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النواب مجلس أعمال جدول  
الشفوٌة األسئلة جلسة   

 (الدستور من 100 الفصل)
 (الداخلً النظام من 199 إلى 184 من الفصول) 

 
 
 
 
 
 

الجلسة رئاسة   
عماري العزٌز عبد  

الجلسة أمانة   
غاللو اسماء,العراك عزوها  

الزوال بعد الثانٌة الساعة على الجلسة تبتدئ  
 

الشفوٌة األسئلة جلسة نظام  

 بعد الثانٌة الساعة على الجلسة تفتح
الزوال 

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

  د 10:  اإلضافٌة التعقٌبات على الرد

اإلضافً عقٌبالت   

النٌابٌة والمجموعات الفرق بٌن األسئلة لجلسة الزمنً التوزٌع   

والمجموعات الفرق  األسئلة توقٌت    

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

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

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

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

الحركً الفرٌق 00:02:55  00:00:45 

االشتراكً الفرٌق 00:02:10  00:00:35 

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

الموحد االشتراكً نواب 00:00:15  00:00:05 

18/07/2017 
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آنٌة 8منها  29عدد األسئلة   

األسئلة عدد  األنٌة المبرمجة الحكومٌة القطاعات     

 الداخلٌة 4  10 

 العالً والتعلٌم المهنً والتكوٌن الوطنٌة التربٌة 2  7 
العلمً والبحث  

 الصحة 2  5 

المهنً واإلدماج الشغل 0  2   
 

 العدل 0  2 
 

والرٌاضة الشباب  0  2   

االجتماعٌة والتنمٌة والمساواة والتضامن األسرة 0  1   

  الثالثاء



 
النواب مجلس   

 9 رقم الجلسة
18/07/2017 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الداخلٌة

التنمٌة و العدالة فرٌق 511  1 العمومٌة المظاهرات تفرٌق   00:01:30 * عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 530  2  و مدن بعض تشهدها التً االحتجاجات ملف  تدبٌر  سٌاسة 
المملكة أقالٌم  

 00:01:45 * عادي

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 133 3  3 االحتجاجات تدبٌر   00:01:20 * آنً 

االشتراكً الفرٌق 134 3  4 السلمٌة االحتجاجات ضد العمومٌة السلطات تدخالت   00:01:05 * آنً 

الحركً الفرٌق 135 3  5 العمومٌة المظاهرات تفرٌق و االحتجاجٌة األشكال تدبٌر   00:01:30 * آنً 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 138 3  6 السلمٌة االحتجاجات لفض العمومٌة القوات تدخل    00:01:15 * آنً 

التنمٌة و العدالة فرٌق 008 1  7 الوطنً اإلنعاش عمال وضعٌة   00:01:25 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 188 1  8 المتجولٌن الباعة   00:01:30 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 324 2  9 األقالٌم و المدن بعض تهٌئة إعادة مشارٌع   00:01:30 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 347 2  10 الوطنً اإلنعاش دور تفعٌل   عادي 
 

00:01:30 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال عموضو   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 العلمً والبحث العالً والتعلٌم المهنً والتكوٌن الوطنٌة التربٌة

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 408  11 األمازٌغٌة اللغة تدرٌس   00:01:15 عادي 
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النواب مجلس   

 9 رقم الجلسة
18/07/2017 

التنمٌة و العدالة فرٌق 665  12 والتكوٌن التربٌة منطومة إصالح   00:01:30 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 811 1  13 العالً التعلٌم منح إشكالٌة   00:01:30 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 091 2  14  اإلدارٌة المسؤولٌات فً التعٌٌن فً المعتمدة المساطر 
 والتربوٌة

 00:01:30 عادي

التنمٌة و العدالة فرٌق 244 2  15  التعلٌم ورجال لنساء االنتقالٌة الحركات ملف تدبٌر منهجٌة 
 2017  2016 الحالً الدراسً الموسم برسم

 00:01:30 عادي

الدستوري التجمع فرٌق 856 2  16 المدرسٌة االمتحانات فً الغش حاالت إثبات   00:01:30 آنً 

الحركً الفرٌق 042 3  17  00:01:25 آنً 2017 لسنة االنتقالٌة الحركة 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الصحة

المعاصرة و األصالة فرٌق 79  18 مستشفٌاتال ببعض المستعجالت أقسام خدمات تردي   00:01:30 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 400  19 المرضى طرف من الطبٌة المستلزمات شراء   00:02:00 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 287 2  20 الكاذبة الطبٌة الشواهد إشكالٌة   00:01:40 عادي 

االشتراكً الفرٌق 600 2  21 ٌةالعموم بالمستشفٌات المرضى مواعٌد تدبٌر اختالالت   00:01:05 آنً 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 041 3  22 المهربة األدوٌة   00:01:15 آنً 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 المهنً واإلدماج الشغل

3 
  2017 أبرٌل دورة

التشرٌعٌة الوالٌة 2016-2021  
 



 
النواب مجلس   

 9 رقم الجلسة
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التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 405  23 صعبة وضعٌة فً المقاوالت دعم   00:01:10 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 540 1  24 لألبوٌن الصحٌة التغطٌة توفٌر إجراء   00:01:30 عادي 

السؤال رقم  
 

لالسؤا نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 العدل

التنمٌة و العدالة فرٌق 683  25  سبتة بباب الحقوقٌة واالنتهاكات الجرائم حول تحقٌق فتح 

 المحتلة
 00:01:30 عادي

المعاصرة و األصالة فرٌق 614 1  26  المتعلق 32.09 بالقانون الخاصة التنظٌمٌة النصوص 
التوثٌق  بمهنة

 00:01:30 عادي

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 والرٌاضة الشباب

التنمٌة و العدالة فرٌق 359 1  27   
الشباب صفوف فً المخدرات على اإلدمان محاربة  

 00:01:25 عادي

المعاصرة و األصالة فرٌق 972 1  28  00:01:30 عادي 2017 لموسم للتخٌٌم لوطنًا العرض 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النٌابً الفرٌق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 االجتماعٌة والتنمٌة والمساواة والتضامن األسرة

التنمٌة و العدالة فرٌق 579 1  29  وصندوق األرامل دعم من االستفادة مساطٌر تبسٌط 
العائلً التكافل  

 00:01:30 عادي
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