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

رئاسة الجلسة
م التويمي بن جلون
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 34 :منها  1أنية

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

القطاعات الحكومية المبرمجة

عدد السئلة

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

11

0

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة
المدينة

5

0

الشغل والدماج المهني

5

0

الثقافة والتصال

4

النية

1

2018-2019
جلسة رقم

52
الثنين
29/04/2019

كتابة الدولة المكلفة بالنقل

الفريق الحركي

00:03:40

00:00:55

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

2

الفريق الشتراكي

00:02:45

00:00:40

الشباب والرياضة

1

0

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

00:00:25

النواب غير المنتسبين

00:00:15

00:00:05

تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة

المدة الموزعة 135 :دقيقة

www.chambredesrepresentants.ma

2

0

0

نظام جلسة السئلة الشفوية

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

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة
وبالوظيفة العمومية

3

0

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

الوقاف والشؤون السلمية

1

0

29/04/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 52

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

1

3 152

عادي

الحكامة والنجاعة في تدبير الثروة المائية الوطنية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:30

2

4 450

عادي

التدابير المتخذة لمواجهة ندرة المياه

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

3

4 723

عادي

ندرة الماء الصالح للشرب بالجهة الشرقية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

4

4 795

عادي

إقرار معايير لفك العزلة على الصعيد الوطني

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

5

4 929

عادي

صيانة السدود

فريق التجمع الدستوري

00:01:15

6

5 866

عادي

وضعية الطرق بالعالم القروي

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

7

6 476

عادي

ولوج ساكنة العالم القروي للماء الصالح للشرب

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

8

6 537

عادي

الطرق بالعالم القروي

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

9

8 011

عادي

ندرة المياه بالمناطق الجبلية

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

10

8 194

عادي

إصلح وصيانة الطرق القليمية بالعالم القروي

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:30

11

9 451

عادي

تأثير استغلل مياه السدود للشرب على حساب النشاط الفلحي
ببعض المناطق

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة
و.م

رقم السؤال

نوع السؤال

موضوع السؤال

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

2

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

29/04/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 52

12

3 408

عادي

المشاريع المجالية الممولة من طرف صندوق التنمية القروية
والمناطق الجبلية

الفريق الشتراكي

00:01:20

13

4 924

عادي

تقييم البرامج الجتماعية لقطاع السكان

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

14

5 802

عادي

التعمير بالعالم القروي

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:35

15

6 744

عادي

جودة السكن الجتماعي الموجه للطبقة المتوسطة

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:35

16

9 444

عادي

مراقبة الجودة بخصوص السكن المنخفض التكلفة

الفريق الحركي

00:01:50

الشغل والدماج المهني
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

17

6 325

عادي

نتائج الحوار الجتماعي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

18

8 091

عادي

التدابير و الجراءات الناجعة للحد من استفحال معضلة البطالة
خاصة في صفوف الشباب و النساء

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

19

8 581

عادي

إطلق برامج تطوير التشغيل الذاتي للشباب بالمجال القروي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

20

9 120

عادي

تقييم ومراجعة برامج إنعاش التشغيل

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:35

21

9 419

عادي

المنظومة الجهوية لنعاش التشغيل

الفريق الحركي

00:01:50

الثقافة والتصال
رقم السؤال

و.م
22

5 349

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
جودة المنتوج العلمي في قنوات القطب العمومي

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

3

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:35

29/04/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 52
*

23

6 614

عادي

النتاجات التلفزية المبرمجة خلل شهر رمضان

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

*

24

6 695

عادي

رداءة النتاجات الرمضانية في القنوات العمومية

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

25

9 569

آني

وضعية شركة صورياد القناة الثانية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة وبالوظيفة العمومية
رقم السؤال

و.م

موضوع السؤال

نوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

26

4 749

عادي

مدى التزام الحكومة باحترام مدد النتداب في المناصب العليا
بالوزارات وبالمؤسسات العمومية

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:35

27

4 908

عادي

الموظفين الشباح

الفريق الشتراكي

00:01:25

28

8 895

عادي

إصلح منظومة الجور

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

كتابة الدولة المكلفة بالنقل
رقم السؤال

و.م

موضوع السؤال

نوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

29

5 590

عادي

إشكالية تدبير المسالك الطرقية وتشجيع الستثمار في مجال النقل
بالوسط القروي

فريق الصالة و المعاصرة

00:01:35

30

5 990

عادي

تكرار الحوادث المميتة الناجمة عن الظروف اللإنسانية لنقل
العاملت والعمال الفلحيين

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:20

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

و.م
31

5 851

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

4

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:50

29/04/2019

مجلس النواب

الجلسة رقم 52

32

8 237

عادي

ملءمة ظهير الحريات العامة مع الدستور

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

الشباب والرياضة
رقم السؤال

و.م
33

479

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
الدعم المخصص للجامعات الرياضية

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:35

الوقاف والشؤون السلمية
رقم السؤال

و.م
34

705

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
الخصاص الذي تعرفه فضاءات العبادة

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2019

5

الفريق النيابي
فريق العدالة و التنمية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:55

