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 جدول أعمال مجلس النواب
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 (رمن الدستو 100الفصل )
 (من النظام الداخلً 199إلى  184الفصول من )

 
 
 
 
 

 رئاسة الجلسة 
 رشٌد العبدي
 أمانة الجلسة 
 عزوها العراك
  اسماء غاللو

 تبتدئ الجلسة على الساعة الثانٌة بعد الزوال 

 نظام جلسة األسئلة الشفوٌة

على الساعة الثانٌة بعد  تفتح الجلسة
  الزوال

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

  د 10: الرد على التعلٌقات اإلضافٌة 

( أنٌة 17) 23عدد األسئلة   

المبرمجةطاعات الحكومٌة الق   عدد األسئلة   

 الطاقة والمعادن والتنمٌة المستدامة 5 (3 آنٌة)  

السٌاحة والنقل الجوي والصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد  3  (3 آنٌة)  

 االجتماعً

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد  2 (1 آنً)  

 االجتماعً

الصٌد البحري والتنمٌة القروٌة والمٌاه الفالحة و 11 (8 آنٌة)  
 والغابات

 الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة آنً 1 

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعالقات مع البرلمان  آنً 1 
 والمجتمع المدنً 

  التعقٌب اإلضافً

بٌةالنٌا المجموعةالتوزٌع الزمنً لجلسة األسئلة بٌن الفرق و   

والمجموعةالفرق     توقٌت األسئلة 

 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

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

 00:00:45 الفرٌق الحركً 00:02:55

لفرٌق االشتراكًا 00:02:10  00: 00:35 

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

 00:00:05 نواب االشتراكً الموحد 00:00:30

09/05/2017 
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  الثالثاء

 محٌنةنسخة 



  

 

 

 

****

النواب مجلس   

 2الجلسة رقم 
09/05/2017 



 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

لنٌابًالفرٌق ا  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 والغابات والمٌاه القروٌة والتنمٌة البحري والصٌد الفالحة

 1 .االجتٌاح الخطٌر للرحل للممتلكات الفالحٌة بمناطق سوس فرٌق األصالة و المعاصرة 00:03:00 آنً 73 

لحالًتقٌٌم حصٌلة الموسم الفالحً ا فرٌق التجمع الدستوري 00:03:15 آنً 110   2 

 3 آفاق الموسم الفالحً المجموعة النٌابٌة للتقدم واالشتراكٌة 00:01:20 آنً 366 

 4 حصٌلة الموسم الفالحً الحالً الفرٌق الحركً 00:01:25 آنً 832 

آثار االستعمال المفرط للمضادات الحٌوٌة فً تربٌة الدواجن على  فرٌق األصالة و المعاصرة 00:03:00 عادي 173 
 .المستهلكٌن
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 6 .تقٌٌم نتائج مخطط ألٌوتٌس  فرٌق األصالة و المعاصرة 00:02:00 عادي 311 

 7 استراتٌجٌة الٌوتٌس لقطاع الصٌد البحري فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:20 آنً 666 

 8 .تقٌٌم نتائج المخطط األخضر فرٌق األصالة و المعاصرة 00:03:00 عادي 312 

ق الحركًالفري 00:01:30 آنً 828   9 .تسرٌع وثٌرة تنمٌة العالم القروي ودعم التوازن المجالً 

 10 اإلجراءات الالزمة لتوزٌع موارد صندوق التنمٌة القروٌة الفرٌق االشتراكً 00:01:05 آنً 840 

 11 تشجٌع المالك بالعالم القروي على تحفٌظ عقاراتهم فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:20 آنً 853 

لرقم السؤا  
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفرٌق النٌابً
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  
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 المستدامة والتنمٌة والمعادن الطاقة

 

التشرٌعٌة الوالٌة 2016-2021  
 



 
النواب مجلس   

 2رقم الجلسة 
09/05/2017 

 12 وضعٌة مؤسسة السامٌر  الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 00:01:40 عادي 19 

 13 غالء فواتٌر الماء والكهرباء الفرٌق االستقاللً للوحدة و التعادلٌة 00:01:35 عادي 40 

 14 حصٌلة الحكومة فً مجال تعمٌم الكهرباء فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:30 آنً 833 

 15 مساهمة اإلنتاج المعدنً فً تنمٌة األقالٌم الجنوبٌة الشرقٌة فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:30 آنً 834 

مصٌر اتفاقٌة الشراكة مع وزارة                      فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:30 آنً 837 
  الفالحة والصٌد البحري لتطوٌر استعمال

ه السقًالطاقة الشمسٌة لضخ مٌا                       

16 



 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفرٌق النٌابً
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة

 17 تشجٌع السٌاحة الداخلٌة الفرٌق االشتراكً 00:01:05 آنً 841 

 18 القطاع السٌاحً فرٌق التجمع الدستوري 00:03:10 آنً 842 

 19 النهوض بالسٌاحة الداخلٌة فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:30 آنً 898 



 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفرٌق النٌابً
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة بالصناعة المكلفة الدولة كتابة

االستقاللً للوحدة و التعادلٌة الفرٌق 00:01:40 عادي 42   20 وضعٌة الصناع التقلٌدٌٌن 

 21 تحسٌن وضعٌة الصانع المغربً فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:30 آنً 899 
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 2017دورة أبريل  



 
النواب مجلس   

 2رقم  الجلسة 
09/05/2017 



 

 رقم السؤال
 

ؤالنوع الس  موضوع السؤال 
 

 الفرٌق النٌابً
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 والحكامة العامة بالشؤون المكلفة المنتدبة الوزارة

 22 اإلجراءات المتخذة الستقبال شهر رمضان األبرك فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:40 آنً 465 



 

 رقم السؤال
 

 موضوع السؤال نوع السؤال
 

 الفرٌق النٌابً
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

  المدنً والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلفة المنتدبة الوزارة

 23 إجراءات التفاعل مع المبادرة التشرٌعٌة للبرلمان فرٌق العدالة و التنمٌة 00:01:30 آنً 673 
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التشرٌعٌة الوالٌة 2016-2021  
 

 2017دورة أبريل  


