناعة 

التقليدية.

ناجي الفخاريضرورة تعميم األفرنة الغازية210

كاتب الدولة لدى وزير السياحة 

والصناعة التقليدية، املكلف بالصناعة 

التقليدية.

الفريق االستقاليل
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اإلجراءات احلكومية ملواجهة آثار الفيضانات1
إدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، الغازي لغراربة، حممد برطين، نبيه            

حلسن، احلو املربوح، عبد اهللا الغويت، حممد أمزال، حممد املفيد، حلسن عباد
وزارة الداخلية

وزارة الداخليةحلسن العواين، ادريس الراضي، حممد عبو، حممد القلويب، الغازي لغراربةعدم تنفيذ األحكام اخلاصة بالطعون2

نتائج مشاورات السيد وزير اخلارجية مع املسؤولني اإلسبان3
إدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، الغازي لغراربة، احلو املربوح، احلسني          

أشنكلي، حلبيب لعلج
وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

قرعة احلج4
حممد أمزال، ابراهيم احلب، عبد العزيز بوهدود، مصطفى الشهواين، مويل          

احمند املسعودي
األوقاف والشؤون االسالمية

حصيلة االستثمارات اخلارجية لبالدنا5
حلسن بيجديكن، احلسني أشنكلي، احلو املربوح،  العلمي التازي، عبد العزيز          

بوهدود، عبد الرحيم العماين، حممد أمزال، عبد املالك األعرج
وزارة االقتصاد واملالية

تطبيق املراجعة الضريبية على مجيع املبيعات العقارية6
حلسن بيجديكن، عبد الرحيم عماين، حممد أمزال، عبد العزيز بوهدود،           

حممد القندوسي، امحاد أبرجي
وزارة االقتصاد واملالية

وزارة االقتصاد واملاليةإدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، نبيه حلسن، عادل املعطيتبديد االموال العمومية ببعض املؤسسات البنكية7

وزارة االقتصاد واملاليةحلسن العواين، إدريس الراضي، حممد القلويب، عبد ايد أبرشانتنفيذ األحكام القضائية8

تأخر رحالت اخلطوط امللكية اجلوية املغربية9
خريي بلخري، حسن عكاشة، عبد املالك لعرج، حلسن عباد، عبد العزيز            

بوهدود
وزارة التجهيز والنقل

وضعية قطاع النقل ببالدنا10
حلبيب لعلج، حممد القلويب، حلسن عباد، امحد بنيس، يوسف بنجلول،            

ابراهيم احلب، بنكريان عبد الرزاق
وزارة التجهيز والنقل

الربنامج الوطين إلنشاء املسالك بالعامل القروي من أجل فك العزلة11
حسن عكاشة، علي طلحة، عبد املالك لعرج، الغازي لعراربة، عبد احلميد           

ابرشان
وزارة التجهيز والنقل

فريق التجمع الدستوري املوحد

فريق التجمع الدستوري املوحد
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وزارة التجهيز والنقلحممد املفيد، العاملي التازي، عبد اهللا الغويت، املهدي زركو، حممد البكورياملشاكل اليت يثريها النقل اجلماعي للمستخدمني بعد دخول مدونة السري حيز التنفيذ12

وزارة التجهيز والنقلخريي بلخري، حلبيب لعلج، مصطفى سالمة، حممد البكوري، حممد أقبيبتدبري قطاع املوانئ ببالدنا13

تدبري الوكالة الوطنية للموانئ ببالدنا14
حلسن بيجديكن، حسن عكاشة، يوسف بنجلون، عبد املالك لعرج، حممد          

أقبيب
وزارة التجهيز والنقل

الترخيص للنقل املدرسي ببعض املناطق15
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، نبيه حلسن، ابراهيم احلب، املعطي            

بنقدور، املهدي زركو، عبد العزيز بوهدود
وزارة التجهيز والنقل

حصيلة الربنامج الوطين ملدن بدون صفيح16
حلسن بيجديكن، احلسني أشنكلي، عبد الرحيم العماين، أمحد أمزال، أمحد          

بنيس
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةحسن سليغوة، العلمي التازي، عبد اهللا الغويت، توفيق كميل، أمحد أبرجيمآل اإلجراءات اليت اختذا احلكومة املغربية من أجل إحصاء وترميم املنازل املهددة بااليار17

وزارة االسكان والتعمري والتنمية االيةاملهدي زركو، ادريس الراضي، احلو املربوح، احلسني أشنكليمعايري توزيع البقع األرضية باألقاليم اجلنوبية18

تشجيع السياحة الداخلية19
حممد عدال، احلبيب لعلج، عبد الرحيم العوماين، احلسني أشنكلي، حلسن          

بيجديكن
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

تلوث املياه20
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، عبد احلميد أبرشان، الغازي الغراربة،          

البشري أهل امحاد، يوسف بنجلون، عبد املالك لعرج
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

تفعيل مقتضيات القانون 15.91 ملنع التدخني باألماكن العمومية21
خريي بلخري، حلبيب لعلج، حممد املفيد، توفيق كميل، عبد املالك األعرج،           

العلمي التازي
وزارة الصحة

وزارة الصحةحسن سليغوة، توفيق كميل، خريي بلخري، حممد عبو، حلسن العواينملء اخلصاص احلاصل يف املستشفيات اإلقليمية22

بعض األدوية الغري صاحلة تباع بالصيدليات23
إدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، أبرشان عبد احلميد، أبرجي امحاد،           

أمزال حممد
وزارة الصحة

نظام املساعدة الطبية للمعوزين24
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، حممد احلسايين، خريي بلخري، املعطي          

بنقدور، عبد القادر سالمة
وزارة الصحة

لقاحات األطفال25
عبد ايد املهاشي، إدريس الراضي، ابراهيم احلب، املعطي بنقدور، عبد           

العزيز بوهدود
وزارة الصحة

فريق التجمع الدستوري املوحد
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االحتضان الرياضي26
خريي بلخري، حلسن بيجديكن، حسن سليغوة، احلسني أشنكلي، موالي          

احمند املسعودي
وزارة الشباب والرياضة

ضرورة العناية بالبنية التحتية الرياضية27
حسن سليغوة، خريي بلخري، ادريس الراضي، عبد القادر سالمة، عبد ايد          

املهاشي
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضةوفيق كميل، حممد املفيد، ابراهيم احلب، الغازي الغراربة، أمحاد أبرجيمآل اإلجراءات احلكومية املستعجلة ملنع تدخني الشيشة28

وزارة الفالحة والصيد البحريحلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حسن عكاشة، عبد العزيز بوهدودجديد اتفاقيات الصيد البحري مع روسيا29

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد عبو، حلسن العواين، حممد القلويبتسويق الزيتون ومشتقاته30

األقطاب الفالحية31
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، حممد برطين، الغازي الغراربة، ابراهيم          

احلب
وزارة الفالحة والصيد البحري

الوضعية املزرية اليت تعيشها بعض الكليات32
خريي بلخري، حلبيب لعلج، عبد القادر سالمة، عبد املالك لعرج، حلسن            

بيجديكن

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

حسن سليغوة، احلبيب لعلج، خريي بلخري، ابراهيم احلب، حسن عكاشةاإلصالح البيداغوجي يف ظل املخطط االستعجايل33
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

معادلة الشواهد34
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، املعطي عادل، املهدي زركو، ابراهيم          

احلب، املعطي بنقدور، عبد العزيز بوهدود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

التعليم العايل اخلاص35
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، عمر اجلازويل، نبيه حلسن، يوسف            

بنجلون، عبد املالك لعرج، شفيق بنكريان، أمحد بنيس

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

وزارة االتصالإدريس الراضي، املهدي زركو، املعطي بنقدور، احلو املربوحمستجدات التغطية لإلعالم العمومي ألشغال الربملان36

تشغيل العاطلني37
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، نبيه حلسن، املهدي زركو، شفيق            

بنكريان، عبد اهللا الغويت
وزارة التشغيل والتكوين املهين

وزارة التجارة اخلارجيةأمحد بنيس، احلو املربوح، العلمي التازي، عبد اهللا الغويتالتدابري املتخذة لسد العجز التجاري38

عجز امليزان التجاري39
عبد ايد املهاشي، نبيه حلسن، ابراهيم احلب، املعطي بنقدور، الغازي            

الغراربة، املهدي زركو، عبد العزيز بوهدود
وزارة التجارة اخلارجية

ظاهرة التسول باألطفال40
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، عمر اجلزويل، حممد تاضومانت، حممد          

القندوسي، حممد أقبيب، امحاد أبرجي

وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والتضامن

فريق التجمع الدستوري املوحد
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وزارة الثقافةاحلبيب لعلج، حممد املفيد، أمحاد أبرجي، حممد أمزال، حلسن العواينأزمة املسرح املغريب41

ما كتب عن رواق املغرب يف معرض الشارقة الدويل للكتاب42
توفيق كميل ، خريي بلخري، عبد املالك االعراج، حممد البكوري، حممد            

احلسايين
وزارة الثقافة

ترميم املآثر التارخيية43
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، حممد برطين، ابراهيم احلب، املعطي           

بنقدور، عبد العزيز بوهدود
وزارة الثقافة

ارتفاع أسعار البترول بالسوق الدولية44
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، حممد برطين، ابراهيم احلب، املعطي           

بنقدور، عبد العزيز بوهدود

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة

العراقيل اليت تطرحها بعض الدوريات الوزارية45
احلو املربوح، توفيق كميل، العلمي التازي، حممد القنوسي، امحد بنيس،           

احلسن أشنكلي

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

تقييم جتربة التوقيت املستمر46
خريي بلخري، حممد أمزال،  عبد العزيز بوهدود، مصطفى الشهواين، توفيق           

كميل

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

حسن عكاشة، مصطفى الشهواين، موالي احمند املسعود، حممد أقبيباإلجراءات املستعجلة لتسوية الوضعيات اإلدارية العالقة47
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

تبسيط وحتديث املساطر اإلدارية48
احلو املربوح، العلمي التازي، عبد الرزاق بنكريان، عبد ايد املهاشي،            

مصطفى سالمة

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

تكافؤ الفرص يف نظام الترقية املعمول به49
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، عبد احلميد أبرشان، الغازي الغراربة،          

البشري أهل امحاد، حلسن العواين، حممد أقبيب، عبد الواحد الشاعر

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

مباريات التوظيف50
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، ابراهيم احلب، حلسن           

عباد، حممد املفيد

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

تفعيل دور اجلالية املغربية باخلارج يف القيام بالدبلوماسية الشعبية51
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، عبد احلميد أبرشان، الغازي الغراربة،          

البشري أهل امحاد، يوسف بنجلون، عبد املالك لعرج، عبد الواحد الشاعر

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

باجلالية املغربية املقيمة باخلارج

معاناة املهاجرين مع القنصليات املغربية باخلارج52
عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، سالمة احلفيظي، الغازي الغراربة، حممد         

احلسايين، حسن سليغوة، كميل توفيق، حسن عكاشة

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

باجلالية املغربية املقيمة باخلارج

فريق التجمع الدستوري املوحد
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معاناة املوطنني مع موجه الربد القارس الذي ضرب مناطق اجلهة الشرقية واألطلس1

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

تظلم جمموعة من القياد املتقاعدين2

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

فريق التجمع الوطين لألحرار

فريق التجمع الوطين لألحرار

28



الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

توظيف اإلمكانات اهلائلة ال تالسينت وبين تاجيت وترقية هذين املركزين إىل بلدية3

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

اآلثار السلبية لظاهرة اهلجرة السرية4

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

سياسة الالتركيز اإلداري5

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

معاجلة الوضعية املادية لرجال األمن6

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

حالة خمافر ودوائر الشرطة7

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

ظاهرة احتالل امللك العمومي باملدن الكربى8

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

إحداث عمالة مبنطقة بين جتيت وتالسينت9

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

جترمي حيازة كالب " بيت بول" ومعاقبة ممتلكيها10

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

تفشي ظاهرة اإلجرام واالحنراف وانتشار املختلني عقليا11

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

حجز السيارات وإيداعها باملستودعات البلدية12

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

انتشار باعة الوجبات اجلاهزة يف املدن املغربية الكربى13

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

األمطار الطوفانية األخرية اليت اجتاحت مشال املغرب14

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

تقريب اإلدارة الترابية من املواطنني15

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

تنفيذ حكم قضائي16

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الداخلية

إشكالية النقل احلضري باملدن الكربى17

املعطي بنقدور، حلسن عباد، العلمي التازي، خريي بلخري، احبيب لعلج،           

امحاد ابرجي، احلو امربوح، يوسف بنجلون، عبد القادر سالمة، توفيق كيل،          

حسن سليغوة، حسن عكاشة، حممد امزال، عبد الواحد الشاعر، حممد            

القندوسي، عبد العزيز البنني

وزارة الداخلية

تنظيم االشغال العمومية باملدار احلضري18

حلبيب لعلج، عبد املالك لعرج، خريي بلخري، امحاد ابرجي، حلسن             

بيجديكن، حممد امزال، حسن سليغوة، حسن عكاشة، موالي احمند            

املسعودي، ابراهيم احلب، مصطفى الشهواين

وزارة الداخلية

وزارة الداخليةخريي بلخري، حلبيب لعلجارتفاع نسبة اجلرمية وسط اتمع19
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

القيمة املضافة للبطاقة الوطنية البيوميترية20

حممد املفيد، توفيق كميل، حسن سليغوة، العلمي التازي، خريي بلخري،           

يوسف بنجلون، حممد عبو، ابراهيم احلب، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد            

الشاعر، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج، احلسني أشنكلي

وزارة الداخلية

تقاطر العديد من أفواج األفارقة على املغرب21

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

االمتيازات االقتصادية اليت مينحها حصول املغرب *على وضع متقدم* مع االحتاد االورويب22

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

إعادة النظر يف القانون اخلاص باستغالل املقابر23

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

األوقاف والشؤون االسالمية

ايار صومعة مسجد باب بردعني مبكناس24
توفيق كميل، العلمي التازي، عبد اهللا الغويت، احلو املربوح، حممد مفيد،            

حسن سليغوة
األوقاف والشؤون االسالمية

سبل تدبري املنتوج التشريعي25

املعطي بنقدور، حلبيب لعلج، حلسن بيجديكن، العلمي التازي، خريي بلخري،         

يوسف بنجلون، حممد عبو، ابراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا            

الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصفى الشهواين، عبد العزيز بوهدود، علي          

طلحة حممد مفيد، شفيق بنكريان، احلسن أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو           

املربوح حلسن العواين، عبد العزيز البنني، حلسن عباد، موالي احمند             

املسعودي، حممد أمزال، عبد املالك لعرج، حسن عكاشة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

التدابري االستعجالية اليت سيتم اختاذها لتجاوز األزمة املالية احلالية26

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة االقتصاد واملالية

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

الضريبة السمعية البصرية املفروضة على املواطنني بفاتورة املاء والكهرباء27

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة االقتصاد واملالية

اقتناء سيارات مصلحة فارهة من طرف مؤسسات الدولة28

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة االقتصاد واملالية

استفادة املصاحل القنصلية االجنبية من إعفاءات الضريبة على قيمة املضافة29

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة االقتصاد واملالية

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

عدم استفادة ذوي احلقوق من التعويض بعد الوفاة30

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة االقتصاد واملالية

االكتظاظ والفوضى اليت يعرفها ميناء الدار البيضاء31

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التجهيز والنقل

32
احترام مواعيد إقالع الطائرات التابعة للخطوط امللكية املغربية وعدم ترقيم مقاعدها يف فترة             

موسم احلج

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التجهيز والنقل

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

التأخري احلاصل يف تسليم البطاقة الرمادية اجلديدة33

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التجهيز والنقل

اإلجراءات اجلديدة اليت اختذا الوكالة الوطنية للموانئ34

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التجهيز والنقل

االستثمارات اجلديدة اليت يقوم ا املكتب الوطين للمطارات35

حلبيب لعلج، العلمي التازي، خريي بلخري، حلسن بيجديكن، توفيق كميل،          

عبد الرحيم عماين، احلو املربوح، احلسني أشنكلي، حممد أمزال، حلسن            

عباد، أمحاد أبرجي، عبد القادر سالمة، عبد املالك األعرج

وزارة التجهيز والنقل

ما ختلفه ممرات السكك احلديدية من ضحايا يف األرواح36

حسن عكاشة، العلمي التازي، حلبيب العلج، حلسن بيجديكن، توفيق           

كميل، عبد الرحيم عماين، احلو املربوح، احلسني أشنكلي، حممد أمزال،           

حلسن عباد، أمحاد أبرجي، عبد القادر سالمة، عبد املالك األعرج

وزارة التجهيز والنقل

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

إجناز املمرات والطرق الغري معبدة بالعامل القروي37

حسن عكاشة، احلو املربوح، توفيق كميل، حممد املفيد، حسن سليغوة،            

خريي بلخري، احلبيب لعلج، امحاد أبرجي، موالي احمند املسعود، عبد املالك          

لعرج، عبد القادر سالمة، حلسن بيجديكن، العلمي التازي، عبد الرحيم           

العماين، حلسن العواين، عبد اهللا الغويت، أمزال حممد، حلسن عباد

وزارة التجهيز والنقل

إعادة النظر يف طريقة تفريغ احلموالت اخلاصة باحلبوب يف ميناء الدار البيضاء38

خريي بلخري، حلبيب لعلج، حسن سليغوة، توفيق كميل، عبد املالك لعرج،           

علي طلحة، حسن عكاشة، موالي احمند املسعود، حلسن عباد، امحاد أبرجي،          

مصطفى الشهواين

وزارة التجهيز والنقل

بروز ظاهرة املرشدين السياحيني األجانب غري املرخص هلم39

حلبيب لعلج، العلمي التازي، خريي بلخري، حلسن بيجديكن، توفيق كميل،          

عبد الرحيم عماين، احلو املربوح، احلسني أشنكلي، حممد أمزال، حلسن            

عباد، أمحاد أبرجي، عبد القادر سالمة، عبد املالك األعرج

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

تصنيف املؤسسات السياحية40

حلبيب لعلج، خريي بلخري، حلسن بيجديكن، توفيق كميل، عبد الرحيم           

عماين، حممد أمزال، حلسن عباد، أمحاد أبرجي، العلمي التازي، عبد القادر           

سالمة، عبد املالك األعرج

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

اخلسائر واالضرار اليت خلفتها االمطار االخرية مبدينة طنجة باملنشآت الصحية41

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الصحة

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

برنامج العطلة للجميع42

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الشباب والرياضة

تأهيل قطاع الرياضة ببالدنا43

حممد املفيد، توفيق كميل، العلمي التازي، خريي بلخري، يوسف بنجلون،           

إبراهيم احلب، عبد اهللا الغوثي، حممد القلويب، عبد الواحد الشاعر، حلبيب           

لعلج، احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة،     احلو املربوح، حلسن العواين،             

حسن سليغوة، عبد املالك لعرج، امحاد أبرجي

وزارة الشباب والرياضة

التدابري احلكومية لدعم قطاع زيت الزيتون44

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

وضعية مستخدمي املكتب الوطين للحبوب45

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

االستراتيجية املعتمدة لتشجيع إنتاج املواد الغذائية األساسية46

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

خطورة املواد الكيماوية املستعملة يف القطاع الفالحي47

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

معاناة املواطنني مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية48

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

منع الشباك املنجرفة يف حدود فاتح يناير 492012

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

ظاهرة اجثتات النخيل50

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

األمساك امدة واملهربة لألسواق الداخلية51

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

السالمة الصحية للمواشي52

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

تنفيذ الثمن املرجعي للحبوب53

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة الفالحة والصيد البحري

54INN وزارة الفالحة والصيد البحرييوسف بنجلون، حلسن بيجديكن، عبد الواحد الشاعر، حسن عكاشةالقانون اجلديد املتعلق بالصيد الغري مرخص له

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

تقييم حصيلة املعرض الدويل للفالحة مبكناس55

العلمي التازي، عبد اهللا الغويت، احلواملربوح، حممد القندوسي، حممد أمزال،          

ابراهيم احلب، حممد عبو، حسن عكاشة، عبد الواحد الشاعر، يوسف            

بنجلون، موالي احمند املسعودي، عبد الرحيم قلويب

وزارة الفالحة والصيد البحري

اخلسائر واالضرار اليت خلفتها االمطار االخرية مبدينة طنجة باملنشآت التعليمية56

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

تقييم نتائج الباكالوريا57

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

ارتفاع نسبة اهلذر يف صفوف مرشحي امتحانات الباكالوريا58

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

59
إقصاء غرف التجارة والصناعة واخلدمات من التهيئ واملشاركة يف املناظرة الوطنية األوىل             

للصناعة
خريي بلخري، حلبيب لعلج، عبد الرزاق بنكريان، حممد املفيد، توفيق كميل

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

استراتيجية الوزارة حلماية التراث الفين الشعيب الغنائي60
 املعطي بنقدور، احلو املربوح، حلسن بيجديكن، حممد عبو، حلبيب لعلج،            

خريي بلخري، عبد القادر سالمة، موالي احمند املسعود
وزارة الثقافة

غياب الكتاب الرياضي يف املعرض الدويل للنشر والكتاب61
خريي بلخري، حلسن بيجديكن، حلبيب لعلج، حممد املفيد، توفيق كميل،           

حسن سليغوة، األمني الدراق، عبد املالك لعرج
وزارة الثقافة

اإلجراءات املبذولة للتخفيف من عجز امليزان التجاري62

 املعطي بنقدور، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو، إبراهيم            

احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر، مصطفى           

الشهواين، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري،            

عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي، احلسني            

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز البنني،          

 حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك األعرج،             

حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

وزارة التجارة اخلارجية

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

ارتفاع أسعار املواد االستهالكية63

 املعطي بنقدور، احلو املربوح، حلسن بيجديكن، يوسف بنجلون، حممد عبو،          

إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاعر،            

حسن عكاشة، حلبيب لعلج،  عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي             

بلخري، عبد السالم أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان، العلمي التازي،            

احلسني أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن العواين، عبد العزيز          

البنني،  حلسن عباد، أمحد بنيس، حمماد أمزال، أمحد أبرجي، عبد املالك             

األعرج، حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند املسعود

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

استراتيجية الوزارة يف جمال بناء السدود64

العلمي التازي، خريي بلخري، حلبيب لعلج، حممد عبو، عبد اهللا الغويت، حممد           

القلويب، مصطفى الشهواين، عبد العزيز بوهدود، حممد املفيد، احلسني           

أشنكلي، عبد القادر سالمة، احلو املربوح، حلسن بيجديكن، حلسن العواين،          

حلسن عباد، حسن سليغوة، حسن عكاشة، عبد املالك لعرج، أمحاد أبرجي،           

حممد أمزال

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

فريق التجمع الوطين لألحرار
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

تطبيق مقتضيات القانون رقم 15,91 املتعلق مبنع التدخني يف األماكن العامة1
ادريس مرون، ابراهيم أبو زيد، سعيد أرزيقي، عبد احلميد البوجادي، خالد          

برقية، محيد كوسكوس، عياد الطييب، يونس العراقي، حممد كرم سعيد
الوزارة األوىل

2
إدريس مرون، حيفظه مبارك، سيدي صلوح اجلماين، البكاي بورجل، عبد          تنفيذ األحكام الصادرة ضد أعضاء احلكومة

ايد احلنكاري
الوزارة األوىل

3
عبد احلميد السعداوي، إدريس مرون، بناصر أزوكاغ، عبد اهللا أبو زيد،            اإلجراءات املتخذة على صعيد وزارة العدل ملواكبة تطبيق مدونة السري

اهلامشي السموين
وزارة العدل

املوارد البشرية باجلماعات احمللية4

ادريس مرون، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، خالد برقية، أهل محاد            

ابراهيم، حممد سامل اجلماين، يونس العراقي، الشكاف سيدايت، حلسن بوعود،         

حسن أبو العز، عبد اللطيف اسطنبويل، سفيان القرطاوي، عبد الكرمي            

اهلمس، حممد بن مسعود

وزارة الداخلية

مشروع أبو رقراق5
ادريس مرون، ابراهيم أبو زيد، سعيد أرزيقي، عبد احلميد البوجادي، خالد          

برقية، محيد كوسكوس، عياد الطييب، يونس العراقي، حممد كرم سعيد
وزارة الداخلية

وضعية املهندسني باجلماعات احمللية6
إدريس مرون، اهلامشي السموين، حممد فضيلي، عبد اللطيف اسطنبويل، عمر         

مكدر، عبد احلميد السعداوي، بوسلهام بيتة، البكاي بورجل، علي آيت           

املودن، عباد حلسن، سعيد ارزيقي، حممد لكبوري

وزارة الداخلية

تفشي ظاهرة اإلجرام7

إدريس مرون، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، عبد الرحيم الشرقاوي، عبد         

اهللا أبو زيد، عبد احلميد السعداوي، بوسلهام بيتة، حسن قيشوحي، حلسن           

أمزوغ، عبد الكرمي اهلمس، حسن أوتغلياست، عبد عبد ايد احلنكاري،          

البكاي بورجل

وزارة الداخلية

الفريق احلركي

الفريق احلركي
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

الصفة املهنية للمتقاعدين8
إدريس مرون، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، عبد القادر قوضاض، عبد           

احلميد السعداوي، عمر ادخيل، عبد اللطيف اسطنبويل، علي آيت املودن،          

أولعيد الرداد، سعيد التدالوي، البكاي بورجل

وزارة الداخلية

مراقبة السرعة بالطرق السيارة9

حممد فضيلي، ادريس مرون، اهلامشي السموين، ابراهيم أبو زيد، احلسن           

قيشوحي، عبد ايد احلنكاري، عبد احلميد السعداوي، عمر مكدر،           

بوسلهام بيتة، عبد احلميد البوجادي، علي أيت املودن، عبد اللطيف             

اسطمبويل

وزارة الداخلية

االنفالت األمين10

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر أدخيل، حلسن         

بلبصري، عمر مكدر، اهلامشي السموين، عبد ايد احلنكاري، عبد الرحيم          

العاليف، سيدي صلوح اجلماين، شعيب محيدوش، بناصر أزوكاغ

وزارة الداخلية

اجلهوية املوسعة11
حممد فضيلي، عبد احلميد السعداوي، محيد كوسكوس، احلسن قيشوحي،         

عبد اهللا أشن، اهلامشي السموين، أولعيد الرداد، حلسن بوعود، حلسن             

بلبصري، عبد اهللا أبو زيد

وزارة الداخلية

املراكز اجلهوية  لالستثمار12
حممد فضيلي، عبد احلميد السعداوي، عياد الطييب، عمر مكدر، عبد الرحيم          

العاليف، يونس العراقي، محيد كوسكوس
وزارة الداخلية

توزيع بطائق التعريف الوطنية اجلديدة13

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر ادخيل، حلسن         

بلبصري، عمر مكدر، اهلامشي السموين، عبد ايد احلنكاري، حممد            

الكبوري، سعيد التدالوي، حممد بورمان، حممد عدال، أمحد الدواحي، حيفظه         

بنمبارك

وزارة الداخلية

وزارة الداخليةعبد احلميد السعداوي، عمر أدخيل، حلسن بوعودتوظيف الشباب املغاربة العائدين من خميمات تندوف14

إشكالية األمن بالبوادي واألحياء الشعبية15

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، عمر أدخيل، محيد كوسكوس، أمحد          

اجلوهري، عبد ايد احلنكاري، شعيب محيدوش، سيدي حممد صاحل اجلماين،         

سيدي املختار اجلماين، حيفظه بنمبارك

وزارة الداخلية

الفريق احلركي
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

تطبيق املادة اخلامسة من قانون تأسيس اجلمعيات16
عمر أدخيل، حممد فضيلي، عبد احلميد السعداوي، إبراهيم فضلي، حلسن          

بوعود، عبد الرحيم العاليف، بناصر ازوكاغ، اهلامشي السموين، أولعيد           

الرداد، حلسن بلبصري، سعيد التدالوي

وزارة الداخلية

وزارة الداخليةعبد احلميد السعداويانعدام األمن باألحياء الشعبية17

وزارة الداخليةعبد احلميد السعداويقانون األحزاب18

وضعية أعوان السلطة بالعامل القروي19
عبد احلميد السعداوي، ادريس مرون، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عياد         

الطييب
وزارة الداخلية

20
عبد احلميد السعداوي، إدريس مرون، بناصر أزوكاغ، عبد اهللا أبو زيد،            بعض اإلجراءات الضرورية اليت جيب أن تسبق تطبيق مدونة السري

اهلامشي السموين
وزارة الداخلية

مصري املخططات التنموية للجماعات احمللية21
عبد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، اهلامشي السموين، ابراهيم فضلي،         

عياد الطييب
وزارة الداخلية

الرسم على عملية البناء22
عبد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، حلسن بوعود، عبد القادر قوضاض،         

ادريس مرون
وزارة الداخلية

مسطرة التشجري املعتمدة يف الشوارع ومداخل املدن23
عبد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، اهلامشي السموين، ابراهيم فضلي،         

عياد الطييب
وزارة الداخلية

تسلل عناصر البوليساريو للمنطقة العازلة24
إدريس مرون، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، عبد القادر قوضاض، عبد           

احلميد السعداوي، عمر ادخيل، عبد اللطيف اسطنبويل، علي آيت املودن،          

أولعيد الرداد، سعيد التدالوي، البكاي بورجل

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

موسم احلج25

إدريس مرون، عبد القادر قوضاض، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، عبد           

احلميد السعداوي، عبد ايد احلنكاري، سعيد أرزيقي، حممد كبوري، عبد          

اللطيف اسطنبويل، حممد اجلوهري، حسن قيشوحي

األوقاف والشؤون االسالمية

التفاعل مع املنتخبني26
ادريس مرون، عبد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، اهلامشي السموين،          

عبد القادر قوضاض
األوقاف والشؤون االسالمية

كيف تتم عملية احلج27
إدريس مرون، عبد احلميد السعداوي، حممد الكبوري، عبد ايد احلنكاري،         

عياد الطييب
األوقاف والشؤون االسالمية

الفريق احلركي
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

تقييم لترمجة أجوبة احلكومة28

ادريس مرون، اهلامشي السموين، حممد فضيلي، ابراهيم أبو زيد، حلسن            

أمزوغ، عبد القادر قوضاض، حسن أبو العز، حلسن بوعود، عمر مكدر،           

عبد احلميد السعداوي، عبد اللطيف اسطنبويل، سعيد التدالوي، ابراهيم          

فضلي، عباد حلسن، حلسن حسين

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

التعامالت البنكية29

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، عمر أدخيل، ابراهيم فضلي، عبد اهللا          

أبو زيد، محيد كوسكوس، عياد الطييب، بناصر أزوكاغ، سعيد التدالوي،           

حلسن بوعود، عبد القادر قوضاض، ادريس مرون، حممد بورمان، حممد           

الكبوري، سعيد التدالوي

وزارة االقتصاد واملالية

إشكالية متويل وتأطري ومواكبة وحتديث املقاوالت الصغرى واملتوسطة30
عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، عبد اهللا مظفر، إبراهيم فضلي،          

شعيب محيدوش
وزارة االقتصاد واملالية

إشكاالت متويل وتأطري ومواكبة وحتديث املقاوالت31
عبد احلميد السعداوي، عبد الرحيم العاليف، بوعود حلسن، سعيد التدالوي،         

البكاي بورجل
وزارة االقتصاد واملالية

اإلجراءات املتخذة على صعيد وزارة االقتصاد واملالية ملواكبة تطبيق مدونة السري32
عبد احلميد السعداوي، إدريس مرون، بناصر أزوكاغ، عبد اهللا أبو زيد،            

اهلامشي السموين
وزارة االقتصاد واملالية

وزارة االقتصاد واملاليةادريس مرون، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، عبد ايد احلنكاريالتعارض بني إلزامية التعليم والتضريب الغري املباشر لتالمذة التعليم اخلصوصي33

وزارة االقتصاد واملاليةحيفظه بنمبارك، عبد احلميد السعداوي، سيدي صلوح اجلماين، سعيد ارزيقينقص السيولة النقدية باألقاليم اجلنوبية34

النقل الطرقي الدويل35
ابراهيم أبو زيد، ادريس مرون، سفيان قرطاوي، عبد ايد احلنكاري، سعيد          

أرزيقي، يونس العراقي، عبد احلميد البوجادي، خالد برقية، محيد             

كوسكوس، عياد الطييب، حممد الكبوري، ابراهيم فضلي

وزارة التجهيز والنقل

اخلطوط السككية36
عبد القادر قوضاض، عبد احلميد السعداوي، أمحد اجلوهري، ادريس مرون،         

عياد الطييب
وزارة التجهيز والنقل

مآل حماربة مدن الصفيح جبهة الدار البيضاء الكربى37
إدريس مرون، حممد فضيلي، سعيد التدالوي، حسن أبو العز، عبد احلميد           

السعداوي، حلسن بوعود
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

الفريق احلركي
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

اإلجراءات املتخذة لتمكني شغيلة قطاع النقل من الولوج إىل السكن االقتصادي38
عبد احلميد السعداوي، إدريس مرون، بناصر أزوكاغ، عبد اهللا أبو زيد،            

اهلامشي السموين
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

برنامج حماربة مدن الصفيح39
عبد احلميد السعداوي، عبد الرحيم العاليف، عبد اهللا بو زيد، حلسن عبود،            

عبد ايد احلنكاري
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

وضعية التعمري ببالدنا40
عبد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، ادريس مرون، عمر مكدر،حممد          

الكبوري
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

رؤية 2020 للسياحة41
حيفظه بنمبارك، عبد احلميد السعداوي، عبد اهللا أبو زيد، حممد الكبوري،           

سعيد ارزيقي
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةعبد احلميد السعداوي، عمر ادخيلارتفاع أمثان فواتري املاء والكهرباء42

ظاهرة النقص احلاصل يف أدوية مرض السل ببعض املناطق املغربية43
عبد احلميد السعداوي، عمر أدخيل، عبد الرحيم العاليف، أولعيد الرداد،          

سعيد التدالوي
وزارة الصحة

االفتحاص املايل للجامعات الرياضية44
عبد احلميد السعداوي، عياد الطييب، سعيد ارويقي، امحد جوهري، حممد           

بورمان
وزارة الشباب والرياضة

برامج العطلة للجميع لسنة 452010
عبد احلميد السعداوي، حلسن بوعود، سعيد التدالوي، سعيد ارزيقي، حممد         

الكبوري
وزارة الشباب والرياضة

دور احلضانة بالعامل القروي46
عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، سعيد أرزيقي، أبراهيم أبو زيد،          

اهلامشي السموين
وزارة الشباب والرياضة

ديون التعاونيات الفالحية47
عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، حممد عدال، عبد          

القادر قوضاض، حلسن بوعود، بناصر أزوكاغ، عبد ايد احلنكاري، حممد          

الكبوري، سعيد أرزيقي، حيفظه بنمبارك

وزارة الفالحة والصيد البحري

غالء االعالف48

حسن أبو العز، حلسن بوعود، ادريس مرون، اهلامشي السموين، ادريس           

حسين، عبد القادر قوضاض، ابراهيم فضلي، امحد اجلوهري، احلبيب بن           

الطالب، حممد بنمسعود، عبد اللطيف اسطنبويل، حلسن امزوغ، حسن           

اتغلياست، احلسن قيشوحي، علي ايت املودن، امحد الينييت

وزارة الفالحة والصيد البحري

الفريق احلركي
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

املشاكل اليت بعاين منها حبارة الصيد التقليدي مبيناء الصيد بالدار البيضاء49
 عبد احلميد السعداوي، سعيد التدالوي، سعيد أرزيقي، حممد لكبوري، عبد          

ايد احلنكاري، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر أدخيل، ادريس مرون،         

شعيب محيدوش، حلسن بوعود، عمر مكدر

وزارة الفالحة والصيد البحري

املوسم الفالحي اجلديد50

عبد القادر قوضاض، عبد احلميد السعداوي، ادريس مرون، حممد فضيلي،          

اهلامشي السموين، عبد ايد احلنكاري، حلسن بوعود، حممد لكبوري، بناصر         

أزوكاغ، امحد اجلوهري، عياد الطييب، شعيب محيدوش، احلسن القيشوحي،         

عبد اهللا أشن، عمر مكدر، حلسن بلبصري، حممد عدال، حممد بورمان،            

سيدي صلوح اجلماين، محيد كوسكوس

وزارة الفالحة والصيد البحري

تقييم اتفاقية الصيد البحري51
حممد فضيلي، عبد احلميد السعداوي، محيد كوسكوس، احلسن قيشوحي،         

عبد اهللا أشن، اهلامشي السموين، أولعيد الرداد، حلسن بوعود، حلسن             

بلبصري، عبد اهللا أبو زيد، سعيد التدالوي

وزارة الفالحة والصيد البحري

الصيد الساحلي52

عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، عمر أدخيل، حيفظه بنمبارك، حلسن          

بلبصري، عبد ايد احلنكاري، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، حممد          

لكبوري، احلسن قيشوحي، اهلامشي السموين، حلسن بوعود، سعيد أرزيقي،         

عبد اهللا أبوزيد، سعيد التدالوي

وزارة الفالحة والصيد البحري

األمسدة53
عبد احلميد السعداوي، أولعيد الرداد، حممد فضيلي، محيد كوسكوس، عمر         

أدخيل، حسن قيشوحي، حممد كبوري، سعيد أرزيقي
وزارة الفالحة والصيد البحري

آثار اجلفاف باملناطق اجلنوبية54
حيفظه بنمبارك، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، ادريس مرون، اهلامشي         

السموين، سعيد التدالوي، عبد اهللا  أبو زيد، عياد الطييب، عبد ايد              

احلنكاري، عبد القادر قوضاض، أولعيد الرداد

وزارة الفالحة والصيد البحري

استرياد بطاطس فاسدة55

عبد القادر قوضاض، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، أولعيد الرداد،          

احممد جوهاري، حلسن بوعود، حسن قيشوحي، عبد اهللا أشن، عبد اهللا أبو            

زيد، عبد الرحيم العاليف

وزارة الفالحة والصيد البحري

الفريق احلركي
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الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

القرار رقم 368.10 اخلاص مبنح اإلعانات املالية القتناء األدوات الفالحية56

سعيد التدالوي، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، أولعيد الرداد، احممد         

جوهاري، حلسن بوعود، حسن قيشوحي، عبد القادر قوضاض، بناصر           

أزوكاغ

وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة الفالحة والصيد البحريعبد احلميد السعداوياملخطط األخضر57

البحث الزراعي يف املخطط األخضر58
سعيد التدالوي، عبد احلميد السعداوي، اهلامشي السموين، بناصر أزكاغ،         

حممد فضيلي
وزارة الفالحة والصيد البحري

دور اإلرشاد الفالحي يف برنامج املخطط األخضر59
سعيد التدالوي، عبد احلميد السعداوي، عبد القادر قوضاض، حلسن           

بوعود، إبراهيم فضلي
وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة الفالحة والصيد البحريعبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، حيفظه بنمبارك، سعيد التدالويالرفع من الدعم املايل املخصص للغرف الفالحية60

استفحال الذبيحة السرية61
عبد احلميد السعداوي، عبد الرحيم العاليف، سعيد التدالوي، حلسن بوعود،         

عبد ايد احلنكاري
وزارة الفالحة والصيد البحري

العملية االنتقالية للمسؤولني اجلهويني واإلقليميني التابعني  لكتابة الدولة يف التعليم املدرسي62
إدريس مرون، عبد احلميد السعداوي، عمر أدخيل، محيد كوسكوس، عبد          

اهللا أبو زيد

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

اختالالت جامعة القاضي عياض يف مراكش63
عبد احلميد السعداوي، إدريس مرون، عبد اهللا أبو زيد، محيد كوسكوس،           

حممد فضيلي

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

غياب التأطري الثقايف داخل احلرم اجلامعي64
عمر أدخيل، عبد احلميد السعداوي، حلسن بلبصري، سعيد أرزيقي، حممد          

الكبوري

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

ضعف التأطري الرياضي يف األحياء اجلامعية65
عمر أدخيل، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، ادريس مرون، محيد           

كوسكوس

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

الدخول املدرسي 662010
عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، ابراهيم فضلي، عبد اهللا أبو            

زيد، سعيد التدالوي

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

االرتقاء بتعليم اللغة األجنليزية يف منضومة التربية والتعليم67
ادريس مرون، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، املهدي عثمون، حلسن         

بلبصري

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

تقييم منط امتحان الباكالوريا68
ادريس مرون، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، عمر مكدر، حبفضه           

بنمبارك

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

الفريق احلركي
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توظيف اموعات املعطلة69

عبد احلميد السعداوي، ادريس مرون، اهلامشي السموينّ، عبد اهللا أبو زيد،           

حممد فضيلي، عبد القادر قوضاض، حممد الكبوري، احلسن قيشوحي، عياد          

الطييب، عبد ايد احلنكاري، حيفظه بنمبارك، محيد كوسكوس، عبدالرحيم         

العاليف

وزارة التشغيل والتكوين املهين

استغالل كتاب وكاتبات احملامني70

عبد القادر قوضاض، عبد احلميد السعدواي، حممد فضيلي، محيد كسكوس،         

عمر أدخيل، عمر مكدر، حسن قيشوحي، إدريس مرون، بنصار ازوكاغ،          

أولعيد الرداد، عبد الرحيم العاليف

وزارة التشغيل والتكوين املهين

71
اإلجراءات املتخذة لتوفري الرعاية الصحية ملهنيي قطاع النقل يف أفق دخول مدونة السري حيز              

التنفيذ

عبد احلميد السعداوي، إدريس مرون، بناصر أزوكاغ، عبد اهللا أبو زيد،            

اهلامشي السموين
وزارة التشغيل والتكوين املهين

التغطية الصحية واحلماية االجتماعية للمهن احلرة72
عبد احلميد السعداوي، عمر مكدر، حلسن بوعود، حلسن بلبصري، ادريس         

مرون
وزارة التشغيل والتكوين املهين

مشروع القانون التنظيمي للنقابات73
عبد احلميد السعداوي، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، سعيد ارزيقي،         

اولعيد الرداد
وزارة التشغيل والتكوين املهين

مدى استفادة إقليم السمارة من برنامج مقاوليت74
عبد احلميد السعداوي، عمر أدخيل، عبد اهللا أبو زيد، عمر مكدر، عياد             

الطييب
وزارة التشغيل والتكوين املهين

التهيء لتطبيق مدونة السري75
ادريس مرون، عبد احلميد السعداوي، حممد فضيلي، عمر مكدر، عمر           

أدخيل

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بإدارة الدفاع الوطين

ارتفاع أسعار الكتب76
عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، حممد الكبوري، حيفضه            

بنمبارك، بناصر أزكاغ

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

توزيع الدقيق املدعم77
عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، اولعيد الرداد، حممد الكبوري،         

سعيد ارزيقي

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

عدم تعميم االستفادة من منحة التنطيق78
إدريس مرون، عبد احلميد السعداوي، عياد الطييب، حممد فضيلي، محيد           

كوسكوس

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

تأثريات التقلبات املناخية على القطاع الفالحي79
سعيد التدالوي، عبد احلميد السعداوي، عياد الطييب، محيد كوسكوس،          

أولعيد الرداد

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

الفريق احلركي
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1
أسباب عدم مصادقة املغرب على بروتوكولني مكملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية            

املنظمة مرتبطني باالجتار يف البشر

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، احلسن            

أكوجكال، حممد عذاب الزغاري
الوزارة األوىل

مشروع إحداث صندوق التكافل العائلي2

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة العدل

التطبيق السليم ملدونة األسرة وتطوريها3

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة العدل

تعليق ملفات الفساد وتأثريه على احلياة العامة4

حممد عداب الزغاري، عبد اللطيف اعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم           

الزمزي، جناح عبد العزيز، أمحد حاجي، أمحد الرمحوين، حممد الزعيم، حسان          

الغزوي، عبد املوىل محري، احلسن أكوجكال، فاروق شاهري

وزارة العدل

أزمة النقل احلضري ومنح رخص النقل5

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة الداخلية

الوضعية القانونية ألراضي اجلموع6

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة الداخلية

فريق التحالف االشتراكي

فريق التحالف االشتراكي
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ارتفاع وثري اجلرائم7

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري

وزارة الداخلية

تصرف شركة العمران يف األراضي اجلماعية جبماعة سيدي بييب بعمالة اشتوكة آيت ا8
احلسن أكوجكال، عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد العزيز جناح،          

حممد الزعيم
وزارة الداخلية

اإلضرابات املتتالية لشغيلة اجلماعات احمللية وتعطيل مصاحل املواطنني9
العريب خربوش، عبد اللطيف أوعمو، عبد الرحيم الزمزمي، حممد عذاب           

الزغاري، أمحد الرمحوين
وزارة الداخلية

تفاعل احلكومة مع التقرير االخري للمجلس االعلى للحسابات10

عبد اللطيف أوعمو، جناح عبد العزيز، أمحد حاجي، عبد املوىل محري،             

العريب خربوش، أمحد الرمحوين، حممد الزعيم، حسان الغزوي، حممد عذاب          

الزغاري، احلسن أجوجكال، عبد الرحيم الزمزمي

وزارة االقتصاد واملالية

وضعية صناديق التقاعد واحللول املقترحة لتفادي األزمة11
عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، امحد الرمحوين، حسان الغزوي، احلسن          

أكوجكال
وزارة االقتصاد واملالية

صعوبات وعراقيل حصول املقاولني الصغار واملبتدئني على الصفقات العمومية12
احلسن اكوجكال، عبد اللطيف أعمو، حممد عذاب الزغاري، حممد الزعيم،         

أمحد حاجي
وزارة االقتصاد واملالية

مشروع بناء خط السكك احلديدية الرابط بني مراكش والعيون13

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة التجهيز والنقل

مصري مشروع امليناء البحري للقنيطرة14

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، امحد الرمحوين، أمحد حاجي، احلسن           

لكوجكال، امحد الرمحوين، عبد الرحيم الزمزمي، حسان الغزوي، حممد          

الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد املوىل محري، حممد عداب الزغاري

وزارة التجهيز والنقل

وثائق التعمري بالعامل القروي15
أمحد الديبوين، العريب خربوش، عبد الواحد الشاعر، عبد العزيز جناح، عبد           

الرحيم الزمزمي
اإلسكان والتعمري والتنمية االية

إغالق مستشفى بويزكارن بإقليم كلميم16
احلسن أكوجكال، عبد اللطيف أوعمو، العريب خربوش، عبد العزيز جناح،          

حممد الزعيم
وزارة الصحة

فريق التحالف االشتراكي
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مراقبة املواد الغذائية احملولة17

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة الفالحة والصيد البحري

قطاع الصيد البحري والتدبري العقالين للموارد البحرية18

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة الفالحة والصيد البحري

االنعكاسات السلبية لتهريب السمك على الوضعية االجتماعية للبحارة واملداخيل الضريبية19

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة الفالحة والصيد البحري

ارتفاع أمثان املتوجات الفالحية ومصري مشروع مراجعة دورة التسويق20

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، امحد الرمحوين، أمحد حاجي، احلسن           

لكوجكال، امحد الرمحوين، عبد الرحيم الزمزمي، حسان الغزوي، حممد          

الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد املوىل محري، حممد عداب الزغاري

وزارة الفالحة والصيد البحري

حتديد امللك الغابوي21
أمحد الديبوين، العريب خربوش، عبد الواحد الشاعر، أمحد حاجي، عبد العزيز          

جناح
وزارة الفالحة والصيد البحري

إدماج تدريس اللغة األمازيغية يف املسارات الدراسية22

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

مدى فعالية احلملة الوطنية حملو األمية23

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

فريق التحالف االشتراكي

57



الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

احلوار السياسي يف االعالم العمومي24

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، امحد الرمحوين، أمحد حاجي، حممد عذاب          

الزغاري، عبد الرحيم الزمزمي، حسان الغزوي، حممد الزعيم، جناح عبد          

العزيز، عبد املوىل محري، احلسن أكوجكال

وزارة االتصال

الترتيب املتأخر للمغرب يف جمال حرية الصحافة  وعمل وزارة االتصال لتطوير احلقل اإلعالمي25
عبد اللطيف الديبوين، عبد الرحيم الزمزامي، عبد العزيز جناح، أمحد            

الديبوين، عبد الواحد الشاعر
وزارة االتصال

املعاهدة الدولية املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية احلق النقايب26

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة التشغيل والتكوين املهين

عقود العمل احملددة27

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

وزارة التشغيل والتكوين املهين

تنفيذ نتائج الدورة السابعة للحوار االجتماعي28
عذاب الزغاري، العريب خربوش، حممد الزعيم، أمحد الرمحوين، عبد الرحيم          

الزمزامي

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة.

محاية شجرة األركان29

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، عبد الرحيم الزمزامي، جناح عبد            

العزيز، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجكال، حممد الزعيم، حسن الغزوي، عبد         

املوىل محري، حممد عذاب الزغاري، أمحد حاجي، فاروق شاهري

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

الفيضانات االخرية ومسألة ختزين املياه30

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، امحد الرمحوين، أمحد حاجي، احلسن           

لكوجكال، امحد الرمحوين، عبد الرحيم الزمزمي، حسان الغزوي، حممد          

الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد املوىل محري، حممد عداب الزغاري

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلفة باملاء والبيئة.

فريق التحالف االشتراكي
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ارتفاع وثرية اجلنح واجلرائم اليت دد أمن املواطنني1
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

ظاهرة زواج الشواذ2
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

إضرابات اجلماعات احمللية3
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

مشاريع التهيئة احلضرية باملدن4
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

تدبري أراضي اجلموع5
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

انتشار تربية الكالب اخلطرية6
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

حتديث إدارة اجلبايات احمللية7
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

فريق االحتاد الدستوري

فريق االحتاد الدستوري
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حوسبة أقسام احلالة املدينة8
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

نتائج التدخل احلكومة يف املناطق اليت تعرضت للفيضانات9
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

احلركات االحتجاجية على ضوء املشاكل املرتبطة بالتدبري املفوض10
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

مشكل النساء السالليات11
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

مشاكل  عمال االنعاش الوطين12
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

الباعة املتجولني أمام أبواب املدارس13
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

التسريع مبنح وثائق ثبوت اهلوية للمغاربة العائدين إىل أرض الوطن14
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

15
بعض املشاكل االجتماعية اخلطرية اليت تعاين منها جمموعة من أشبال احلسن الثاين بعد توقيفهم             

من العمل

ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

فريق االحتاد الدستوري

60



الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

بطاقة التعريف الوطنية االلكترونية16
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الداخلية

قرار جملس األمن 171813
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

تصريح وزير خارجية اجلزائر18
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

أزمة حمطة توزيع الوقود19
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة االقتصاد واملالية

مراكز الفحوص التقنية20
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة التجهيز والنقل

نذرة املياه باالقاليم اجلنوبية21
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

ازمة انتاج األرز باملغرب22
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

وضعية االعوان العرضيني23
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق االحتاد الدستوري
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تشجيع االشجار املثمرة24
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

تربية املاشية25
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

اإلجراءات املواكبة ملوسم عبور اجلراد للتراب الوطين26
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

اإلجراءات احلكومية املواكبة النطالق املوسم الفالحي27
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

نذرة الشاحنات الناقلة خلزانات املياه باألقاليم اجلنوبية28
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة الفالحة والصيد البحري

سرقة احلبال الكهربائية النحاسية وتصديرها إىل الصني29
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

وزارة التجارة اخلارجية

دعم اخلواص باملشاتل30
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلف باملاء والبيئة

31
ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، حلسن نبيه، الغازي            تراجع مياه الفرشة املائية

الغراربة، عمر اجلزويل، البشري أهل امحاد، عبد احلميد أبرشان، حممد             

تاضومانت، املهدي زركو، حممد احلسايين، حممد برطين، سالمة حفيظي

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة، املكلف باملاء والبيئة

فريق االحتاد الدستوري
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مراقبة وتتبع بعض الصناديق1
زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، محاين أحمزون، أبو بكر أعبيد، مولود السقوقع

الوزارة األوىل

محاية املواطنني من خماطر التبغ2

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

الوزارة األوىل

الوزارة األوىلالفريق االشتراكيجرب الضرر اجلماعي3

مراقبة الودائع املودعة لدى االبناك وصندوق االيداع والتدبري4

بوشعيب هاليل، زبيدة عياد، مولود السقوقع، لطيفة الزيواين، املصطفى          

اهليبة، أبو بكر أعبيد، سعيد سرار، املختار صواب، حممد علمي، عمر مورو،           

عبد الرمحان اشن، حممد الصمدي، علي سامل الشكاف، محاين احمزون،            

اجلياليل الصبحي، حفيظ وشاك، دمحان الدرهم، حممد نقاد

وزارة العدل

تفعيل دور مراكز الصلح والتحكيم5
زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، حممد علمي، حممد الصمدي، الصبحي          

اجلاليل، عمر مورو، محان أحمزون، عبد الرمحان أشن، أبو بكر أعبيد، علي            

سامل الشكاف، لطيفة الزيواين

وزارة العدل

وزارة العدلأعضاء الفريق االشتراكيتتبع تطبيق مقتضيات مدونة األسرة بالنسبة ألفراد اجلالية املغربية باخلارج6

انعدام االمن باملؤسسات التعليمية7

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الداخلية

فريق االحتاد االشتراكي
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الشراكة مع االس املنتخبة8

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الداخلية

دور االس اجلهوية9

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الداخلية

الوضعية األمنية10

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الداخلية

التدابري املتعمدة لتعزيز مكانة املرأة داخل املؤسسات املنتخبة11

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الداخلية

إحداث ثكنة جهوية للوقاية املدنية جبهة الشاوية-ورديغة12

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الداخلية
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رفع التمثيلية النسائية13
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، املختار صواب، عبد الوهاب بلفقيه، بوشعيب         

هاليل
وزارة الداخلية

انتشار مقاهي الشيشة14
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، سعيد سرار، محاين أحمزون، بوشعيب هاليل

وزارة الداخلية

تنظيم املعارض واأليام التجارية15
زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، عمر مورو، حفيط وشاك، محاين احمزون

وزارة الداخلية

عدم دخول خمطط يئة مدينة الدار البيضاء حيز التطبيق16
زبيدة بوعياد، املصطفى اهليبة، مولود السقوقع، املختار صواب، أبو بكر           

أعبيد
وزارة الداخلية

ضرورة معاجلة املستنقعات اليت ختلفها األمطار والفيضانات17
زبيدة بوعياد، املصطفى اهليبة، مولود السقوقع، موالي احلسن طالب،           

اجلياليل الصبحي
وزارة الداخلية

استفادة االقاليم اجلنوبية من التعاون مع املنظكات الدولية18

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

إشراك الربملان يف تتبع االتفاقيات الدولية19

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

التنسيق بني امللحقني االقتصاديني وغرف التجارة والصناعة20
زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، علي سامل شكاف، محاين أحمزون، دمحان          

الدرهم، لطيفة الزيواين، حفيظ وشاك، حممد علمي، املختار صواب، حممد          

الصمدي

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

21
زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، لطيفة الزيواين، علي سامل الشكاف، عمر موروغياب املغرب عن اجتماع االحتاد من أجل املتوسط

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاونأعضاء الفريق االشتراكيتطبيق مقتضيات مدونة األسرة بالنسبة ألفراد اجلالية املغربية باخلارج22
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نشر قرار باجلريدة الرمسية23
زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، حممد نقاد، املصطفى اهليبة، موالي احلسن            

طالب، اجلياليل الصبحي، حممد علمي، حممد الصمدي، دمحان الدرهم، عبد         

الوهاب بلفقيه، بوشعيب هاليل

األمانة العامة للحكومة

مراقبة مدى تطبيق القوانني اليت تصدر عن الربملان24

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

تدهور الوضع الصحي للسجناء25

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

اخنفاض قيمة الدرهم املغريب26

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االقتصاد واملالية

الدور الذي ميكن ان يضطلع به الربملان خالل مراحل التحضري للقانون املايل27

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االقتصاد واملالية
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28
طبيعة اآلليات اليت ترتكز عليها الدولة من أجل معاجلة التأخري يف االداء بوسطة الكمبياالت              

التجارية

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االقتصاد واملالية

املساعدات اخلاصة بالتنمية29

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االقتصاد واملالية

املنتجات البنكية البديلة30

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االقتصاد واملالية

انعكاسات األزمة املالية على قطاع الصناعة التقليدية31

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االقتصاد واملالية

بعض مشاكل قطاع التأمني32

زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، عمر مورو، املصطفى اهليبة، محاين أحمزون،           

ملختار صواب، موالي احلسن طالب، حممد العلمي، حممد الصمدي، أبو بكر          

أعبيد، امبار النفاوي

وزارة االقتصاد واملالية

صرف ميزانيات املؤسسات العمومية33
زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، امبارك النفاوي، محاين أحمزون، موالي احلسن          

طالب
وزارة االقتصاد واملالية

وزارة االقتصاد واملاليةزبيدة بوعياد، محاين أحمزون، حفيظ وشاك، املصطفى اهليبة، عمر مورورب بعض شركات الصباغة من الضريبة34
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التماطل يف الترخيص لبعض الشركات الراغبة يف االستمار35
زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، عبد الرمحان أشن، عمر مورو، دمحان           

الدرهم،  سعيد سرار، املصطفى اهليبة، حفيظ وشاك، محاين أجمزون، املختار           

صواب

وزارة التجهيز والنقل

ارتفاع حوادث السري باملغرب36

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

ضعف الشبكة الطرقية بالعامل ببالدنا37

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

وضعية الطرق ببالدنا38

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

غزو السوق املغربية بدرجات نارية التتوفر على معايري السالمة املطلوبة39

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل
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تنظيم السري للدرجات40

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

جتهيز شوارع املدن الكربى بالكامريات41

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

صيانة الطرق الثانوية42

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

تأهيل مناء سيدي إفين43

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

أشغال الطريق السيار فاس-تازة44

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التجهيز والنقل

فريق االحتاد االشتراكي
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اخلط السككي املباشر بني الناظور وباقي مدن اململكة45

زبيدة بوعياد، عبد الرمحن أشن، اجلاليل الصبحي، عمر مورو، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، بوشعيب هاليل، عبد الوهاب بلفقيه، علي          

سامل الشكاف، مولود السقوقع

وزارة التجهيز والنقل

برنامج التحسيس والتوعية اخلاص بسائقي الدرجات النارية46

بوشعيب هاليل، زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، امبار النفاوي، علي سامل            

شكاف، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان الدرهم، محاين أحمزون، حممد نقاد، عبد           

الرمحان أشن

وزارة التجهيز والنقل

املعايري البيئية السترياد السيارات47
زبيدة بوعياد، امبارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان الدرهم، مولود          

السقوقع
وزارة التجهيز والنقل

احلوادث اليت تتعرض هلا الطائرات48
زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، امبارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان           

الدرهم
وزارة التجهيز والنقل

وزارة التجهيز والنقلزبيدة بوعياد، محاين احمزون، حممد نقاذ، حفيظ وشاك، عبد الرمحان أشنمحاية مهنيي النقل بإقليم خنيفرة49

وزارة التجهيز والنقلأعضاء الفريق االشتراكيتعثر أشغال الطريق السيار بني الرباط والدار البيضاء50

التدابري الكفيلة للنهوض بقطاع السكن51
زبيدة بوعياد،  حفيظ وشاك، املصطفى اهليبة، املختار صواب، مولود            

السقوقع
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

نظام امللكية املشتركة52
زبيدة بوعياد،  موالي احلسن طالب، مولود السقوقع، بوشعيب هاليل،           

مبارك النفاوي
وزارة االسكان والتعمري والتنمية االية

إنعاش سياحة الضيعات53

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

األنشطة السياحية لبعض املنتجعات املغربية54
بوشعيب هاليل، زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، أبو بكر أعيد، املختار            

صواب، املصطفى اهليبة، مولود السقوقع، موالي احلسن طالب، سعيد           

سرار، حممد علمي، حممد الصمدي

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

الكوارث الناجتة عن التسربات باجلرف األصفر55
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، بوشعيب هاليل، أبو بكر أعبيد، مولود            

السقوقع
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

فريق االحتاد االشتراكي
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اخلصاص يف املوارد البشرية والتجهيزات الطبية يف بعض االقاليم56

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الصحة

انطالق املركز االستشفائي مبدينة وجدة57
زبيدة بوعياد، عبد الرمحان أشن، علي سامل الشكاف، حممد الصمدي، حممد           

علمي، سعيد سرار، امبارك النفاوي، محاين أحمزون، دمحان الدرهم، حفيظ          

وشاك، لطيفة الزيوين

وزارة الصحة

ضرورة معاجلة املستنقعات اليت ختلفها األمطار والفيضانات58
زبيدة بوعياد،  علي سامل شكاف، املختار صواب، امبارك النفاوي، عمر            

مورو
وزارة الصحة

دعم قطاع الشباب والرياضة59

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضةزبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، عبد الرمحان أشن، سعيد سرار، املختار صوابالتعاقد مع مدرب أجنيب60

وزارة الشباب والرياضةأعضاء الفريق االشتراكيمنح اجلمعيات61

توقيف واجبات التجهيز واملسامهة اىل حني توفر املياه بالسدود62

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق االحتاد االشتراكي
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إستراتيجية خمطط املغرب األخضر63

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الفالحة والصيد البحري

64
زبيدة بوعياد، أبو بكر أعبيد، لطيفة الزيواين، امبارك النفاوي، حممد نقاذ،           املوسم الفالحي احلايل

بوشعيب هاليل، مصطفى اهليبة، حفيظ وشاك، محاين أحمزون، املختار صواب،         

اجلاليل الصبحي

وزارة الفالحة والصيد البحري

عناية الوزارة بصغار الفالحني65

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الفالحة والصيد البحري

ضم وزارة الفالحة لألراضي البورية66
زبيدة بوعياد، أبو بكر أعبيد، لطيفة الزيواين، مبارك النفاوية، حممد نقاد،            

مولود، السقوقع، بوشعيب هاليل، مصطفى اهليبة، املختار صواب، سعيد          

سرار، عبد الوهاب بلفيقه

وزارة الفالحة والصيد البحري

قطاع تربية اإلبل67
زبيدة بوعياد، امبارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقيه، علي سامل الشكاف،           

دمحان الدرهم
وزارة الفالحة والصيد البحري

مذكرة احملافظ العام الصادرة بتاريخ 12 نونرب 682008
زبيدة بوعياد، أبو بكر أعبيد، لطيفة الزيواين، امبارك النفاوي، حممد النقاد

وزارة الفالحة والصيد البحري

69
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، مصطفى  اهليبة، حفيظ وشاك،، أبو بكر أعبيدالشواهد املسلمة من طرف احملافظة العقارية

وزارة الفالحة والصيد البحري

فريق االحتاد االشتراكي
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استفحال ظاهرة الساعات االضافية بالنسبة للتعليم70

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

طرق التدريس يف بعض املدارس اخلاصة بالدار البيضاء71

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

توفري التعليم اإلبتدائي للجميع72

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

الربامج الدراسية وتفاقم االكتضاض يف املؤسسات ونفور التالميذ من الشعب العلمية73

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

كيفية تنفيذ قرار توظيف الطلبة الراسبون يف سلك التربيز74

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

فريق االحتاد االشتراكي
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أوضاع التعليم التقين75

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

إصالح وإعادة فتح بعض املؤسسات التعليمية76
بوشعيب هاليل، زبيدة بوعياد،  سعيد سرار،  عبد الرمحان أشن، أبو بكر              

أعبيد، لطيفة الزيواين، مولود السقوقع، املصطفى اهليبة، حممد الصمدي،          

املختار صواب

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

إجراءات دعم الس الوطين للتربية الوطنية77
بوشعيب هاليل، زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، سعيد سرار، عمر           

مورو، عبد الرمحان أشن، حممد علمي، اجلياليل الصبحي، امبارك النفاوي،          

حفيظ وشاك، محاين احمزون

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

التعليم اخلصوصي78
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل زبيدة بوعياد، عبد الرمحان أشن، سعيد سرار، مولود السقوقع، لطيفة الزيواين

وتكوين االطر والبحث العلمي

توقيت إعادة االنتشار واحلركة االنتقالية عند رجال التعليم79
زبيدة وعياد، بوشعيب هاليل، عبد الرمحان أشن، محاين أحمزون، اجلياليل           

الصبحي

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

التوقيت الغري املالئم لتوزيع اللوازم املدرسية80
زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل، عبد الرمحان أشن، املصطفى اهليبة، امبارك           

النفاوي

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

خطة التنسيق بني اجلامعة واملقاولة81
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل الفريق االشتراكي

وتكوين االطر والبحث العلمي

الصورة النمطية للمرأة والطفل يف وسائل االعالم82

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل ، حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان             

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االتصال

فريق االحتاد االشتراكي
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مشروع قانون الصحافة والصحفيني املهنيني83

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة االتصال

القناة الربملانية84

زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، عبد الرمحان أشن، سعيد سرار، علي سامل             

الشكاف، لطيفة الزيواين، حممد العلمي، حممد الصمدي، حممد نقاد، مولود          

السقوقع، املصطفى اهليبة

وزارة االتصال

فرص الشغل85

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التشغيل والتكوين املهين

تعويضات عالج حوادث الشغل86

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التشغيل والتكوين املهين

معهد الصحة والسالمة املهنية87
 زبيدة بوعياد، حممد علمي، دمحان الدرهم، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،            

مبارك النفاوي، مولود السقوقع، حممد الصمدي، مصطفى اهليبة، محاين           

أحمزون

وزارة التشغيل والتكوين املهين

وزارة التشغيل والتكوين املهينزبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، حممد النقاد، اجلياليل الصبحيالصندوق الوطين للضمان االجتماعي88

وزارة التشغيل والتكوين املهينالفريق االشتراكيقرارات الس اإلداري للصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي89

إستراتيجية ختفيف العبء الضرييب على الغرف املهنية90
زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، عمر مورو، محاين أحمزون، لطيفة            

الزيواين، أبو بكر أعبيد، امبارك النفاوي، مولود السقوقع، اجلاليل الصبحي،         

بوشعيب هالل

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

فريق االحتاد االشتراكي
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افتقار مدينة الرباط ملعرض خاص باملقاوالت والشركات91
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات زبيدة بوعياد، محاين أحمزاين، موالي احلسن طالب، حفيظ وشاك، عمر مورو

احلديثة

زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل، عمر مورو، دمحان الدرهم، حممد نقادمراجعة أسعار مكاملات اهلاتف النقال92
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

تدابري محاية املواطنني من خماطر حمطات التقاط املكاملات اهلاتفية.93
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، عبد الرمحان أشن، علي سامل شكاف، عبد            

الوهاب بلفقيه

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

النظام املؤقت ألطر غرف التجارة والصناعة واخلدمات باملغرب94
زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، محاين احمزون، عمر مورو، املختار            

صواب

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

الفريق االشتراكيالنظام اخلاص مبوظفي غرف التجارة والصناعة واخلدمات باملغرب95
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

الفريق االشتراكيسبل تشجيع املؤسسات اخلاصة ملزاولة مهام قطاع الربيد96
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة

تفعيل االتفاقية الدولية ملناهضة التمييز ضد النساء97

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والتضامن

ظاهرة التسول98

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والتضامن

99
وزارة التنمية االجتماعية واألسرة زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، بوشعيب هاليل، أبو بكر أعبيد، املختار صوابإجراءات دعم املرأة املغربية

والتضامن

فريق االحتاد االشتراكي
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مشروع املتحف امللكي للتراث100

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

وزارة الثقافة

الفريق االشتراكيتعديل قوانني التجمعات للنفع االقتصادي101
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول، املكلفة 

بالشؤون االقتصادية والعامة.

مصري اهليئة الوطنية حملاربة الرشوة102

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة

إصدار وتفعيل قوانني التصريح باملمتلكات103

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة

أعضاء الفريق االشتراكيمتابعة تطبيق مدونة األسرة بالنسبة ألفراد اجلالية املغربية باخلارج104
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

باجلالية املغربية املقيمة باخلارج

إنذار تلوث اهلواء105

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

فريق االحتاد االشتراكي
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كيفية استغالل الزمان واملكان باملدارس املكتظة106

 زبيدة بوعياد، بوشعيب هاليل حممد علمي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان            

الدرهم، موالي احلسن طالب، أبوبكر عبيد، عمر مورو، عبد الرمحن أشن،           

سعيد سرار، حممد نقاذ، علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، لطيفة             

الزيواين، مولود السقوقع، حفيظ وشاك، اجلياليل الصبحي، حممد الصمدي،        

مصطفى اهليبة، املختار صواب، محاين أحمزون

كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية 

والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث 

العلمي املكلفة بالتعليم املدرسي

فريق االحتاد االشتراكي
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وزارة العدلامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوراإلطار القانوين لألخطاء الطبية1

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوررخص بيع اخلمور وانتشاره2

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورعجز بعض اجلماعات عن تسديد مستحقات املكتب الوطين للكهرباء3

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورحتسني الوضعية اإلجتماعية لرجال األمن4

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورإلنفالت األمين ببعض األحياء السكنية الشعبية5

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالتدابري املتخذة حلماية املستهلك6

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوراالزدحام الذي تعرفه بعض الطرقات باملدن الكربى7

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورإحداث مفوضيات الشرطة8

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورأزمة النقل احلضري9

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالتأمني عن الكوارث الطبيعية10

وزارة الداخليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورمصري أراضي اخلواص اليت يشملها مشروع يئة ضفيت ر أيب رقراق11

12
تعويض املتضررين من مآسي الوضع الكارثي احملدث بفعل الفيضانات اليت عرفتها بالدنا خالل            

فصل الشتاء من هذه السنة

امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطور
وزارة الداخلية

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاونامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوراستكمال الدراسة باخلارج13

وزارة اإلقتصاد واملاليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورمدى تفكري احلكومة يف أداء رواتب املوظفني تزامنا مع حلول عيد األضحى14

وزارة اإلقتصاد واملاليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشانصرف رواتب املوظفني قبل حلول عيد األضحى املبارك15

وزارة اإلقتصاد واملاليةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورمدى تاثري االزمة العاملية على اال االقتصادي واملايل ببالدنا16

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوربرنامج القضاء على البناء العشوائي ودور الصفيح17

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورعدم احترام الشركات العقارية لآلجال احملدد لتسليم امعات السكنية18

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالسكن منخفض التكلفة19

وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االيةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورآثار آلية فوكارمي على ذوي الدخل احملدود20

وزارة الصحةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالتدابري احلكومية لتفعيل نظام املساعدة الطبية لفائدة املعوزين وذوي الدخل احملدود21

جمموعة احلركة الدميقراطية اإلجتماعية

جمموعة احلركة الدميقراطية االجتماعية

79
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وزارة الصحةامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالتلقيح ضد مرض الزكام احلاد22

وزارة الفالحة والصيد البحريامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوراإلجراءات املواكبة لبداية املوسم الفالحي23

وزارة الفالحة والصيد البحريامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوراالجراءات املتخذة من طرف احلكومة مبناسبة حلول املوسم الفالحي24

وزارة الفالحة والصيد البحريامبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورتداعيات مرض الطاعون الذي أصاب رؤوس األغنام ببالدنا25

امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالتوقيت املدرسي مبؤسسات التعليم اإلبتدائية26
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورظاهرة العنف باملؤسسات التعليمية27
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطوراألقسام املهددة بالسقوط28
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي
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وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورمعاناة رجال التعليم اخلصوصي30
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

امبارك السباعي، عبد الصمد عرشان، سيدي حممد أخطورالنقص احلاصل يف األطر التربوية31
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وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 
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وزارة الداخلية
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عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            
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وزارة الداخلية
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عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            

القامسي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

وزارة اإلقتصاد واملالية

وزارة الفالحة والصيد البحريحممد دعيدعة، عبد احلميد فاحتيبرنامج إحبار7

مشروع حتسني جودة التعليم االساسي8
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وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي
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القامسي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي
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عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            
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وزارة التشغيل والتكوين املهين
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عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            
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وزارة التشغيل والتكوين املهين
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القامسي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

وزارة التشغيل والتكوين املهين

دعم جهاز تفتيش الشغل20
عبد املالك أفرياط، عبد احلميد فاحتي، عبد السالم خريات، حممد اهلبطي،           

عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            

القامسي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

وزارة التشغيل والتكوين املهين
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عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            

القامسي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

وزارة التشغيل والتكوين املهين
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عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن أكليم، حسن            

القامسي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي
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التقليدية.

ا����را��



الوزارة املعنيةصاحب السؤالموضوع السؤالالرقم

1
االستفسارات املوجهة ملوظفي وزارة العدل املمارسني حلقهم يف اإلضراب املكفول بنص             

الدستور
وزارة العدلعبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، حممد رماش

وزارة الداخليةعبد اهللا عطاشدور والة  اجلهات وعمال العماالت يف منح االستثناءات يف جمال التعمري2

وزارة الداخليةعبد اهللا عطاش، عبد اإللـه حلوطي، حممد رماشاالنفالت األمين وارتفاع معدل اجلرمية يف املدن املغربية3

وزارة الداخليةعبد اهللا عطاش، عبد اإللـه حلوطي، حممد رماشتفاقم الذبيحة السرية مبدينة الدار البيضاء4

وزارة الداخليةعبد اهللا عطاش، عبد اإللـه حلوطي، حممد رماشعقل السيارات وفرض غرامات من جهة غري خمتصة5

وزارة الداخليةعبد اهللا عطاش، عبد اإللـه حلوطي، حممد رماشالفيضانات األخرية جبهة سوس ماسة درعة6

وزارة الداخليةعبد اهللا عطاش، عبد اإللـه حلوطي، حممد رماشتزايد انتشار الدعارة والفساد وشبكاما واستغالل بعض املغربيات داخل املغرب وخارجه7

وزارة االقتصاد واملالية عبد اهللا عطاشتفويت العقارات العمومية8
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مشروع نقل الفوسفاط عرب أنبوب وانعكاساته على الوضعية املالية للمكتب الوطين للسكك            

احلديدية
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةعبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، حممد رماش

 عبد اهللا عطاشاستمرار أزمة نظامنا التعليمي10
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي

عبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، حممد رماشأسباب تأخر إحداث أكادميية حممد السادس للغة العربية11
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين االطر والبحث العلمي
وزارة التشغيل والتكوين املهينعبد اهللا عطاشتفويت مصحات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي12

وزارة التشغيل والتكوين املهينعبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، حممد رماشعدم احترام املقاوالت من الباطن ملقتضيات قانون الشغل13

وزارة التشغيل والتكوين املهينعبد اهللا عطاش، عبد االاله احللوطي، حممد رماشمعاناة بعض املرضى مع الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي14

االحتاد الوطين للشغل باملغرب



عبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، حممد رماشالتدهور البيئي مبدينة برشيد15
كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة
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محاية مستخدمي احملافظة العقارية1
امليلودي خمارق، فاروق شهري، خدجية غامري، امحد نيس، امحد خليلي، عبد          

السالم منصور، إبراهيم قرفة
وزارة الفالحة والصيد البحري

مراجعة النظام األساسي للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية2
امليلودي خمارق، فاروق شهري، خدجية الغامري، أمحد خليلي، عبد السالم           

منصور
وزارة الفالحة والصيد البحري

وضعية القناة الثانية3
امليلودي خمارق، فاروق شهري، خدجية غامري، امحد نيس، امحد خليلي، عبد          

السالم منصور
وزارة االتصال

األحداث اليت يعرفها الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي4
امليلودي خمارق، فاروق شهري، خدجية غامري، امحد نيس، امحد خليلي، عبد          

السالم منصور، إبراهيم قرفة
وزارة التشغيل والتكوين املهين

امللف املطليب ملهندسي قطاع التعليم املدرسي5
امليلودي خمارق، فاروق شهري، خدجية غامري، أمحد خليلي، عبد السالم           

منصوري، حممد السردي، أمحد طلحة

كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية 

والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث 

العلمي املكلفة بالتعليم املدرسي

االحتاد املغريب للشغل 


