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

رئاسة الجلسة
عبد الواحد النصاري
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 32 :منها  0أنية
القطاعات الحكومية المبرمجة

عدد السئلة

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

10

النية
0

تبتدئ اللسة على الساعة الثالثة والنصف 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

الفريق الحركي

00:03:40

00:00:55

الفريق الشتراكي

00:02:45

00:00:40

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:01:40

00:00:25

النواب غير المنتسبين

00:00:15

00:00:05

كتابة الدولة المكلفة بالنقل

4

0

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
والقتصاد الجتماعي

4

0

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

4

0

2017-2018
جلسة رقم

35
الثنين
16/07/2018

الوقاف والشؤون السلمية

نظام جلسة السئلة الشفوية
تبتدئ الجلسة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

المدة الموزعة 135 :دقيقة
مجلس النواب  -ص ب 431 :
شارع م الخامس  -الرباط
www.chambredesrepresentants.ma

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والقتصاد
الجتماعي

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

4

3

0

0

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه
والغابات

1

0

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

1

0

كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية

1

0

16/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 35

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

1

1 411

عادي

الختللت التي تشوب تدبير المقالع

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

2

1 945

عادي

تدهور حالة بعض الطرق المصنفة

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

3

2 492

عادي

احتلل الملك العمومي البحري

الفريق الشتراكي

00:01:25

4

4 163

عادي

إصلح وتوسيع الشبكة الطرقية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

5

4 212

عادي

تردي الشبكة الطرقية بالعالم القروي والجبلي

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

6

4 578

عادي

خلق و تشييد المسالك الطرقية بالعالم القروي

فريق التجمع الدستوري

00:01:15

7

4 790

عادي

تأخر إنجاز أشغال الطريق السيار لمشروع الميناء المتوسطي
بالناظور

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

8

4 853

عادي

المعايير المعتمدة في برمجة بناء الطرق واستكمالها لفك عزلة
بعض التجمعات السكنية

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

9

6 416

عادي

انجاز نفق تيشكا في الطريق الرابط بين مراكش وورززات

الفريق الحركي

00:01:50

10

6 742

عادي

تجويد تدبير الشواطئ وتحسين جودة الخدمات

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

كتابة الدولة المكلفة بالنقل
رقم السؤال

و.م
11

367

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
وثيرة تنفيذ مشروع القطار الفائق السرعة

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

2

الفريق النيابي
المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:40

16/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 35

12

2 957

عادي

حوادث هجوم العصابات على القطارات

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

13

4 281

عادي

اعتماد الولوجيات في وسائل النقل الوطنية

فريق العدالة و التنمية

00:01:50

14

5 532

عادي

الحادث المأساوي الذي أودى بحياة  6أشخاص و إصابة  14ضحية
أخرى جراء اصطدام ناقلة بقطار

فريق التجمع الدستوري

00:01:30

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

15

451

عادي

إشكالية التنظيم بالمطارات المغربية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:20

16

3 329

عادي

النهوض بالقطاع السياحي

الفريق الشتراكي

00:01:20

17

4 722

عادي

تأهيل الشواطئ

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

18

5 139

عادي

حصيلة تنفيذ استراتجية تنمية القطاع السياحي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
رقم السؤال

و.م

نوع السؤال

موضوع السؤال

19

921

عادي

مخاطر العمدة الكهربائية ذات التوتر العالي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

20

2 689

عادي

برامج النجاعة الطاقية

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

21

5 357

عادي

وضعية الصناع المنجميين التقليديين

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

22

6 491

عادي

مآل وضعية عمال ومستخدمي وأطر شركة سامير

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

3

16/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 35

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي
رقم السؤال

و.م

موضوع السؤال

نوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

23

3 886

عادي

تأهيل قطاع الصناعة التقليدية و تعزيز أدواره الجتماعية
والقتصادية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

24

5 052

عادي

إجراءات تطوير وتحسين الصناعة التقليدية بالعالم القروي

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

25

6 073

عادي

تقدم المخططات الجهوية للقتصاد الجتماعي والتضامني

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

26

6 422

عادي

تقييم برنامج الدعم الموجه الى التعاونيات

فريق التجمع الدستوري

00:01:20

الوقاف والشؤون السلمية
رقم السؤال

و.م

موضوع السؤال

نوع السؤال

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

27

2 224

عادي

تسوية وضعية موظفي الوقاف المتعاقدين

فريق العدالة و التنمية

00:01:55

28

5 920

عادي

صيانة وإعادة تأهيل مدارس التعليم العتيق

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:01:15

29

6 415

عادي

تسوية الوضعية المادية لعدد من الئمة والقيمين الدينيين

الفريق الحركي

00:01:50

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات
رقم السؤال

و.م
30

316

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
.تفعيل صندوق التنمية القروية

الفريق النيابي
فريق الصالة و المعاصرة

المدة المخصصة بالدقائق
00:02:05

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

رقم السؤال

نوع السؤال

موضوع السؤال

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

4

الفريق النيابي

المدة المخصصة بالدقائق

16/07/2018

مجلس النواب

الجلسة رقم 35

31

4 418

عادي

تقييم فعالية وكالة محاربة المية

فريق الصالة و المعاصرة

00:02:00

كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية
رقم السؤال

و.م
32

5 546

نوع السؤال
عادي

موضوع السؤال
التقييم الولي للمخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية

الولية التشريعية 2021-2016
دورة أبريل 2018

5

الفريق النيابي
فريق التجمع الدستوري

المدة المخصصة بالدقائق
00:01:20

