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

رئاسة الجلسة
مريمة بوجمعة
أمانة الجلسة
بولون السالك,اسماء غللو

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

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

عدد السئلة

النية

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة
المدينة

7

0

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي

7

0

الثقافة والتصال

6

1

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية

4

0

2018-2019
جلسة رقم

55
الثنين
20/05/2019

الشغل والدماج المهني

الفريق الحركي

00:03:40

00:00:55

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة
وبالوظيفة العمومية

1

الفريق الشتراكي

00:02:45

00:00:40

كتابة الدولة المكلفة بالسكان

1

0

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

00:00:25

النواب غير المنتسبين

00:00:15

00:00:05

تفتتح الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا

المدة الموزعة 135 :دقيقة

www.chambredesrepresentants.ma

2

0

0

نظام جلسة السئلة الشفوية

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

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

2

0

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

20/05/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 55

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

1

1 889

عادي

مساطر تسليم رخص البناء بالعالم القروي

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:50

2

4 510

عادي

برنامج مدن بدون صفيح

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

3

4 548

عادي

رخصة البناء في العالم القروي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

4

4 994

عادي

الرسوم العقارية

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

5

8 960

عادي

ماذا بعد بلوغ استراتيجية السكن القتصادي نهايتها في سنة 2020؟

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

6

8 981

عادي

الختللت التي تعرفها هوامش المدن الكبرى

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:50

7

9 655

عادي

التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون  66.12المتعلق
بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالرغم من
مصادقة المجلس الحكومي عليها

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

8

2 361

عادي

تعميم المنح الجامعية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:30

9

3 322

عادي

تعميم الستفادة من برامج التكوين المهني

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

10

7 793

عادي

أهمية البحث العلمي ضمن المنظومة التعليمية ببلدنا

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

11

8 462

عادي

النهوض بأوضاع فئة أطر الممونين داخل المنظومة التربوية

الفريق الحركي

00:01:50

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

2

20/05/2019
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12

8 577

عادي

ملف المتضررين من النظامين الساسيين  1985و 2003

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

13

9 361

عادي

التعبئة المجتمعية لصلح التربية والتكوين

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

14

9 654

عادي

مقاطعة طالبات وطلبة الطب العام وطب السنان والصيدلة للدروس
النظرية والتطبيقية والتداريب الستشفائية بكليات الطب

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

الثقافة والتصال
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

15

3 027

عادي

الوضعية المالية للقناة الثانية

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

16

4 363

عادي

البنية التحتية والمرافق الثقافية في العالم القروي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

17

6 154

عادي

حماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني

الفريق الشتراكي

00:01:20

18

8 702

عادي

تفعيل الطابع الرسمي للمازيغية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

19

8 880

عادي

سياسة بناء المركبات الثقافية ببلدنا

فريق التجمع الدستوري

00:01:15

20

9 772

آني

العناية بالمآثر التاريخية وتنميتها

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:30

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

21

5 953

عادي

اختللت وعشوائية تدبير المساعدات العينية الموجهة للمعوزين

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

22

6 693

عادي

تأهيل مؤسسات الرعاية الجتماعية

الفريق الحركي

00:01:50

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

3

20/05/2019
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23

9 603

عادي

معاناة بعض الرامل من الستفادة من الدعم المباشر ومن بطاقة
 RAMEDالمساعدة الطبية راميد

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

24

9 607

عادي

دعم الجمعيات النشيطة في مجال العناية بالشخاص في وضعية
إعاقة

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

25

811

عادي

معاناة المواطنين أمام أبواب السفارات والقنصليات الجنبية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

26

3 611

عادي

انتهاكات حقوق النسان بمخيمات تيندوف

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

الشغل والدماج المهني
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

27

3 333

عادي

28

8 603

عادي

موضوع السؤال
تطوير النشطة المدرة للدخل بالعالم القروي

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

الفريق الشتراكي

00:01:25

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:30

السياسة الحكومية للنهوض بسوق الشغل بالعالم القروي

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة وبالوظيفة العمومية
رقم السؤال

و.م
29

2

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
ملءمة مواعيد إجراء مباريات الولوج إلى الوظائف العمومية
والمهن الحرة مع مواعيد تسلم المتخرجين الجدد شواهدهم

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:45

كتابة الدولة المكلفة بالسكان
رقم السؤال

و.م
30

413

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
مساهمة مؤسسة العمران في توفير السكن الجتماعي

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

4

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:45

20/05/2019

مجلس النواب
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كتابة الدولة المكلفة بالنقل
رقم السؤال

و.م
31

7 503

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
إصلح منظومة النقل الطرقي للبضائع

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:45

المكلف بحقوق النسان
رقم السؤال

و.م
32

9 223

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
مآل تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة النصاف والمصالحة

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

5

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:55

