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النواب مجلس أعمال جدول  
الشفوٌة األسئلة جلسة   

 (الدستور من 100 الفصل) 
 (الداخلً النظام من 199 إلى 184 من الفصول) 

 
 
 
 
 
 

الجلسة رئاسة   
العبدي رشٌد  

الجلسة أمانة   
السالك بولون,العراك عزوها  

الزوال بعد الثانٌة الساعة على الجلسة تبتدئ  
 

الشفوٌة األسئلة جلسة نظام  

 بعد الثانٌة الساعة على الجلسة تفتح
الزوال 

  دقٌقة 105: الموزعة المدة
  دقٌقة 52:  النواب مجلس 
  دقٌقة 42:  األسئلة توقٌت 
  د10: اإلضافٌة التعقٌبات 
  دقٌقة 52:  الحكومة 
  دقٌقة 42:  األجوبة توقٌت 

  د 10:  اإلضافٌة التعقٌبات على الرد

اإلضافً التعقٌب   

النٌابٌة والمجموعات الفرق بٌن األسئلة لجلسة الزمنً التوزٌع   

والمجموعات الفرق  األسئلة توقٌت    

التنمٌة و العدالة فرٌق 00:13:20  00:03:20 

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

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

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 00:04:55  00:01:15 

الحركً الفرٌق 00:02:55  00:00:45 

االشتراكً الفرٌق 00:02:10  00:00:35 

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 00:01:20  00:00:20 

الموحد االشتراكً نواب 00:00:15  00:00:05 

01/08/2017 
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آنٌة  4منها  30عدد األسئلة   
سئلةاأل عدد  األنٌة المبرمجة الحكومٌة القطاعات     

والماء واللوجستٌك والنقل التجهٌز 0  7   

بالنقل المكلفة الدولة كتابة 2  6   

 وسٌاسة واإلسكان والتعمٌر الوطنً التراب إعداد 0  5 
 المدٌنة

بالماء المكلفة الدولة كتابة 2  5   

اإلسالمٌة والشإون األوقاف 0  3   

الدولً لتعاونوا الخارجٌة الشإون 0  2   

 بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة 0  2 
الهجرة وشإون  

  الثالثاء



 
النواب مجلس   

    10 رقم الجلسة

01/08/2017 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 والماء واللوجستٌك نقلوال التجهٌز

المعاصرة و األصالة فرٌق 628  1  بجهة الناشئة والمراكز الجبلٌة المناطق على العزلة فك 
 الشمال

 00:01:35 عادي

التنمٌة و العدالة فرٌق 736  2 القروٌة للطرق الوطنً البرنامج   00:01:30 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 451 1  3 الطرق برنامج   00:01:35 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 461 1  4 ببالدنا الطرقٌة الشبكة تؤهٌل   00:01:25 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 808 1  5 القروي بالعالم والمسالك الطرق حول   00:01:15 عادي 

االشتراكً الفرٌق 233 2  6 سطات بإقلٌم الطرق بعض وضعٌة   00:01:05 عادي 

التعادلٌة و لوحدةل االستقاللً الفرٌق 331 2  7 القروي بالعالم الطرقٌة الشبكة تحسٌن    00:01:15 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 بالنقل المكلفة الدولة كتابة

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 41  8 القروي بالعالم النقل مشاكل   00:01:10 عادي 

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 346  9 الحدٌدٌة للسكك الوطنً المخطط   00:01:20 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 590  10 الحدٌدٌة السكك قطاع خدمات   00:01:35 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 037 2  11 القطارات محطات تؤهٌل   00:01:30 عادي 
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النواب مجلس   

 10 رقم الجلسة

01/08/2017 

الحركً الفرٌق 025 3  12 السٌارة بالطرق الحافالت وتوقف وقوف   00:01:25 آنً 

االشتراكً الفرٌق 220 3  13 مهٌكل الغٌر النقل قطاع تؤطٌر   00:01:05 آنً 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 المدٌنة وسٌاسة واإلسكان والتعمٌر الوطنً التراب إعداد

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 33  14 الحضرٌة المراكز تؤهٌل   00:01:15 عادي 

الحركً الفرٌق 479 1  15 ةالبدٌل والتصورات الملكٌة نزع   00:01:30 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 610 1  16 التهٌئة تصامٌم وتتبع إنجاز فً الحكامة غٌاب   00:01:35 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 263 2  17 الحضرٌة التهٌئة مخططات إشكاالت   00:01:25 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 277 2  18 لتعمٌروا السكنى مجال فً الوحٌد الشباك خدمات   00:01:35 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 بالماء المكلفة الدولة كتابة

الدستوري التجمع فرٌق 55  19 ببالدنا المائٌة السٌاسة   00:01:15 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 543  20 للمدن الهامشٌة واألحٌاء ديالبوا فً للشرب الصالح الماء   00:01:35 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 946 1  21 القروي بالعالم  الصحً الصرف إشكالٌة   00:01:30 عادي 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 826 2  22 للشرب الصالح بالماء التزود تعمٌم   00:01:15 آنً 
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النواب مجلس   

 10 رقم الجلسة

01/08/2017 

المعاصرة و األصالة فرٌق 032 3  23 اغرٌس وادي على السد مشروع إنجاز مآل   00:01:30 آنً 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 اإلسالمٌة والشإون وقافاأل

التنمٌة و العدالة فرٌق 715  24 العتٌق التعلٌم مدارس عدد تراجع   00:01:30 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 212 2  25 وزارتكم مع المتعاقدات األمٌة محو مإطرات إنصاف   00:01:25 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 259 2  26  والقٌمٌن األئمة ضعٌةبو للنهوض الوزارة مجهودات تقٌٌم 
 الدٌنٌٌن

 00:01:30 عادي

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الدولً والتعاون الخارجٌة الشإون

التنمٌة و العدالة فرٌق 818  27 الوطنٌة قضٌتنا بخصوص الحكومً الدٌبلوماسً المجهود   00:01:30 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 744 1  28 المغربٌة القنصلٌات و السفارات بؤداء االرتقاء   00:01:15 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الهجرة وشإون بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة

الدستوري التجمع فرٌق 231 2  29 المهجر بدول المغاربة معاناة حول   00:01:15 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 241 2  30 بالخارج المقٌمٌن للمغاربة العقارٌة األمالك حماٌة   00:01:30 عادي 
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التشرٌعٌة الوالٌة 2016-2021  
 


