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:عدد األسئلة املربجمة  
   10:العادية / 10: اآلنية 

 
 

 
 
 
 

الثامنةجللسة ا  
  2010دورة أبريل 

2015 /2006:الوالية التشريعية  

  السنة التشريعية الرابعة
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  :املكلفة باجلالية املغربية املقيمة باخلارج  النتدبة لدى الورزير األولوزارةال

 بوراس، عبد  بنجيد األمني، العريبعبد الكبري برقية،ني السادة  احملترمينللمستشار، تسهيل عملية العبور: شفوي آين �

  )االستقاليل.ف (.العايل احلسيسن، عبد الناصر احلسيسن

عبد احلميد السعداوي، ني السادة  احملترمينللمستشار،  للجالية املغربية2010اإلجراءات املتخذة لعبور : شفوي آين �

  )احلركي.ف (.حيفظه بنمبارك، بناصر أزوكاغ، املهدي عثمون، حممد فضلي

زبيدة بوعياد، ني السادة  احملترمينللمستشار، 2010عملية عبور املهاجرين املغاربة ملوسم االستعداد ل: شفوي آين �

 )االشتراكي.ف (.، حممد الصمدي، محاين أحمزوناملختار صواب، بوشعيب هياليل

أعضاء ني رم احملتينللمستشار، االستعدادات املزمع القيام ا لضمان حسن استقبال اجلالية املغربية يف املهجر: شفوي آين �

  .فريق األصالة واملعاصرة

ادريس الراضي، ني السادة  احملترمينللمستشار، استعدادات الوزارة الستقبال اجلالية املغربية املقيمة باخلارج: شفوي آين �

 )التجمع الدستوري املوحد.ف (.عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، عبد احلميد أبرشان، املهدي زركو

  :االتصالوزارة 

حممد األنصاري، حممد فوزي بنعالل، حممد ني السادة  احملترمينللمستشار، القناة التلفزية الربملانية: شفوي آين �

 )االستقاليل.ف (.، خدجية الزوميبلحسان، عبد الناصر احلسيسن

 كأس مستجدات مفاوضات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة مع قناة اجلزيرة الرياضية لنقل مباريات: شفوي آين �

حممد ، إدريس مرون، سعيد أرزيقيعبد احلميد السعداوي، عبد القادر قوضاض، ني السادة  احملترمينللمستشار،  العامل

 )احلركي.ف (.الكبوري

عبد الرحيم ني السادة  احملترمينللمستشار، أسباب عدم متكن التلفزة املغربية من نقل مباريات كأس العامل: شفوي آين �

 )التحالف االشتراكي.ف (.زيز جناح، احلسن أكوجكال، أمحد الرمحوين، العريب خربوشمي، عبد العاالزمز

  :التشغيل والتكوين املهينوزارة 

للمستشارين ، تأخري استرجاع مصاريف العالج من الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي: شفوي آين �

 )احلركي. ف (.هيم فضلي، البكاي بورجل، أولعيد الردادعبد احلميد السعداوي، حلسن بوعود، ابرا  السادةاحملترمني

حممد دعيدعة، عبد ني السادة  احملترمينللمستشار، نتائج الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات ::::شفوي آين �

 )الفيدرايل. ف( .، حسن القامسيالرحيم الرماح، عبد السالم خريات، عبد احلميد فاحتي

 :تعاونوزارة الشؤون اخلارجية وال

 .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةني  احملترمينللمستشار،  الوطينالدبلوماسيالعمل : شفوي �

 :اإلسكان والتعمري والتنمية االية وزارة

ه، ادريس الراضي، عادل املعطي، حلسن نبيني السادة  احملترمينللمستشار، عدم توزيع السكن لفائدة املستحقني: شفوي �

 )التجمع الدستوري املوحد.ف (.الغازي الغراربة، عمر اجلزويل
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  .أعضاء فريق األصالة واملعاصرةني  احملترمينللمستشار، عدم التصريح باملبلغ اإلمجايل لبيع الشقق: شفوي �

األصالة أعضاء فريق ني  احملترمينللمستشار، التعقيدات اليت حتول دون استفادة األجراء من قرض فوكاريـم: شفوي �

  .واملعاصرة

 حممد العلمي التازي،توفيق كميل، فيد، املحممد ني السادة  احملترمينللمستشار، وضعية املدن العتيقة باملغرب: شفوي �

 )التجمع الدستوري املوحد.ف (. عبد الواحد الشاعرأمزال،

  :الصحة وزارة

الشايب، عبد الغاين  مصطفى القامسي، حممد بن ني السادة احملترمينللمستشار، تزايد عدد املصابني بداء السل: شفوي �

 )االستقاليل.ف (.مكاوي، حممد بلحسن خيري، عبد السالم اللبار

 أعضاء فريق األصالة واملعاصرةني  احملترمينللمستشار،  توفري مادة األنسولني باملؤسسات الصحية: شفوي �

ة بوعياد،  لطيفة الزيواين، سعيد سرار، عبد الرمحان بيدزني السادة  احملترمينللمستشار، املستشفيات العمومية: شفوي �

 )االشتراكي.ف (. السقوقعمولود أشن،

  :التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن وزارة

عزيز الفياليل، ناجي الفخاري، حممد زاز، فؤاد القادري، السادة للمستشارين احملترمني ، محاية حقوق الطفل: شفوي �

 )االستقاليل.ف (.حممد كرمين

 حلسن العواين، عبد العزيز بوهدود، امحادريي بلخري، خني السادة  احملترمينللمستشار، ظاهرة أطفال الشوارع: شفوي �

  )التجمع الدستوري املوحد .ف (.حسن سليغوةأبرجي، 

  

  
 

 .أسئلة جيمعها وحدة املوضوع �

____________________ 

  من النظام الداخلي128املادة 

وجيب إخبار الرئيس ذا الطلب برسالة ساعة .دقائق) 3(د بداية كل جلسة إحاطة الس علما بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عن

  .على األقل قبل افتتاح اجللسة

 
  من النظام الداخلي298املادة 

 
علق باألسئلة اليت تليها مناقشة عامة مبتابعة باقي األسئلة املدرجة يف جدول تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املت

  :األعمال على أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية 

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله يف ظرف: أوال 

  عطى الكلمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛ت: ثانيا 

   الكلمة يف النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ىتعط: ثالثا 

  .رية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرو: رابعا 

  :30h14تنطلق اجللسة على الساعة الثانية والنصف 


