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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 
 محمد جودار
 أمانة الجلسة 

بولون السالك,اسماء غاللو  

  بعد الزوال الثانية والنصفتبتدئ الجلسة على الساعة 

 نظام جلسة األسئلة الشفوية

دقٌقة  108: المدة الموزعة
  

 

ت النيابيةالتوزيع الزمني لجلسة األسئلة بين الفرق والمجموعا   

  توقيت األسئلة الفرق والمجموعات 

 فرٌق العدالة و التنمٌة 00:17:05

 فرٌق األصالة و المعاصرة 00:14:05

00:08:15 
 فرٌق التجمع الدستوري

 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 00:06:20

 الفرٌق الحركً 00:03:40

 الفرٌق االشتراكً 00:02:45

 المجموعة النٌابٌة للتقدم واالشتراكٌة 00:01:40

 النواب غٌر المنتسبٌن 00:00:15

  آنية 6 منها 31 األسئلة عدد
  القطاعات الحكومية المبرمجة  عدد األسئلة  األنية

 الصحة 4  8 

لوجستٌك والماءالتجهٌز والنقل وال 2  7   

التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً  0  4 
 والبحث العلمً

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقٌمٌن بالخارج  0  3 
 وشؤون الهجرة

 الشؤون الخارجٌة والتعاون الدولً 0  2 

 كتابة الدولة المكلفة بالنقل 0  2 

سكانكتابة الدولة المكلفة باإل 0  1   

 العدل 0  1 

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظٌفة  0  1 
 العمومٌة

 الثقافة واالتصال 0  1 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة 0  1 
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 اإلثنين

   الثانية والنصف بعد الزوالتبتدئ الجلسة على الساعة 

 دقٌقة  54مجلس النواب 
 

 

 دقٌقة 54الحكومة 
   
 

 نسخة محينة



 

النواب مجلس   

    43الجلسة رقم 
17/12/2018 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الصحة

 عادي 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة تأهٌل المؤسسات الصحٌة 113  1

 عادي 00:01:20 الفرٌق االشتراكً تشجٌع الصناعة الدوائٌة ببالدنا 250 3  2

 عادي 00:01:45 فرٌق التجمع الدستوري فشل المنظومة الصحٌة الوطنٌة الحالٌة  822 6  3

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة وضعٌة المستعجالت بالمراكز االستشفائٌة 070 8  4

 آنً 00:02:00 فرٌق األصالة و المعاصرة تحسٌن الولوج إلى الخدمات الصحٌة 296 8  5

كٌةالمجموعة النٌابٌة للتقدم واالشترا السٌاسة الدوائٌة 465 8  6  * آنً 00:01:40 

 * آنً 00:01:50 الفرٌق الحركً تنزٌل السٌاسة الدوائٌة الوطنٌة 478 8  7

 آنً 00:01:20 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة تموٌن المستشفٌات العمومٌة والمراكز الصحٌة باألدوٌة 466 8  8

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 والماء واللوجستٌك والنقل التجهٌز

 عادي 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة بناء السدود 363 2  9

صٌانة الطرق القروٌة غٌر المصنفة المنجزة فً اطار برامج فك  388 3  10
 العزلة عن العالم القروي

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة

 عادي 00:01:25 الفرٌق االشتراكً تسٌٌج الطرق السٌارة 675 5  11
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النواب مجلس   

    43الجلسة رقم 
17/12/2018 

و المعاصرة األصالةفرٌق  استراتٌجٌة فك العزلة عن جماعات الشرٌط الحدودي للمملكة 946 6  12  عادي 00:02:05 

الصالح للشرب  لفائدة المواطنٌن ببعض مناطق ضمان الحق فً الماء  800 7  13
 و جهات المملكة

 عادي 00:01:30 فرٌق التجمع الدستوري

 آنً 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة تحدٌث الشبكة الطرقٌة 367 8  14

رحالت الخط المباشر للقطار بٌن القصر الكبٌر  تغٌٌرأسباب ودواعً  374 8  15
 والرباط

 آنً 00:01:50 فرٌق العدالة و التنمٌة

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 العلمً والبحث العالً والتعلٌم المهنً والتكوٌن الوطنٌة التربٌة

الثانوٌات باألحٌاء الهامشٌة للمدنالخصاص فً  595 4  16  عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة 

 عادي 00:01:15 الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة برامج  الدعم لفائدة التالمٌذ المتعثرٌن  914 5  17

يفرٌق التجمع الدستور محاربة ظاهرة الهدر المدرسً فً صفوف فتٌات العالم القروي 806 7  18  عادي 00:01:30 

 عادي 00:02:00 فرٌق األصالة و المعاصرة 9وضعٌة أساتذة السلم  925 7  19

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الهجرة وشؤون بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة

اكبة للنهوض بشؤون مغاربة العالماإلجراءات المو 776 3  20  عادي 00:01:50 الفرٌق الحركً 

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة المراكز الثقافٌة لمغاربة العالم بدٌار المهجر 355 4  21

 عادي 00:01:45 فرٌق التجمع الدستوري مواكبة المشارٌع االستثمارٌة لمغاربة العالم بأرض الوطن 696 5  22
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النواب مجلس   

    43الجلسة رقم 
17/12/2018 

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 الدولً والتعاون الخارجٌة الشؤون

لمساطر اإلدارٌة لمغاربة العالمتبسٌط ا 449 1  23  عادي 00:02:00 فرٌق األصالة و المعاصرة 

تفعٌل الدبلوماسٌة  الموازٌة فً قارة أمرٌكا الجنوبٌة للتصدي  215 2  24
 لمؤامرات خصوم الوحدة الوطنٌة

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
لسؤالموضوع ا  

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 بالنقل المكلفة الدولة كتابة

 عادي 00:02:00 فرٌق األصالة و المعاصرة النقل فً العالم القروي والجبلً 792 4  25

 عادي 00:01:45 فرٌق التجمع الدستوري وضعٌة قطاع تعلٌم السٌاقة  011 6  26

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
وع السؤالموض  

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 باإلسكان المكلفة الدولة كتابة

 عادي 00:02:00 فرٌق األصالة و المعاصرة إعادة هٌكلة بعض األحٌاء الصفٌحٌة بالعدٌد من المدن المغربٌة 181  27

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 لالعد

 عادي 00:01:50 فرٌق العدالة و التنمٌة الرسوم العالٌة لالنخراط فً ممارسة مهنة المحاماة   559 1  28

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 العمومٌة وبالوظٌفة اإلدارة بإصالح المكلفة المنتدبة الوزارة
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النواب مجلس   

    43الجلسة رقم 
17/12/2018 

 عادي 00:02:00 فرٌق األصالة و المعاصرة محاربة مظاهر الفساد والرشوة 008 2  29

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 واالتصال لثقافةا

الخاصة باألمازٌغٌة %  30عدم اعتماد  القنوات العمومٌة نسبة  322 6  30
المقررة فً دفاتر تحمالتها 

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة

م.و بالدقائق المخصصة المدة    

 
 الفريق النيابي

 
 موضوع السؤال

 
 رقم السؤال نوع السؤال

 

 اإلسالمٌة والشؤون األوقاف

 عادي 00:01:55 فرٌق العدالة و التنمٌة برنامج تكوٌن األئمة والمرشدٌن 551 6  31
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 2021-2016التشرٌعٌة  الوالٌة 
 


