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

رئاسة الجلسة
م والزين
أمانة الجلسة
عزوها العراك,اسماء غللو

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

2016-2021
السنة التشريعية

عدد السئلة 33 :منها  0أنية
القطاعات الحكومية المبرمجة

تبتدئ الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا
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

الفريق الحركي

00:03:40

00:00:55

الفريق الشتراكي

00:02:45

00:00:40

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

00:00:25

النواب غير المنتسبين

00:00:15

00:00:05

عدد السئلة

النية

الصحة

11

0

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي

10

0

العدل

3

0

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

2

0

2018-2019
جلسة رقم

54
الثنين
13/05/2019

نظام جلسة السئلة الشفوية
تفتتح الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا

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

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والقتصاد
الجتماعي

2

2

0

0

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

1

0

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلقات مع البرلمان
والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

1

0

المكلف بحقوق النسان

1

0

13/05/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 54

الصحة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

1

3 870

عادي

وضعية بعض المستشفيات

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

2

5 767

عادي

ارتفاع أسعار الدوية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

3

8 035

عادي

الوضعية الصحية ببعض المناطق

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

4

9 009

عادي

نفاذ مخزون الدم من مراكز تحاقن الدم

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

5

8 045

عادي

الستقالت الجماعية لطباء القطاع العام

الفريق الشتراكي

00:01:20

6

8 318

عادي

الضرابات التي يخوضها أطباء القطاعين الخاص و العام

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

7

8 677

عادي

تسجيل عمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع العدو الصهيوني عبر
مجال الصحة

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

8

8 840

عادي

حالة الجهزة الطبية في المستشفيات العمومية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

9

9 032

عادي

تعثر أشغال بعض المستشفيات القليمية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

10

9 414

عادي

تفعيل مقتضيات الخريطة الصحية وبرنامج تأهيل البنيات
الستشفائية

الفريق الحركي

00:01:50

11

9 457

عادي

تطوير حكامة القطاع الصحي و ترشيد استخدام الموارد و استعمالها

فريق التجمع الدستوري

00:01:15

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
و.م

رقم السؤال

نوع السؤال

موضوع السؤال

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

2

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

13/05/2019
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12

1 057

عادي

سبل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

13

4 152

عادي

تقييم عملية تفويت خدمات الحراسة والتنظيف بوزارة التربية
الوطنية لشركات المناولة الخاصة

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

14

6 990

عادي

عتبات القبول لولوج و دخول المعاهد والمدارس العليا

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:20

15

7 625

عادي

الموارد البشرية المخصصة للتوجيه

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

16

8 223

عادي

تسوية الوضعية الدارية والمالية لساتذة السلم التاسع

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

17

8 588

عادي

حق الحاصلين على الماستر في مختلف التخصصات في اجتياز
مباريات الولوج الى الوظيفة العمومية

الفريق الحركي

00:01:50

18

8 699

عادي

معايير توزيع المؤسسات الجامعية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:50

19

9 003

عادي

التعليم الصيل بصيغته الجديدة

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

20

9 512

عادي

طلبة كلية الطب وطب السنان والصيدلة

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

21

9 532

عادي

خطة الوزارة لتدارك الزمن المدرسي

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

العدل
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

22

2 596

عادي

النهوض بأوضاع الطب الشرعي

الفريق الشتراكي

00:01:25

23

8 928

عادي

تفشي ظاهرة السمسرة بمحيط مجموعة من المحاكم

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

24

9 139

عادي

تعزيز وتقوية مهنة الخبرة القضائية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

3
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الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

25

6 709

عادي

تطبيق الدورية الوزارية المتعلقة بالعدادات المشتركة والفردية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

26

6 926

عادي

مساهمة الرأسمال الوطني في حل أزمة شركة سامير

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

27

6 730

عادي

استفادة نساء العالم القروي من مراكز التأهيل وتقوية القدرات

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

28

6 758

عادي

إشكالية تشغيل الطفال و مزاولتهم لعمال خطيرة

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

29

8 371

عادي

تأهيل القتصاد الجتماعي-التضامني

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

30

9 057

عادي

حصيلة قطاع الصناعة التقليدية خلل سنة 2018

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
رقم السؤال

و.م
31

2 630

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
مطارح النفايات ببعض أقاليم و مدن المملكة

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

4

الفريق النيابي
فريق التجمع الدستوري

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:30
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الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
رقم السؤال

و.م
32

8 344

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
استفادة نزلء السجون من العناية الصحية والنفسية ومن برامج
إعادة الدماج والتأهيل

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:45

المكلف بحقوق النسان
رقم السؤال

و.م
33

8 352

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
السياسة الحكومية المندمجة في مجال حقوق النسان

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

5

الفريق النيابي
الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:15

