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  431:  ب ص - النواب مجلس
 الرباط - الخامس محمد شارع

www.chambredesrepresentants.ma 

النواب مجلس أعمال جدول  
شفويةال األسئلة جلسة   

 (الدستور من 100 الفصل)
 (الداخلي النظام من 271  إلى 261 من الفصول)

الجلسة رئاسة   
بوفراشن حياة  

الجلسة أمانة   
السالك بولون,غاللو اسماء  

  الزوال بعد  الثالثة الساعة على اجللسة تبتدئ

الشفوية األسئلة جلسة نظام  

 دقيقة 135: الموزعة المدة
  

اإلضافي التعقيب   

النيابية والمجموعات الفرق بين األسئلة لجلسة الزمني التوزيع   

والمجموعات الفرق  األسئلة توقيت    

التنمية و العدالة فريق 00:17:05  00:04:15 

المعاصرة و األصالة فريق 00:14:05  00:03:30 

الدستوري التجمع فريق 00:08:15  00:02:05 

عادليةالت و دةللوح االستقاللي الفريق 00:06:20  00:01:35 

الحركي الفريق 00:03:40  00:00:55 

االشتراكي الفريق 00:02:45  00:00:40 

راكيةواالشت للتقدم النيابية المجموعة 00:01:40  00:00:25 

المنتسبين غير النواب 00:00:15  00:00:05 

  أنية  1 منها 24:  األسئلة عدد 

األسئلة عدد  األنية المبرمجة الحكومية القطاعات     

المهني واإلدماج الشغل 0  8   

اإلسالمية والشؤون األوقاف 0  4   

 لعاليا والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية 0  4 
العلمي والبحث  

ةاالجتماعي والتنمية والمساواة والتضامن األسرة 0  3   

بالنقل المكلفة الدولة كتابة 0  3   

 ظيفةوبالو اإلدارة بإصالح المكلفة المنتدبة الوزارة 1  2 
 40 العمومية

19/11/2018 

 اإلثنين

   الثالثة الساعة على الجلسة تبتدئ

 ثانية 30و دقيقة 67 النواب مجلس
 د 54: األسئلة توقيت ·

 ثانية 30و د 13: اإلضافية التعقيبات ·

 

 ثانية 30و دقيقة 67 الحكومة
 د  54: األجوبة توقيت ·

 د 13: اإلضافية قيباتالتع على الرد ·
 ثانية 30و

 محينةنسخة 



 

النواب مجلس   

    40 رقم الجلسة
19/11/2018 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 المهني واإلدماج الشغل

األطفال تشغيل محاربة 173 1  1 رةالمعاص و األصالة فريق   عادي 00:02:00 

والكفاءات التشغيل إلنعاش الوطنية الوكالة أداء 931 1  2 التنمية و العدالة فريق   عادي 00:02:10 

السامير بشركة والمتقاعدين لألجراء الصحية التغطية 010 2  3 التعادلية و للوحدة االستقاللي الفريق   عادي 00:01:15 

 الضمان صندوق في ميهامستخد تسجيل من المقاوالت تهرب 396 2  4
 االجتماعي

التنمية و العدالة فريق  عادي 00:02:10 

الهش العمل استفحال 802 3  5 المعاصرة و األصالة فريق   عادي 00:02:00 

البطالة معضلة 060 6  6 التعادلية و للوحدة االستقاللي الفريق   عادي 00:01:15 

 بالعالم لالعاط الشباب هدافاست و التشغيل مجال في الحكومية المقاربة 467 6  7
 القروي

الدستوري التجمع فريق  عادي 00:01:20 

الشغل هشاشة 689 6  8 التنمية و العدالة فريق   عادي 00:02:10 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 اإلسالمية والشؤون األوقاف

العام الفضاء تخليق في المساجد دور 706  9 التنمية و العدالة فريق   عادي 00:02:10 

ببالدنا المساجد لبعض القانونية و اإلدارية الوضعية 850 4  10 الدستوري التجمع فريق   عادي 00:01:15 

 اريعالمش لبعض العقاري الوعاء توفير في األحباس مساهمة إمكانية  181 6  11
والتنموية االجتماعية  

المعاصرة و ةاألصال فريق  عادي 00:04:00 
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النواب مجلس   

    40 رقم الجلسة
19/11/2018 

سنةال لهذه الحج لمناسك تأديتهم أثناء المغاربة الحجاج بعض معاناة 153 7  12 الحركي الفريق   عادي 00:01:50 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية

الجامعية األحياء وضعية 069 1  13 واالشتراكية للتقدم النيابية المجموعة   عادي 00:01:40 

األمازيغية اللغة ريسلتد الراهنة الوضعية 972 2  14 المعاصرة و األصالة فريق   عادي 00:02:05 

ومحيطها التعليمية المؤسسة حماية 957 3  15 الدستوري التجمع فريق   عادي 00:01:20 

 حاملي من ألف 25 تأهيل برنامج من األولى المرحلة حصيلة تقييم 027 5  16
 الحسيمة تطوان طنجة بجهة الخاصة اإلجازة شهادة

التنمية و لعدالةا فريق  عادي 00:02:05 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 االجتماعية والتنمية والمساواة والتضامن األسرة

الخاصة االحتياجات ذوي أوضاع تفاقم 111 2  17 الدستوري التجمع فريق   عادي 00:01:30 

المسنين األشخاص بحقوق والنهوض االجتماعية الحماية 081 6  18 التنمية و العدالة فريق   عادي 00:02:10 

القروي بالعالم الخاصة االحتياجات ذوي وضعية 131 6  19 التنمية و العدالة فريق   عادي 00:02:10 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 بالنقل المكلفة الدولة كتابة

المدرسي النقل حافالت مراقبة 945 3  20 االشتراكي الفريق   عادي 00:01:25 
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النواب مجلس   

    40 رقم الجلسة
19/11/2018 

السير مخالفات ألداء بالشيك التعامل رفض 633 6  21 الدستوري معالتج فريق   عادي 00:01:30 

القروي بالعالم النقل إشكالية 480 7  22 التعادلية و للوحدة االستقاللي الفريق   عادي 00:01:15 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 العمومية وبالوظيفة اإلدارة بإصالح المكلفة المنتدبة الوزارة

العمومية اإلدارات في للبالد الرسميتين اللغتين استعمال حق تكريس 173 6  23 المعاصرة و األصالة فريق   عادي 00:02:00 

عموميةال باإلدارات والمتصرفين للمتصرفات المتوالية اإلضرابات 133 8  24 التعادلية و للوحدة االستقاللي الفريق   آني 00:01:20 
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