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 08 :عدد األسئلة
  :(6) األسئلة احملوريةاجلزء األول  

o ( 3احملور األول)يف إطار وحدة املوضوع( ) 
o ( يف إطار وحدة 3احملور الثاين( ))املوضوع 

  :(2) ابقي األسئلةاجلزء الثاين 
 

 بقي

 
 جدول أعمال مجلس النواب

 جلسة األسئلة الشفوية
 اخلاصة برئيس احلكومة

الفقرة الثالثة ( من الدستور100)الفصل   

 "وتخصص لهذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر تقدم األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة،" 

 

 ( 283إلى المادة  278المادة من )النظام الداخلي لمجلس النواب  مواد 

 الجلسة رئاسة

 الحبيب المالكيالسيد 
 رئيس مجلس النواب 

 

 

 الجلسة أمانة

 بولون السالكالسيد 

 عزوها العراك السيدة
 

 

  الثانية بعد الزوالتبتدئ اجللسة على الساعة 

 صباحالحادية عشرة ا تفتتح الجلسة على الساعة 

 دقيقة 193: المدة الموزعة 

  ثانية 30و دقيقة 96مجلس النواب 

  ثانية 30و دقيقة 96الحكومة رئيس 

 سؤال محوري كل  دقيقة واحدة لطرح ملحوظة:

 

 

 الغالف الزمين للجلسة
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 2021-2016الوالية التشريعية 

 األسئلة المحوريةالجزء األول : 
 
 

 

 : المحور األول 

 

  وم
رقم 
 السؤال

 الفريق النيابي موضوع السؤال نوع السؤال
المدة المخصصة 

 بالدقائق

* 
 

 27:00 فرق ومجموعة األغلبية العالمالسياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة  محوري 10170 1

* 
 

 محوري 10208 2
تقييم حصيلة السياسات العامة المتعلقة بالمغاربة المقيمين في 

 الخارج
 10:00 األصالة والمعاصرة

* 
 

 06:00 االستقاللي للوحدة والتعادلية وضعية الجالية المغربية محوري 10177 3

 

 
 

 : المحور الثاني 

 

  وم
رقم 
 السؤال

 الفريق النيابي موضوع السؤال نوع السؤال
المدة المخصصة 

 بالدقائق

** 
 

 06:00 األصالة والمعاصرة الالتمركز اإلداري محوري 8994 4

** 
 

 محوري 8975 5
التدابير الحكومية لتفعيل الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري 

 وترسيخ الحكامة الترابية
 06:00 االستقاللي للوحدة والتعادلية

** 
 

 28:00 فرق ومجموعة األغلبية الالتمركز اإلداري والحكامة الترابية محوري 8985 6
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 2021-2016الوالية التشريعية 

 

 باقي األسئلة: الجزء الثاني 
 

  وم
رقم 
 السؤال

 الفريق النيابي موضوع السؤال نوع السؤال
المدة المخصصة 

 بالدقائق

 10:00 األصالة والمعاصرة التحكم في الدين العمومي عادي 121 7 

 05:00 االستقاللي للوحدة والتعادلية مآل مخطط تنمية المناطق البعيدة والمعزولة عادي 9745 8 
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 تنظيم الزمن لجلسة األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة  

(الحادية عشرة صباحااالساعة ) 2019يونيو  24 االثنين ليوم  

 

I. الجزء األول: األسئلة المحورية 
 

 سؤال(كل )دقيقة واحدة لطرح  السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم :موضوع حول األول المحور  

 المتدخلة الفرق

الحصة الزمنية 

المخصصة  لكل 

 فريق

الحصة الزمنية 

المخصصة 

 لرئيس الحكومة

 د 09:00 العدالة و التنمية فريق 

 د 43:00

د 0010:  فريق األصالة والمعاصرة  

 د 06:00  فريق التجمع الدستوري

د 0006:  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  

 د 04:30 الفريق الحركي

 د 04:00  االشتراكيالفريق 

 د 03:30  المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية
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 سؤال( كل )دقيقة واحدة لطرح الالتمركز اإلداري: حول موضوع الثانيالمحور 
 

 الفرق المتدخلة

الحصة الزمنية 

المخصصة  لكل 

 فريق

الحصة الزمنية 

المخصصة 

 لرئيس الحكومة

د 10:00 العدالة و التنميةفريق   

 د 42:00

 د 06:00 فريق األصالة والمعاصرة

 د 06:00 فريق التجمع الدستوري

د 0006: الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  

 د 04:30 الفريق الحركي

 د 04:00 الفريق االشتراكي

 د 03:30 المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية

 د 02:00 النواب غير المنتسبين 

 

II. باقي األسئلة: الثاني الجزء 

 الموضوع الفرق المتدخلة

الحصة الزمنية 

المخصصة  لكل 

 فريق

الحصة الزمنية 

المخصصة 

 لرئيس الحكومة
 

  فريق األصالة والمعاصرة

 

 التحكم في الدين العمومي
 د 10:00 د 10:00

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
والمعزولةمآل مخطط تنمية المناطق البعيدة   د 05:00 د 05:00 

 


