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 تنظیم الزمن بالنسبة لجلسة األسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة

على الساعة الثانیة بعد الزوال 2015 أبریل  28بتاریخ الثالثاء   

 

 

I. الجزء األول األسئلة المحوریة 

 
  

 )قیقة واحدة لطرح السؤالد(السیاسة الحكومیة لخفض الدین العمومي واسترجاع التوازنات : األغلبیةو مجموعة السؤال المحوري األول لفرق  .1

 

 الفرق المتدخلة

الحصة الزمنیة 
المخصصة  لكل 

فریق 

الحصة الزمنیة 
المخصصة 

لرئیس الحكومة 

 د 1:00الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة  

 د 25:30

 د 00: 4فریق  العدالة والتنمیة  

 د 1:00فریق األصالة والمعاصرة  

 د 00: 7فریق التجمع الوطني لألحرار 

 د 1:00الفریق االشتراكي  

 د 00: 4الفریق الحركي  

 د 1:00فریق االتحاد الدستوري  

 د 30: 3فریق التقدم الدیمقراطي  

 د 00: 2المجموعة النیابیة لتحالف الوسط 
 



 
 
 

 )دة لطرح السؤالدقیقة واح(تعثر الحوار مع المركزیات النقابیة   :لفرق المعارضة السؤال المحوري الثاني .2

 

 المتدخلة الفرق

الحصة الزمنیة 
المخصصة  لكل 

فریق 

الحصة الزمنیة 
المخصصة 

لرئیس الحكومة 

 د 3:00فریق  العدالة والتنمیة 

 د 26:30

د  4:00الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة 
 د 3:00الفریق الحركي 

 د 4:00فریق األصالة والمعاصرة  

 د 3:30فریق التقدم الدیمقراطي 

 د 4:00الفریق االشتراكي  

 د 4:00فریق االتحاد الدستوري  

 

 



 

II. بقیة األسئلة :

موضوع السؤال الفرق المتدخلة 
الحصة الزمنیة 

لطرح سؤال الفریق 
والتعقیب 

الحصة الزمنیة 
لجواب رئیس 

الحكومة  
والرد على التعقیب 

االتحاد الدستوري  فریق 
 حاملي لتشغیل المتبعة العمومیة یاسةالس

العلیا  الشواھد
د 1:10  د 1:10   

فریق األصالة والمعاصرة 
 النھوض بخصوص المتبعة العامة السیاسة

التعلیمیة  بالمنظومة
د 1:10 د 1:10   

فریق األصالة والمعاصرة 
 مجال في المتبعة العامة السیاسات تقییم

التشغیل  إنعاش
د 1:10 د 1:10   

د 1:10السكن  مجال في العمومیة السیاسة أجرأةاالشتراكي  الفریق د 1:10   

د 1:10الضریبي   التھربالفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة  د 1:10   

د 1:10والتھمیش  والھشاشة الفقر محاربةالفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة  د 1:10   

الفریق االشتراكي 
 دمجةالمن العمومیة السیاسة تفعیل

المرأة  بحقوق للنھوض
د 1:10 د 1:10   

د 1:10  التقاعد صنادیق إصالح حولفریق االتحاد الدستوري  د 1:10   

 الزمن المخصص لكل سؤال فردي من قبل الفريق ھو الزمن المخصص لرئیس الحكومة :  ملحوظة


