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

رئاسة الجلسة
رشيد العبدي
أمانة الجلسة
بولون السالك,عزوها العراك

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 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

2018-2019
جلسة رقم

50
الثنين
11/02/2019

تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة

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

كتابة الدولة المكلفة بالنقل

8

1

الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

5

0

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

4

0

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلقات مع البرلمان
والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية

الوقاف والشؤون السلمية

نظام جلسة السئلة الشفوية

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

عدد السئلة

النية

4

4

3

0

0

0

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

2

0

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

1

0

كتابة الدولة المكلفة بالسكان

1

0

11/02/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 50

كتابة الدولة المكلفة بالنقل
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

1

5

عادي

التداعيات النسانية والقتصادية لحوادث السير ببلدنا

الفريق الشتراكي

00:01:20

2

374

عادي

برنامج الطرق السيارة

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

3

1 509

عادي

تصاميم النقل

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

4

2 956

عادي

تأخر توصل مراكز تسجيل السيارات برخص السياقة والورقة
الرمادية البيومترية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

5

6 010

عادي

وضعية قطاع النقل الطرقي للبضائع

فريق التجمع الدستوري

00:01:35

6

6 487

عادي

ظاهرة النقل السري

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

7

7 690

عادي

توسيع التواجد الترابي لمراكز تسجيل السيارات وتأهيلها

الفريق الحركي

00:01:50

8

8 970

آني

استمرار تأخر الرحلت البحرية

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

9

4 487

عادي

خريطة الفقر ونموذج الستهداف

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

10

5 337

عادي

استفادة الطبقات الجتماعية الفقيرة من عائدات إصلح صندوق
المقاصة

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

11

6 263

عادي

مراقبة السعار

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

2

11/02/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 50

12

6 764

عادي

نجاعة السياسات العمومية الموجهة لدعم وتنمية الطبقة المتوسطة

فريق التجمع الدستوري

00:02:00

13

8 243

عادي

توصيات المناظرة الوطنية حول إصلح منظومة الحماية
الجتماعية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
رقم السؤال

و.م

موضوع السؤال

نوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

14

2 513

عادي

المشاكل المتعلقة بمرجان إنتاج الزيوت

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

15

7 292

عادي

المطارح العشوائية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

16

7 677

عادي

تدبير النفايات

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

17

8 630

عادي

استمرار طرح المرجان بالودية والنهار

الفريق الشتراكي

00:01:25

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

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

18

3 607

عادي

آفاق استثمار الزمن التشريعي

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:40

19

5 576

عادي

ضمان النصاف والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

20

6 191

عادي

تقييم عمل الوكالة الوطنية لمحو المية

فريق التجمع الدستوري

00:01:40

21

8 471

عادي

عدم الجابة عن السئلة الكتابية داخل الجال الدستورية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

3

11/02/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 50

كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

22

3 791

عادي

التدابير المتخذة لحماية المنتوج المغربي

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

23

3 820

عادي

إجراءات الحماية التجارية ومعالجة اختلل الميزان التجاري

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

*

24

5 959

عادي

تقييم نتائج اتفاقيات التبادل الحر

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

*

25

8 561

عادي

تقييم تأثير اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين المغرب والعديد من
الدول على القتصاد الوطني

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:45

الوقاف والشؤون السلمية
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

المدة المخصصة بالدقائق

موضوع السؤال

الفريق النيابي

**

26

4 885

عادي

التعليم العتيق

الفريق الحركي

00:01:50

**

27

8 520

عادي

جهود وزارتكم وخطتها لتطوير وتوسيع شبكة التعليم العتيق
والنهوض به

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

28

5 944

عادي

إشاعة قيم السلم ومحاربة الكراهية والتطرف

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:20

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

29

4 406

عادي

معاناة ساكنة المناطق القروية من الكهربة القروية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

30

8 212

عادي

مثالية الدولة في مجال النجاعة الطاقية

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

4

11/02/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 50

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
رقم السؤال

و.م
31

307

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
.تنسيق وتوحيد الجهود الدبلوماسية

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:45

كتابة الدولة المكلفة بالسكان
رقم السؤال

و.م
32

3 908

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
تيسير الولوج للسكن لفائدة الشباب

الولية التشريعية 2021-2016
أكتوبر 2018

5

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:40

