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

www.chambredesrepresentants.ma 

 جدول أعمال مجلس النواب
 جلسة األسئلة الشفوٌة 

 (من الدستور 100الفصل )
 (ن النظام الداخلًم 271إلى   261الفصول من ) 

 رئاسة الجلسة 
 حياة بوفراشن
 أمانة الجلسة 

عزوها العراك,أسماء غاللو  

  تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة  بعد الزوال

 نظام جلسة األسئلة الشفوية

دقٌقة  135: المدة الموزعة
  

  التعقيب اإلضافي

عات النيابيةالتوزيع الزمني لجلسة األسئلة بين الفرق والمجمو   

  توقيت األسئلة الفرق والمجموعات 

 00:04:15 فرٌق العدالة و التنمٌة 00:17:05

 00:03:30 فرٌق األصالة و المعاصرة 00:14:05

 00:02:05 فرٌق التجمع الدستوري 00:08:15

 00:01:35 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 00:06:20

 00:00:55 الفرٌق الحركً 00:03:40

 00:00:40 الفرٌق االشتراكً 00:02:45

 00:00:25 المجموعة النٌابٌة للتقدم واالشتراكٌة 00:01:40

 00:00:05 النواب غٌر المنتسبٌن 00:00:15

  آنية 2 منها 34 األسئلة عدد

  القطاعات الحكومية المبرمجة  عدد األسئلة  األنية

لماءالتجهٌز والنقل واللوجستٌك وا 1  6   

 الصحة 1  5 

إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وسٌاسة  0  4 
 المدٌنة

 العدل 0  3 

االجتماعٌةاألسرة والتضامن والمساواة والتنمٌة  0  3   

التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً  0  3 
 والبحث العلمً

 الشغل واإلدماج المهنً 0  2 

الالثقافة واالتص 0  2   

 األوقاف والشإون اإلسالمٌة 0  1 

 المكلف بحقوق اإلنسان 0  1 

 الشباب والرٌاضة 0  1 

 الشإون الخارجٌة والتعاون الدولً 0  1 

 كتابة الدولة المكلفة بالنقل 0  1 
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 اإلثنين

  تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة 

ثانٌة  30دقٌقة و 67 النواب مجلس
د  54: توقٌت األسئلة ·

ثانٌة  30د و 13: التعقٌبات اإلضافٌة ·

 

ثانٌة  30دقٌقة و 67الحكومة 
د   54: توقٌت األجوبة ·

د  13: الرد على التعقٌبات اإلضافٌة ·
ثانٌة  30و

المكلفة بإصالح اإلدارة  المنتدبةالوزارة 
 وبالوظٌفة العمومٌة
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م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 والماء واللوجستٌك والنقل التجهٌز

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة إحداث نفق تٌشكا 282 3  1

 عادي 00:01:25 الفرٌق االشتراكً إصالح و توسٌع الشبكة الطرقٌة 017 4  2

 عادي 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة صٌانة الطرق الوطنٌة  074 6  3

 عادي 00:01:20 فرٌق التجمع الدستوري شبكة الطرق اإلقلٌمٌة والقروٌة   421 6  4

مناطقنقص الماء الصالح للشرب ببعض ال 933 7  5  عادي 00:01:35 فرٌق األصالة و المعاصرة 

 آنً 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة تنمٌة العرض المائً 601 8  6

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الصحة

المناطق الجبلٌة و النائٌة  و  واقع المنظومة الصحٌة بالعالم القروي و 683 5  7
 المعزولة

 عادي 00:01:15 فرٌق التجمع الدستوري

 عادي 00:01:35 فرٌق األصالة و المعاصرة توفٌر البنٌات التحتٌة والتجهٌزات والخدمات العالجٌة األساسٌة 183 7  8

 عادي 00:01:50 الفرٌق الحركً نظام المساعدة الطبٌة 631 7  9

ٌات المبرمة بٌن الجماعات المحلٌة و وزارة الصحةاإلتفاق 944 7  10  عادي 00:01:30 فرٌق التجمع الدستوري 

 آنً 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة الخارطة الصحٌة 596 8  11
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م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 المدٌنة وسٌاسة واإلسكان والتعمٌر الوطنً التراب إعداد

وثائق التعمٌر بمجموعة من مناطق المغرب غٌاب 721 1  12  عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة 

 عادي 00:01:20 فرٌق التجمع الدستوري مآل مخطط التهٌئة العمرانٌة لبعض مدن و أقالٌم المملكة 779 1  13

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات فً مجال  12-66تفعٌل القانون رقم  589 6  14
والبناء  التعمٌر

 عادي 00:01:35 فرٌق األصالة و المعاصرة

االستقاللً للوحدة و التعادلٌةالفرٌق  البرامج السكنٌة  356 8  15  عادي 00:01:15 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 العدل

 عادي 00:01:50 فرٌق العدالة و التنمٌة ظروف نقل المعتقلٌن بٌن المحاكم ومراكز االعتقال    566 1  16

د من محاكم المملكةوضعٌة األرشٌف بعد 396 4  17  عادي 00:01:20 الفرٌق االشتراكً 

حصٌلة المبادرات اإلدارٌة والمالٌة والقضائٌة فً التصدي للفساد  798 5  18
 ببالدنا

 عادي 00:01:35 فرٌق األصالة و المعاصرة

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 االجتماعٌة والتنمٌة والمساواة والتضامن األسرة

 عادي 00:01:50 الفرٌق الحركً األشخاص فً وضعٌة إعاقة 801 6  19

و التنمٌة العدالةفرٌق  آجال تفعٌل هٌئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمٌٌز 245 8  20  عادي 00:01:50 
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 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة وضعٌة األطفال المشردٌن فً الشارع 449 8  21

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 العلمً والبحث العالً والتعلٌم المهنً وٌنوالتك الوطنٌة التربٌة

 عادي 00:01:20 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة هجرة الكفاءات 324 7  22

 عادي 00:01:35 فرٌق األصالة و المعاصرة تقٌٌم ومراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسٌة 603 7  23

ن المنح الجامعٌة  واألحٌاء مراجعة المرسوم المتعلق باالستفادة م 224 8  24
 الجامعٌة

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 المهنً واإلدماج الشغل

اصرةفرٌق األصالة و المع .تؤثٌر سوء تطبٌق تشرٌعات الشغل على وضعٌة المستخدمٌن 292  25  عادي 00:01:35 

حول إجراءات الحكومة فٌما ٌخص الحد من هجرة الشباب المغربً  499 7  26
 نحو أوروبا بطرق غٌر شرعٌة

 عادي 00:01:30 فرٌق التجمع الدستوري

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 واالتصال الثقافة

 عادي 00:01:40 المجموعة النٌابٌة للتقدم واالشتراكٌة الوضعٌة المالٌة للقناة الثانٌة 027 3  27

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة مدى صٌانة اإلعالم العمومً لمنظومة القٌم الثقافٌة المغربٌة 710 6  28

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 اإلسالمٌة والشإون األوقاف
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اديع 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة دعم الشباب الحافظ والمرتل لكتاب هللا 225 2  29  

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 اإلنسان بحقوق المكلف

 عادي 00:01:30 فرٌق األصالة و المعاصرة ترسٌخ حقوق اإلنسان والحرٌات الفردٌة والجماعٌة 472 4  30

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
الموضوع السؤ  

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 والرٌاضة الشباب

 عادي 00:01:30 فرٌق األصالة و المعاصرة وضعٌة األطر المساعدة بالنوادي النسوٌة 330 6  31

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الدولً والتعاون الخارجٌة الشإون

رتقاء باألداء القنصلً خدمة لمصالح مغاربة العالماال 539 6  32  عادي 00:01:20 فرٌق التجمع الدستوري 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 بالنقل المكلفة الدولة كتابة

القروي تسوٌة الوضعٌة القانونٌة ألصحاب النقل المزدوج بالعالم  043 7  33
 والمناطق الجبلٌة

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 العمومٌة وبالوظٌفة اإلدارة بإصالح المكلفة المنتدبة الوزارة

المعاصرة فرٌق األصالة و اإلصالح الشامل لمنظومة األجور 406 7  34  عادي 00:01:35 
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