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

رئاسة الجلسة
م التويمي بن جلون
أمانة الجلسة
اسماء غللو,عزوها العراك

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

2016-2021
السنة التشريعية

عدد السئلة 33 :منها  2أنية

تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة 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

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

القطاعات الحكومية المبرمجة

عدد السئلة

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

7

1

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي

5

0

الصحة

5

1

العدل

3

النية

0

2018-2019
جلسة رقم

61
الثنين
15/07/2019

الشباب والرياضة

نظام جلسة السئلة الشفوية
تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة

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

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة
المدينة

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

3

2

0

0

كتابة الدولة المكلفة بالنقل

2

0

الشغل والدماج المهني

2

0

المكلف بحقوق النسان

1

0

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة
وبالوظيفة العمومية

1

0

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية

1

0

الثقافة والتصال

1

0

15/07/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 61

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

*

1

3 738

عادي

ندرة المياه الصالحة للشرب

الفريق الحركي

00:01:50

*

2

6 873

عادي

اتخاذ تدابير استباقية لمحاربة العطش

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

*

3

10 047

عادي

الخصاص في الماء الشروب في بعض المناطق

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

4

6 091

عادي

تدبير السياسة المائية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:20

5

6 622

عادي

إصلح و صيانة الشبكة الطرقية بالعالم القروي

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

6

9 031

عادي

تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

7

10 546

آني

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

دواعي تأخير تنفيذ التفاقيات المبرمة
بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمجالس
المنتخبة

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

8

1 472

عادي

الشراف التربوي لوزارة التربية الوطنية على مؤسسات ذوي
الحتياجات الخاصة

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

9

2 339

عادي

برنامج تيسير

فريق التجمع الدستوري

00:01:15

10

7 007

عادي

حرمان تلمذة الدورة الستدراكية سلك البكالوريا من حق اجتياز
مباراة الولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الستقطاب المحدود

الفريق الشتراكي

00:01:25

11

8 775

عادي

المنح الجامعية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

2
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الجلسة رقم 61

12

10 129

عادي

مدى ملءمة التكوين الجامعي لحاجيات سوق الشغل

الفريق الحركي

00:01:50

الصحة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

13

4 944

عادي

تعطل الجهزة الطبية بالمستشفيات العمومية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

14

5 864

عادي

استراتيجية محاربة مرض السل ببلدنا

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

15

9 771

عادي

معاناة مرضى القصور الكلوي

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

16

9 918

عادي

تردي الخدمات الستعجالية بالقاليم النائية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

17

10 343

آني

تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

العدل
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

18

2 434

عادي

وضعية المحاكم

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

19

5 038

عادي

مشروع المحكمة الرقمية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

20

5 924

عادي

ظاهرة الستيلء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:50

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة
و.م

رقم السؤال

نوع السؤال

موضوع السؤال

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

3

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق
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21

9 836

عادي

الشكاليات المجالية المرتبطة بالتعمير في العالم القروي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

22

9 873

عادي

تأهيل المدن العتيقة

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

23

10 171

عادي

تعثر ومعاناة بعض المواطنين مع الوداديات السكنية

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

الشباب والرياضة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

24

2 475

عادي

وضعية الطر والموظفين العاملين بمؤسسات دور الشباب

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

25

8 628

عادي

النهوض بمؤسسات دور الشباب ببلدنا

الفريق الشتراكي

00:01:20

كتابة الدولة المكلفة بالنقل
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

26

7 441

عادي

افتحاص ومراقبة مراكز المراقبة التقنية للمركبات

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

27

10 144

عادي

الوضعية القانونية لمؤسسات تعليم السياقة المحدثة بموجب القرار
رقم 27113

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

الشغل والدماج المهني
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

28

8 826

عادي

فعالية وساطة الوكالة الوطنية لنعاش الشغل والكفاءات

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

29

9 756

عادي

بطالة حاملي الشهادات الجامعية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

4

15/07/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 61

المكلف بحقوق النسان
رقم السؤال

و.م
30

5 154

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
إنشاء الليـة الـوطنـية للوقايـة مـن التـعذيـب ببلدنا

الفريق النيابي
فريق التجمع الدستوري

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:20

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة وبالوظيفة العمومية
رقم السؤال

و.م
31

8 761

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
وضعية دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:55

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية
رقم السؤال

و.م
32

9 021

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
شروط الستفادة من برنامج المشاريع المدرة للدخل بالنسبة
الشخاص في وضعية إعاقة

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:55

الثقافة والتصال
رقم السؤال

و.م
33

10 078

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
تحديث وتطوير الطار القانوني والمؤسساتي للمكتب المغربي
لحقوق المؤلفين

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

5

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:50

