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

www.chambredesrepresentants.ma 

 جدول أعمال مجلس النواب
 جلسة األسئلة الشفوية 

 (من الدستور 100الفصل ) 
 (من النظام الداخلي 271إلى   261الفصول من )

 رئاسة الجلسة 
 عبد الواحد االنصاري

 أمانة الجلسة 
 بولون السالك,عزوها العراك

  تبتدئ اجللسة على الساعة الثانية بعد الزوال

سة األسئلة الشفويةنظام جل  

 دقيقة 105المدة الموزعة: 
  

  التعقيب اإلضافي

  التوزيع الزمني لجلسة األسئلة بين الفرق والمجموعات النيابية

  توقيت األسئلة الفرق والمجموعات 

 00:03:20 فريق العدالة و التنمية 00:13:20

 00:02:45 فريق األصالة و المعاصرة 00:11:00

 00:01:35 فريق التجمع الدستوري 00:06:25

عادليةالفريق االستقاللي للوحدة و الت 00:04:55  00:01:15 

 00:00:45 الفريق الحركي 00:02:55

 00:00:35 الفريق االشتراكي 00:02:10

راكيةالمجموعة النيابية للتقدم واالشت 00:01:20  00:00:20 

 00:00:05 النواب غير المنتسبين 00:00:15

  أنية  0منها  27عدد األسئلة:   

  القطاعات الحكومية المبرمجة  عدد األسئلة  األنية

 الصحة 0  9 

لعالي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم ا 0  8 
 والبحث العلمي

 المكلف بحقوق اإلنسان 0  2 

ةاألسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعي 0  2   

الدولة المكلفة بالتجارة الخارجيةكتابة  0  2   

امةالوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحك 0  2   

اه والغاباتكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمي 0  1   

 الثقافة واالتصال 0  1 
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 اإلثنين

 الثانية بعد الزوالتبتدئ الجلسة على الساعة 

 ثانية 30قة ودقي 52مجلس النواب 

ثانية  20دقيقة  42توقيت األسئلة: 

 ثانية 40د  10التعقيبات اإلضافية: 

 

 ثانية 30دقيقة و 52الحكومة 

ة ثاني 20دقيقة  42توقيت األجوبة:  ·

د  10الرد على التعقيبات اإلضافية: 
 ثانية 40



 

النواب مجلس   

    57الجلسة رقم 
10/06/2019 

بالدقائق المخصصة ةالمد و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الصحة

 عادي 00:01:50 فريق العدالة و التنمية االنقطاع المتواصل لعرض بعض األدوية 276 1  1

إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للوقاية من التدخين  923 2  2
 والمخدرات

ميةفريق العدالة و التن  عادي 00:01:55 

 عادي 00:01:05 الفريق االشتراكي الخصاص  الحاصل  في األطر الطبية وشبه الطبية 266 3  3

 عادي 00:01:10 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية الخصاص في األطباء 577 4  4

 عادي 00:01:35 فريق األصالة و المعاصرة تسهيل ولوج المواطنين للمستشفيات العمومية  292 8  5

 عادي 00:01:15 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية الخدمات االستشفائية 372 8  6

 عادي 00:01:35 فريق األصالة و المعاصرة تعريفة الخدمات الصحية 875 8  7

 عادي 00:01:20 فريق التجمع الدستوري تتبع ومراقبة المصحات الخاصة للمعايير المعمول بها 889 8  8

 عادي 00:01:10 فريق التجمع الدستوري توسيع نطاق التغطية الصحية 738 9  9

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية

 عادي 00:01:20 المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية سبل إنجاح الحركة االنتقالية 214 1  10

 عادي 00:01:15 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية تجديد المقررات والمناهج الدراسية بالتعليم العمومي 385 2  11
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النواب مجلس   

    57الجلسة رقم 
10/06/2019 

يتنظيم العالقة بين التكوين المهني والتعليم المدرسي والعال 747 3  12  عادي 00:02:55 الفريق الحركي 

 وضعية مستخدمي األمن الخاص والنظافة والبستنة بالمؤسسات 486 6  13
 التعليمية

 عادي 00:01:05 الفريق االشتراكي

ي ظروف ة من أجل ضمان اجتياز امتحانات الباكالوريا فالتدابير المتخذ 596 6  14
 جيدة

 عادي 00:01:55 فريق العدالة و التنمية

 عادي 00:01:30 فريق األصالة و المعاصرة تقوية البنيات التحتية لمؤسسات التعليم العالي 121 9  15

 عادي 00:01:35 فريق األصالة و المعاصرة تمدرس الفتيات بالعالم القروي 366 9  16

 عادي 00:01:15 فريق التجمع الدستوري االستراتيجية الجديدة إلصالح قطاع التكوين المهني 552 9  17

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 اإلنسان بحقوق المكلف

مية الخاصة حصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات اإلجراءات األم 203 4  18
 بحقوق االنسان

 عادي 00:01:55 فريق العدالة و التنمية

 عادي 00:01:35 فريق األصالة و المعاصرة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة 735 4  19

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 االجتماعية لتنميةوا والمساواة والتضامن األسرة

طار تأخر صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتفعيل القانون اإل 137 5  20
 للنهوض بأوضاع المعاقين

 عادي 00:01:55 فريق العدالة و التنمية

 عادي 00:01:35 فريق األصالة و المعاصرة وضعية األشخاص المسنين ببالدنا 806 9  21

3 
  2019دورة أبريل 

 2021-2016عية التشري الوالية 
 



 
النواب مجلس   

    57الجلسة رقم 
10/06/2019 

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الخارجية بالتجارة المكلفة الدولة كتابة

رة الخارجيةالمخطط الوطني لتبسيط مساطر التجا 259 6  22  عادي 00:01:20 فريق التجمع الدستوري 

 عادي 00:01:15 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية العالقات التجارية بين المغرب و تركيا 476 8  23

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 والحكامة العامة ؤونبالش المكلفة المنتدبة الوزارة

ةانعكاس ارتفاع النفط في السوق العالمية على االسعار الداخلي 985 7  24  عادي 00:01:55 فريق العدالة و التنمية 

 عادي 00:01:35 فريق األصالة و المعاصرة تقدم إصالح نظام المقاصة 292 9  25

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 والغابات والمياه القروية بالتنمية المكلفة الدولة كتابة

26  1 670  
 مخاطر انتشار الخنزير البري

 عادي 00:01:55 فريق العدالة و التنمية

بالدقائق المخصصة المدة و.م   

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 واالتصال الثقافة

 عادي 00:01:20 فريق التجمع الدستوري الوضعية االجتماعية للفنانين المغاربة 097 9  27
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