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

رئاسة الجلسة
رشيد العبدي
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 30 :منها  0أنية
القطاعات الحكومية المبرمجة

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

عدد السئلة

النية

الفلحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات

11

0

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي

5

0

العدل

4

0

الشغل والدماج المهني

3

0

2018-2019
جلسة رقم

42
الثنين
10/12/2018

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية

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

الثقافة والتصال

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

2

2

0

0

المكلف بحقوق النسان

1

0

الشباب والرياضة

1

0

الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1

0

10/12/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 42

الفلحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

*

1

446

عادي

الموسم الفلحي

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

*

2

7 777

عادي

الموسم الفلحي الحالي والجراءات المتخذة

الفريق الحركي

00:01:50

*

3

7 907

عادي

استعدادات الموسم الفلحي 2019-2018

فريق التجمع الدستوري

00:02:15

*

4

7 915

عادي

الجراءات والتدابير المتخذة لنطلق الموسم الفلحي الجديد

الفريق الشتراكي

00:01:25

5

1 132

عادي

حماية الفلح الصغير من تقلبات السوق

الفريق الحركي

00:01:50

6

3 797

عادي

تعثر برنامج السقي الموضعي ببعض المناطق

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

7

4 153

عادي

تقييم عملية تفويت الراضي الفلحية للقطاع الخاص

فريق العدالة و التنمية

00:02:10

8

4 328

عادي

جودة اللحوم البيضاء

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

9

4 639

عادي

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:20

التداعيات القتصادية والجتماعية لتلف زراعة الصبار بسبب
الحشرة القرمزية

10

6 386

عادي

تأمين أشجار النخيل ضد الحرائق

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

11

6 850

عادي

إشكالية تحديد الملك الغابوي

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
و.م

رقم السؤال

نوع السؤال

موضوع السؤال

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

2

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

10/12/2018
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الجلسة رقم 42

12

1 974

عادي

وضعية الجامعات المغربية

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

13

6 124

عادي

تحسين ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم باالمناطق الجبلية
والنائية

فريق العدالة و التنمية

00:02:05

14

7 013

عادي

تفعيل الوزارة للمذكرات الخاصة بالتعليم الصيل في صيغته الجديدة

فريق العدالة و التنمية

00:02:05

15

7 905

عادي

ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:05

16

8 022

عادي

حرمان الطلبة من أداء صلة الجمعة

فريق العدالة و التنمية

00:02:05

العدل
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

17

215

عادي

الجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل من أجل مواجهة ما
أصبح يعرف بمافيا العقار

فريق العدالة و التنمية

00:02:10

18

1 786

عادي

العتقال الحتياطي

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

19

2 303

عادي

التعويض عن نزع الملكية

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

20

2 833

عادي

إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المتقاضين

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

الشغل والدماج المهني
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

21

3 144

عادي

وضعية شباب مقاولتي

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

22

3 862

عادي

وضعية سوق الشغل

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

3

10/12/2018
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23

4 719

عادي

عدم احترام شركات تقديم الخدمات لمدونة الشغل

الفريق الشتراكي

00:01:20

الثقافة والتصال
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

24

69

عادي

.إصلح الفضاء السمعي البصري وأداء قنوات القطب العمومي

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

25

7 065

عادي

البرنامج الستعجالي لتعميم دور الثقافة بالعالم القروي

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

السرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

26

4 339

عادي

التنزيل الترابي لبرامج القطب الجتماعي

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

27

6 937

عادي

حصيلة برنامج دعم الشخاص ذوي الحتياجات الخاصة في إطار
صندوق التماسك الجتماعي

فريق العدالة و التنمية

00:02:10

المكلف بحقوق النسان
رقم السؤال

و.م
28

1 440

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

عادي

المدة المخصصة بالدقائق
00:02:10

وضعية حقوق النسان بالمغرب

الشباب والرياضة
رقم السؤال

و.م
29

3 655

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
التدابير المتخذة لتحسين ولوج الشباب إلى الرياضة

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

4

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:02:00

10/12/2018
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الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
رقم السؤال

و.م
30

8 085

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالمناطق النائية

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

5

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:02:10

