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

www.chambredesrepresentants.ma 

النواب مجلس أعمال جدول  
الشفوٌة األسئلة جلسة   

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

الجلسة رئاسة   
االنصاري الواحد عبد  

الجلسة أمانة   
العراك عزوها  

  الزوال بعد  الثالثة الساعة على الجلسة تبتدئ

الشفوية األسئلة جلسة نظام  

دقٌقة  135: الموزعة المدة
  

اإلضافي التعقيب   

النيابية والمجموعات الفرق بين ةاألسئل لجلسة الزمني التوزيع   

والمجموعات الفرق  األسئلة توقيت    

التنمٌة و العدالة فرٌق 00:17:05  00:04:15 

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

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

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 00:06:20  00:01:35 

الحركً ٌقالفر 00:03:40  00:00:55 

االشتراكً الفرٌق 00:02:45  00:00:40 

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 00:01:40  00:00:25 

المنتسبٌن غٌر النواب 00:00:15  00:00:05 

آنية 8منها  31عدد األسئلة   
األسئلة عدد  األنية المبرمجة الحكومية القطاعات     

 الداخلٌة 6  15 

الرقمً واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة 0  3   

 بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة 1  3 
الهجرة وشؤون  

 وبالوظٌفة اإلدارة بإصالح المكلفة المنتدبة الوزارة 1  3 
 العمومٌة

 واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة 0  2 
 االجتماعً

 وسٌاسة واإلسكان والتعمٌر الوطنً التراب إعداد 0  2 
 المدٌنة

المستدامة والتنمٌة والمعادن الطاقة 0  2   

المستدامة بالتنمٌة المكلفة الدولة كتابة 0  1   
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 اإلثنين

   الثالثة الساعة على الجلسة تبتدئ

ثانٌة  30و دقٌقة 67 النواب مجلس
د  54: األسئلة توقٌت 

ثانٌة  30و د 13: اإلضافٌة لتعقٌباتا ·

 

ثانٌة  30و دقٌقة 67 الحكومة
د   54: األجوبة توقٌت

 د 13: اإلضافٌة التعقٌبات على الرد ·
ثانٌة  30و

 نسخة محينة



 

النواب مجلس   

    44 رقم الجلسة
24/12/2018 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 الداخلٌة

األجنبٌتٌن السائحتٌن مقتل و الحوز إلقلٌم البشعة الجرٌمة مالبسات 531 8  1 الدستوري التجمع فرٌق   * آنً 00:01:45 

األجانب للسٌاح والسالمة األمن توفٌر 534 8  2 التنمٌة و العدالة فرٌق   * آنً 00:01:55 

أجنبٌتٌن سائحتٌن مقتل 536 8  3 التعادلٌة و للوحدة االستقاللً لفرٌقا   * آنً 00:01:20 

مراكش حوز أملٌل بمنطقة األجنبٌتٌن السائحتٌن مقتل 542 8  4 المعاصرة و األصالة فرٌق   * آنً 00:02:05 

إملٌل بمنطقة أجنبٌتٌن سائحتٌن مقتل مالبسات 543 8  5 واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة   * آنً 00:01:40 

 بإقلٌم إملٌل، بمنطقة أجنبٌتٌن سائحتٌن استهدف الذي اإلرهابً الحادث 544 8  6
 الحوز

الحركً الفرٌق  * آنً 00:01:50 

الجبلٌة بالمناطق الطقس قساوة من للتخفٌف المتخذة اإلجراءات 015 3  7 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:55 

العشوائً سكنال بسبب إدارٌة وثائق من مواطنٌن حرمان 022 3  8 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:55 

العمومً الملك على االستٌالء ظاهرة 648 3  9 الدستوري التجمع فرٌق   عادي 00:01:45 

الجهات بعض طرف من القروٌة الجماعات لبعض الموجه الدعم 997 4  10 الدستوري التجمع فرٌق   عادي 00:01:30 

ثةالمحد األقالٌم تنمٌة 094 5  11 التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق   عادي 00:01:15 

الجماعٌة للعقارات اإلدارٌة والشواهد االستغالل شواهد على الحصول 178 5  12 المعاصرة و األصالة فرٌق   عادي 00:02:00 

المضافة القٌمة على الضرٌبة توزٌع فً المعتمدة المعاٌٌر 881 5  13 التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق   عادي 00:01:15 
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الموحد االجتماعً السجل تفعٌل و إحداث 943 6  14 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:55 

الجموع ألراضً العقاري الرصٌد تأهٌل 776 7  15 الحركً الفرٌق   عادي 00:01:50 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 الرقمً واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة

الحدودٌة بالمناطق اقتصادٌة جاذبٌة خلق 714 4  16 عادلٌةالت و للوحدة االستقاللً الفرٌق   عادي 00:01:15 

اإلستثمارات لجنة عمل حصٌلة 915 4  17 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:55 

الشغل وفرص الصناعٌة المنظومة  246 7  18 المعاصرة و األصالة فرٌق   عادي 00:02:00 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 الهجرة وشؤون بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة المنتدبة لوزارةا

العالم لمغاربة المقدمة بالخدمات االرتقاء و التجوٌد 071 7  19 الدستوري التجمع فرٌق   عادي 00:01:45 

بالخارج المغربً المدنً المجتمع وجمعٌات القنصلٌات بٌن التنسٌق 744 7  20 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:50 

االشتراكً الفرٌق  الوزارة طرف من المنظمة المنتدٌات من المنتظرة واألهداف اآلثار 532 8  21  آنً 00:01:25 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 العمومٌة وبالوظٌفة اإلدارة بإصالح المكلفة المنتدبة الوزارة

العلٌا المناصب فً التعٌٌنات فً الفرص وتكافؤ الشفافٌة ضمان مدى 131 7  22 المعاصرة و األصالة فرٌق   عادي 00:02:00 

3 
  2018 أكتوبر

 2021-2016 التشرٌعٌة الوالٌة 
 



 
النواب مجلس   

    44 رقم الجلسة
24/12/2018 

 بالوظٌفة المبارٌات لوائح فً الماستر تخصصات بعض ادراج عـدم 242 8  23
 والتكوٌن الوطنٌة التربٌة وزارة لدن من معتمدة كونها رغم العمومٌة

العلمً والبحث العالً والتعلٌم المهنً  

التنمٌة و العدالة فرٌق  عادي 00:01:50 

 وضاعوأ الوزارات بٌن المشتركة التقنٌٌن لهٌئة األساسً النظام تعدٌل 473 8  24
واالجتماعٌة المهنٌة التقنٌٌن  

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق  آنً 00:01:15 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة

 والشاطئٌة الجبلٌة السٌاحة بٌن التكاملٌة قةالعال دعائم تقوٌة ضرورة 631  25
الشمال بأقالٌم  

المعاصرة و األصالة فرٌق  عادي 00:02:00 

القروي بالعالم السٌاحٌة الجاذبٌة تحسٌن 598 6  26 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:55 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 المدٌنة وسٌاسة واإلسكان والتعمٌر الوطنً التراب إعداد

القروي بالعالم البناء 070 4  27 المعاصرة و األصالة فرٌق   عادي 00:02:00 

القروي بالعالم البناء مساطر تبسٌط 285 8  28 االشتراكً الفرٌق   عادي 00:01:20 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال عموضو  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 المستدامة والتنمٌة والمعادن الطاقة

األقالٌم ببعض القروي العالم كهربة أشغال تعثر 396 5  29 التنمٌة و العدالة فرٌق   عادي 00:01:55 

بالمغرب الطاقٌة للفاتورة المهول االرتفاع 203 7  30 المعاصرة و األصالة فرٌق   عادي 00:02:00 
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م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
النيابي الفريق  
 

السؤال موضوع  
 

السؤال نوع السؤال رقم   
 

 المستدامة بالتنمٌة المكلفة الدولة كتابة

البٌئة حماٌة فً الوزارة دور 837 6  31 الدستوري لتجمعا فرٌق   عادي 00:01:30 
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