جدول أعمال مجلس النواب
جلسة السئلة الشفوية
)الفصل  100من الدستور(
)الفصول من  261إلى  271من النظام الداخلي(

رئاسة الجلسة
م جودار
أمانة الجلسة
عزوها العراك,بولون السالك

المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
الكتابة العامة
مديرية التشريع والمراقبة
مصلحة السئلة
الولية التشريعية

2016-2021
السنة التشريعية

عدد السئلة 32 :منها  1أنية
القطاعات الحكومية المبرمجة
الصحة

34
الثنين
09/07/2018

6

0

تبتدئ اللسة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال
التوزيع الزمني لجلسة السئلة بين الفرق والمجموعات النيابية
توقيت السئلة

الفرق والمجموعات

التعقيب الضافي

فريق العدالة و التنمية

00:17:05

00:04:15

فريق الصالة و المعاصرة

00:14:05

00:03:30

فريق التجمع الدستوري

00:08:15

00:02:05

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:06:20

00:01:35

2017-2018
جلسة رقم

عدد السئلة

النية

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون الهجرة

4

0

الثقافة والتصال

4

0

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي
الشباب والرياضة

العدل

4

3

2

0

1

0

الفريق الحركي

00:03:40

00:00:55

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة
وبالوظيفة العمومية

2

0

الفريق الشتراكي

00:02:45

00:00:40

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية

2

0

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

00:00:25

النواب غير المنتسبين

00:00:15

00:00:05

كتابة الدولة المكلفة بالماء

2

0

كتابة الدولة المكلفة بالسكان

1

0

نظام جلسة السئلة الشفوية
تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

المدة الموزعة 135 :دقيقة
مجلس النواب  -ص ب 431 :
شارع م الخامس  -الرباط
www.chambredesrepresentants.ma

مجلس النواب  67دقيقة و 30ثانية
· توقيت السئلة 54 :د
· التعقيبات الضافية 13 :د
و 30ثانية

الحكومة  67دقيقة و 30ثانية
· توقيت الجوبة 54 :د
· الرد على التعقيبات الضافية:
 13د و 30ثانية

كتابة الدولة المكلفة بالنقل

1

0

المكلف بحقوق النسان

1

0

09/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 34

الصحة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

1

3 210

عادي

تغطية الخصاص في الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

2

4 252

عادي

تردي وضعية أقسام المستعجلت بالمستشفيات

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

3

5 596

عادي

تدني الخدمات الصحية بمختلف مستشفيات المملكة

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

4

5 758

عادي

لسعات العقارب و لدغات الفاعي

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

5

6 144

عادي

اختللت المنظومة الصحية

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

6

6 404

عادي

معاناة المواطنين مع الدوية الغير مدرجة ضمن لئحة الدوية
المشمولة بالتعويض لدى مؤسسات التغطية الصحية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

7

1 465

عادي

.الستعدادات المتخذة لنجاح عملية عبور أفراد الجالية المغربية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

*

8

1 544

عادي

استقبال مغاربة العالم

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

*

9

6 576

عادي

عملية عبور وعودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

10

5 825

عادي

تحفيز و دعم المبادرات الستثمارية لفراد الجالية المغربية
بأررض الوطن

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

2

09/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 34

الثقافة والتصال
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

11

3 207

عادي

استخلص حقوق المؤلفين

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

12

3 921

عادي

إحداث فضاءات ثقافية

الفريق الحركي

00:01:50

13

4 604

عادي

مساهمة قنوات القطب العمومي في التعريف بالخدمات الجتماعية
الموجهة للمواطنين

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

14

6 153

عادي

مواصلة سياسة القرب الثقافي

الفريق الشتراكي

00:01:20

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

15

4 071

عادي

الوضعية المتدهورة للمؤسسات التعليمية بالعالم القروي

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

16

4 690

عادي

تمدرس الفتاة القروية

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

17

5 896

عادي

الستعدادات المتخذة لنجاح الدخول المدرسي المقبل

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

18

6 499

عادي

الملف المطلبي لخريجي و متدربي مسلك تكوين الدارة التربوية

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

الشباب والرياضة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

19

1 484

عادي

البرنامج الوطني للتخييم

الفريق الحركي

00:01:50

20

2 242

عادي

حرمان بعض الجمعيات الوطنية التي تعمل في مجال التكوين و
التاطير و التخييم من الدعم المالي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

المدة المخصصة بالدقائق

3

09/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 34

21

6 913

آني

النقص الحاد في التغذية بالمخيمات الصيفية

الفريق الشتراكي

00:01:25

العدل
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

22

1 473

عادي

تفعيل مشروع المحكمة الرقمية

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

23

1 558

عادي

استخلص الغرامات المحكوم بها

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة وبالوظيفة العمومية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

24

2 078

عادي

تقييم تجربة تعيين الموظفين السامين وكبار المسؤولين

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

25

6 380

عادي

فرض اللغة الجنبية في التعامل مع المواطنين والجماعات الترابية

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:05

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

26

4 138

عادي

العنف الممارس ضد الطفال

فريق التجمع الدستوري

00:01:15

27

6 383

عادي

الدعم المقدم للنساء الرامل والمطلقات

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

كتابة الدولة المكلفة بالماء
رقم السؤال

و.م
28

6 389

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
سياسة السدود

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

4

الفريق النيابي
الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:15

09/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 34

29

6 427

عادي

ندرة الماء الصالح للشرب ببعض المناطق

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

كتابة الدولة المكلفة بالسكان
رقم السؤال

و.م
30

1 453

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
البرامج الجهوية للسكان

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:02:00

كتابة الدولة المكلفة بالنقل
رقم السؤال

و.م
31

5 631

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
ضمان المن والسلمة لمستعملي الطرق السيارة الوطنية

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:55

المكلف بحقوق النسان
رقم السؤال

و.م
32

5 775

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
ضمان الحق في الحتجاج السلمي

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

5

الفريق النيابي
الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:20

