
المملكة المغربية

البرلمان 
مجلس النواب 

 الكتابة العامة 

مديرية التشريع والمراقبة

مصلحة السئلة 

 الولية التشريعية 

2016-2021
السنة التشريعية

2016-2017

 جلسة رقم 

 مجلس النواب _ ص ب : 431

 شارع م الخامس _ الرباط

www.parlement.ma : الموقع

 

جدول أعمال مجلس النواب
جلسة السئلة الشفوية 
(الفصل 100 من الدستور) 

(الفصول من 184 إلى 199 من النظام الداخلي) 

رئاسة الجلسة 

عبد الواحد النصاري

أمانة الجلسة 

عزوها العراك,اسماء غللو

  تبتدئ الجلسة على الساعة الحادية عشرة صباحا

نظام جلسة السئلة الشفوية

تفتح الجلسة على الساعة الحادية 

ة عشرة صباحا

 المدة الموزعة :105 دقيقة

 مجلس النواب : 52 دقيقة 

 توقيت السئلة : 42 دقيقة 

 التعقيبات الضافية :10د 

 الحكومة : 52 دقيقة 

 توقيت الجوبة : 42 دقيقة 

 الرد على التعليقات الضافية : 10 د

 التعقيب الضافي

 التوزيع الزمني لجلسة السئلة بين الفرق والمجموعات النيابية

 توقيت السئلةالفرق والمجموعات 

00:13:20 00:03:20فريق العدالة و التنمية

00:11:00 00:02:45فريق الصالة و المعاصرة

00:06:25 00:01:35فريق التجمع الدستوري

00:04:55 00:01:15الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية

00:02:55 00:00:45الفريق الحركي

00:02:10 00:00:35الفريق الشتراكي

00:01:20 00:00:20المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية

00:00:30 00:00:05نواب الشتراكي الموحد
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 عدد السئلة:  26 منها 7  أنية 

 القطاعات الحكومية المبرمجة عدد السئلة النية

 10 1 التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

 6 2 إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة

 المدينة

 3 1 كتابة الدولة المكلفة بالنقل

 3 0 الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة 

وبالوظيفة العمومية

 3 2 الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلقات مع البرلمان 

والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

 1 1 كتابة الدولة المكلفة بالماء

 الثلثاء
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و.م المدة المخصصة بالدقائقالفريق النيابيموضوع السؤالنوع السؤالرقم السؤال

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

فريق التجمع الدستوري60 1 وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 00:02:10عادي

فريق الصالة و المعاصرة329 2 .تهيئ الشواطئ وتدبيرها 00:01:50عادي

المجموعة النيابية للتقدم والشتراكية355 3 وضعية الطرق بالعالم القروي عادي *00:01:20

فريق الصالة و المعاصرة619 4 الطرق القروية عادي *00:01:50

فريق العدالة و التنمية501 5 إشكالية ندرة الماء بالمغرب 00:01:30عادي

فريق العدالة و التنمية507 6 الوضعية غير القانونية لمجموعة من المقالع العشوائية بإقليم 

فحص أنجرة

00:01:30عادي

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية538 7 استغلل المقالع على ضفاف الوديان والنهار 00:01:40عادي

فريق العدالة و التنمية652 8 إشكالية النقل الطرقي بالمغرب 00:01:30عادي

فريق العدالة و التنمية688 9 تفعيل الوكالة الوطنية للسلمة الطرقية 00:01:25عادي

الفريق الحركي117 1 10 تفعيل برنامج تقليص الفوارق الترابية و الجتماعية في العالم 

. القروي الطرق والمسالك نموذجا

00:01:30آني

و.م المدة المخصصة بالدقائقالفريق النيابيموضوع السؤالنوع السؤالرقم السؤال

إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية344 11 التوازن المجالي 00:01:40عادي

فريق العدالة و التنمية523 12 مخططات التهيئة العمرانية 00:01:30عادي
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فريق الصالة و المعاصرة596 13 واقع وآفاق سياسة محاربة السكن غير اللئق بمدينة الدار 

البيضاء

00:01:50عادي

فريق الصالة و المعاصرة605 14 المباني المهددة بالنهيار عادي **00:01:50

الفريق الشتراكي817 1 15 معالجة اشكالية المنازل والبنايات اليلة للسقوط آني **00:01:05

فريق التجمع الدستوري816 1 16 مخطط التهيئة العمرانية بمدن و أقاليم المملكة 00:02:10آني

و.م المدة المخصصة بالدقائقالفريق النيابيموضوع السؤالنوع السؤالرقم السؤال

كتابة الدولة المكلفة بالنقل

الفريق الشتراكي7 17 حماية حقوق مقتنيي السيارات المستعملة 00:01:05عادي

فريق الصالة و المعاصرة387 18 .تقييم آثار التعديل الخير لمدونة السير 00:01:50عادي

فريق التجمع الدستوري460 1 19 ظاهرة حوادث السير 00:02:05آني

و.م المدة المخصصة بالدقائقالفريق النيابيموضوع السؤالنوع السؤالرقم السؤال

الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلح الدارة وبالوظيفة العمومية

الفريق الستقللي للوحدة و التعادلية152 20 ملف المتصرفين بالدارات العمومية 00:01:35عادي

فريق العدالة و التنمية524 21 تقييم العمل بالتوقيت المستمر 00:01:25عادي

فريق العدالة و التنمية674 22 النظام الساسي للوظيفة العمومية 00:01:30عادي

و.م المدة المخصصة بالدقائقالفريق النيابيموضوع السؤالنوع السؤالرقم السؤال

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
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فريق العدالة و التنمية676 23 المخطط التشريعي للحكومة 00:01:30عادي

الفريق الحركي123 1 24 الجهود المبذلولة لتحسين الظروف المادية والجتماعية لسرة 

المقاومة وأعضاء جيش التحرير

00:01:25آني

فريق العدالة و التنمية668 1 25 الجراءات المتخذة من قبل                                 

الحكومة من أجل ضمان قانونية

وشفافية التمويل الخارجي                                      

لجمعيات المجتمع المدني

00:01:30آني

و.م المدة المخصصة بالدقائقالفريق النيابيموضوع السؤالنوع السؤالرقم السؤال

كتابة الدولة المكلفة بالماء

فريق الصالة و المعاصرة784 1 26 تدبير الثروة المائية بين مناطق الفائض ومناطق الخصاص 00:01:50آني
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