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 جدول أعمال مجلس النواب
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 رباسة الجلسة 
 ءامنة ماء العينين

 أمانة الجلسة 
بولون السالك ,عزوها العراك  

 تبتدئ الجلسة على الساعة الثانٌة بعد الزوال
 

ألسئلة الشفويةنظام جلسة ا  

تفتح الجلسة على الساعة الثانية بعد 
الزوال 

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

  د 10: الرد على التعقٌبات اإلضافٌة 

  التعقيب اإلضافي

  التوزيع الزمني لجلسة األسئلة بين الفرق والمجموعات النيابية

  توقيت األسئلة الفرق والمجموعات 

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

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

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

لً للوحدة و التعادلٌةالفرٌق االستقال 00:04:55  00:01:15 

 00:00:45 الفرٌق الحركً 00:02:55

 00:00:35 الفرٌق االشتراكً 00:02:10

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

 00:00:05 نواب االشتراكً الموحد 00:00:15
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آنية 5منها  28: عدد األسئلة  
األسئلة عدد  األنية   القطاعات الحكومية المبرمجة  

 التجهٌز والنقل واللوجستٌك والماء 2  10 

 كتابة الدولة المكلفة بالماء 1  7 

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقٌمٌن بالخارج  1 3 
 وشؤون الهجرة

 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة 0  3 

 كتابة الدولة المكلفة باإلسكان 0  2 

 كتابة الدولة المكلفة بالنقل 1  2 

 الشؤون الخارجٌة والتعاون الدولً 0  1 

  الثالثاء



 
النواب مجلس   

    7الجلسة رقم 
04/07/2017 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 اءوالم واللوجستٌك والنقل التجهٌز

 00:01:15 عادي تأهٌل الموانا الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 34  1

 00:01:35 عادي فك العزلة عن الجماعات الترابٌة الحدودٌة بإقلٌم الرشٌدٌة فرٌق األصالة و المعاصرة 153  2

تهاوضعٌة الطرق وإستراتٌجٌة الحكومة لصٌان المجموعة النٌابٌة للتقدم واالشتراكٌة 354  3  00:01:20 عادي 

 00:01:10 عادي الطرق بالعالم القروي الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 407  4

 00:01:35 عادي مراقبة إنجاز صفقات أشغال بناء الطرق فرٌق األصالة و المعاصرة 415  5

 00:01:30 عادي اإلشراف على تنفٌذ مشارٌع التجهٌزات العمومٌة فرٌق العدالة و التنمٌة 735  6

 00:01:25 عادي توسٌع شبكة الطرق السٌارة فرٌق العدالة و التنمٌة 740  7

 00:01:25 عادي تأهٌل الشبكة الطرقٌة الوطنٌة الفرٌق الحركً 478 1  8

 00:01:25 آنً إنجاز المٌناء الطاقً بالجرف االصفر فرٌق العدالة و التنمٌة 026 2  9

لجهوٌة واالقلٌمٌةالطرق ا الفرٌق الحركً 374 2  10  00:01:30 آنً 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 بالماء المكلفة الدولة كتابة

 00:01:15 عادي توفٌر الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق القروٌة الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 147  11
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النواب مجلس   

    7الجلسة رقم 
04/07/2017 

 00:01:30 عادي أهمٌة السدود التلٌة والصغرى فرٌق األصالة و المعاصرة 277  12

 00:01:30 عادي إشكال الماء الشروب بإقلٌم زاكورة فرٌق العدالة و التنمٌة 541 1  13

مجهودات الوزارة من أجل تثمٌن المٌاه المستعملة  فرٌق العدالة و التنمٌة 572 1  14
 والمحافظة علٌها

 00:01:30 عادي

سٌاسة  إنجاز السدود الصغرى و المتوسطة ببعض أقالٌم و  فرٌق التجمع الدستوري 782 1  15
 جهات المملكة

 00:02:10 عادي

لدستوريفرٌق التجمع ا 809 1  16  00:02:10 عادي حول مراقبة جودة المٌاه المستعملة 

 00:01:05 آنً رفع معدل الربط بشبكة الماء الفرٌق االشتراكً 815 1  17

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الهجرة وشؤون بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة

 00:01:30 * عادي 2017اإلجراءات المتخدة من أجل إنجاح عملٌة العبور  فرٌق العدالة و التنمٌة 223  18

 00:01:05 * عادي 2017عملٌة عبور  الفرٌق االشتراكً 442 1  19

 00:01:35 * آنً االستعدادات الجارٌة الستقبال مغاربة العالم فرٌق األصالة و المعاصرة 007 2  20

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 اإلسالمٌة والشؤون األوقاف

 00:01:35 عادي .التأطٌر والتحضٌر لموسم الحج فرٌق األصالة و المعاصرة 291  21

اصة باألبمةالتأخر فً التوصل بالمنح والتعوٌضات الخ فرٌق العدالة و التنمٌة 719  22  00:01:30 عادي 
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النواب مجلس   

    7الجلسة رقم 
04/07/2017 

 00:01:15 عادي وضعٌة األبمة والقٌمٌن الدٌنٌٌن الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 754 1  23

 رقم السؤال
 

وع السؤالن  موضوع السؤال 
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 باإلسكان المكلفة الدولة كتابة

 00:01:35 عادي الدور السكنٌة اآلٌلة للسقوط فرٌق األصالة و المعاصرة 253  24

 00:01:35 عادي هٌكلة األحٌاء الهامشٌة للمدن فرٌق األصالة و المعاصرة 623  25

الرقم السؤ  
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 بالنقل المكلفة الدولة كتابة

مجهودات الوزارة من أجل العمل على امتالك أسطول  فرٌق العدالة و التنمٌة 438 1  26
 بحري وطنً

 00:01:30 عادي

لسكك الحدٌدٌةأداء المكتب الوطنً ل فرٌق التجمع الدستوري 292 2  27  00:02:05 آنً 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفريق النيابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الدولً والتعاون الخارجٌة الشؤون

إشراك المجتمع المدنً فً الدٌبلوماسٌة لصالح وحدتنا  فرٌق العدالة و التنمٌة 808  28
 الترابٌة

 00:01:30 عادي
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