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 ةمقدم
 

(،وأأعضرءاعضولا120(ال ىلا)270ارين ادويتهالخلريفيةامبتغريلتاجديدةاعىلامت توىاعددالسمتشارين الذلياتقسلصام ا)لفتتحاجمسل السمتشا

جرلءالنتخرابتاجديدةامسحتابمتثيلافريقنياجديدن الأولامرةاأأعضرءا06(ال ىلا)12للفرقالذلياتقسلصام ا) اعىلامت توىاتركيبتهاعقبال  (،اوكذل

 .للعدلةلاوللتمنيةاوالاحترداللعرماسمقروالتالسمغربفريقياابلغرفةاللثرنية،اويتعسلقاللأمراب
 

ياوحبمكاطبيعةالسمرحةلاالانتقرلية،ادأأبالجملسل اخاللاللأسربيعاللأوىلاعىلاعقداجسلترتالس تثنرئيةاابلتنت يقامعالحلكومةاخصصتاسمنرقاةاحمروا

آنيةاحتظىاابهامتماللرأأياللعرمام اقبيل سرتلتيجيةالحلكومةاال صالحاللتعسلمياللعريل،اللنظرمالجلديدالشتعريةاوفوترةا)ابرانمجالخلدمةاللصحيةاللوطنيةا،ال ا: أ

عردةالنشارياموظفيالال د ليلتاولسمؤسترتالسمرءاوللكهرابء،الحتجرجرتاللأسرتذةالسمتديبنياابسمرلكزالجلهويةالسلرتبيةاوللتكون ،امرشوعالسمرسوماللقريضااب 

لغرءالتفرقيةاللفالحةاوللصيداللبحرياللعمومية،امرشوعاقرنوناللصحرفةاوللنرش،اأأزمةارشك ةاسرمري،احترنراأأسعريالحملروقرت،اقرليالحملمكةاللأويوبيةااب 

 لسمربمةابنياالاحترداللأويويباولسمغرب،ابرانمجالحلكومةاحملريبةاللفتردايفالال دليةاللعمومية(.ا
ا

لت يرسةاللعرمةاولل يايتوىلالال جربةاعهنراللت يدايئس الحلكومة،اكاماعقدالجملسل اخاللاهذهالدلويةاجسلت تنياشهريتنياسمنرقاةاللأس ئةلالسمتعسلقةااب

حصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية،اللت يرسةاللطرقيةايفاعالقهترامعامؤمتراللأطرلفايفالالتفرقيةالال طرياحولاخصصترااسمنرقاةالحملروياللترلية:ا)

ااا(. ،الحلولياالاجامتعيcop 22لسمنرخيةاااللتغريلت
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ا37م اأأصلااقطرعراحكوميرا32الل ياعقدهرالجملسل ،اللأيبعةاعرشمت توىاأآخرامشسلتايقربةاللتردةالسمتشارين اخاللاجسلترتاللأس ئةلاوعىلا

ذاحرضاللوزيلءالسممثسلونالهرااللقطرعرتاالاجامتعيةلسمالكةالسلحكومة،الس تأأثرتا مرة،متبوعراابلقطرعالحلقويقاولال دليياولدلييناا38ابحلصةاللكربىامهنرال 

،امبرتنيمرة،فقطرعاللاؤونالخلريجيةاا13مرة،مثاللقطرعاالاقتصردياباا14منرس بة،افقطرعالدللخسليةاوللبنيرتاللأسرس يةالل ياحرضاوزيلؤهراا16با

دمرجاللقطرعاغريالسمنظماعسلاماأأن مفصالاا)جتدونامض اهذهالحلصيةلاجدوالغربولاعهنرامجيعر.ااوزيلءاللفالحة،اللصنرعةاوللتجرية،ولسمقروالتاللصغرىاول 

 لنت بةاحضوياللقطرعرتالحلكوميةاخاللاجسلترتاللأس ئةل(.
 

ا ايصد ا،مت اللوزيلء اللتردة السمرءااللزتلمرتا7وخبصوصاتعهدلت اوفوترة الشتعرية الجلديد اللنظرم اللوطنية، اللصحية الخلدمة مهتاابلأسرس:"

ال ح اللشاغيل، ايفالسمنرطقالسمهماة، اتقسليصاوفيرتاللأهمرتاولسمولليداخصوصر ايفاوللكهرابء، اللفترد احملريبة ابرانمجالحلكومة دلثادلخسليرتاجديدة،

 لال دليةاللعمومية".
ا

ا130للكامتشاري(،اأأجربتالحلكومةاعىلااسؤالاا6,ا85سؤالا،ا)مبعدلاا822وبسلغاعدداللأس ئةلاللافهيةالسمطروحةاخاللالدلويةالخلريفيةا

 سؤالااعرداي.ا 87سؤالاامهنراأآين،اوا
ا

 ا
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ا

(ام امجموعاللأس ئةلالسمطروحة،امثا%36,32بنت بةا)االاجامتعييلاللقطرعيايكزتاأأس ئةلاللتردةالسمتشارين اعىلاللقطرعاوابلنت بةالسلتوزيعالجملر

بنت بةاالحلقويقاولال دليياولدليين(،افرجملرلا%22,19بنت بةا)اللاؤونالدللخسليةاوللبنيرتاللأسرس ية(،افقطرعا%44,29بنت بةا)االاقتصرديللقطرعا

 (.%13,04بنت بةا)اللاؤونالخلريجية(،اوأأخريلاقطرعا84,14%)
ا

اسؤالاامهنر.ا12سؤالا،اأأجربتالحلكومةاعىلاا165وابسلغاعدداللأس ئةلاللكتربيةالسمطروحةاخاللادويةاأأكتوبرا
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جامليةالال حصرءاللعرما  للأس ئةلاللافهيةنترجئال 

 ا2015 أأكتوبرخاللادويةا
 

 للعدد للأس ئةلاللافهية

 الجملرباعهنـرا-للآنية-للأس ئةلاللافهيةا

 لجملرباعهنرا-للعردية-للأس ئةلاللافهيةا 
 م امجموعاللأس ئةلالجملربة (%59,90) :سؤالا 130

 م امجموعاللأس ئةلالجملربةا(% 40,10: )سؤالا 87

 217 لجملموع
 
ا

جامليةالال حصرءاللعرما اللأس ئةلاللكتربيةنترجئال 

 2015 أأكتوبرخاللادويةا
 

 للعدد للأس ئةلاللكتربية

 سؤالاا118  لسمطروحةللكتربيةااللأس ئةل 

 لسمطروحةم امجموعاللأس ئةلا (% 10,16): جولاب 12  للأس ئةلاللكتربيةالجملرباعهنر 
ا
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 توزيعاللرئرسةاوللأمرنةاحتبالجلسلترت
 

ا

 للأمني للرئس  لجلسلترت ي.ت
امحمداعدللاعبدالحلكمياب اشامش 03/11/2015لجلسلتةاللأوىلا 01

اأأمحداللتونزيامحمداللأنصريي 10/11/2015اللثرنيةلجلسلتةا 02

اأأمحدالخلريفاعبدالال هلالحلسلوطي 17/11/2015اللثرلثةلجلسلتةا 03

اأأمحداللتونزيامحيداكوسكوس 24/11/2015اللرلبعةلجلسلتةا 04

اأأمحداللتونزياعبداللقردياسالمة 08/12/2015الخلرمتةلجلسلتةا 05

التونزيأأمحدالامحمداللأنصريي 15/12/2015اللتردسةلجلسلتةا 06

اأأمحدالخلريفاعبدالال هلالحلسلوطي 22/12/2015اللتربعةلجلسلتةا 07

امحمداعدللامحيداكوسكوس 29/12/2015اللثرمنةلجلسلتةا 08

اأأمحداللتونزيااعبداللقردياسالمةا 05/01/2016اللترسعةلجلسلتةا 09

اأأمحدالخلريفاانئةلاميةاللترزي 12/01/2016اللعررشةلجلسلتةا 10

امحمداعدللامحمداللأنصريي 19/01/2016ايةاعرشلحلردلجلسلتةا 11

اأأمحداللتونزياعبدالال هلالحلسلوطي 26/01/2016اللثرنيةاعرشلجلسلتةا 12

اأأمحداللتونزيامحيداكوسكوس 02/02/2016اللثرلثةاعرشلجلسلتةا 13

اأأمحداللتونزيااعبداللقردياسالمةا 09/02/2016اعرشاللرلبعةلجلسلتةاا14

ا



  مصسلحةاللأس ئةل                                                اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسل السمتشارين ااااااااااجم

 

 حصيةلالدلوية                                                                                                                                                                                                                 2015 دويةاأأكتوبر
 

8 

 ا2015خاللاجسلترتاللأس ئةلاللافهيةادلويةاأأكتوبرااللقطرعرتالحلكوميةاحضوي
ا

اللقطرعرتالحلكومية
عددامرلتالحلضوييفا

 لجلسلترت
اللقطرعرتالحلكومية

عددامرلتالحلضوييفا

 لجلسلترت

عدلداللرتلباللوطين 01 لدللخسلية،اللوزليةالسمنتدبةايفالدللخسلية  02اللتعمرياول 

 07اصحةلل 01 لخلريجية،اللوزليةالسمنتدبةايفالدللخسلية

 03الالتصرل 04 للعدلاولحلرايت

 01اللطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئة 01 للأوقرفاوللاؤونالال سالمية

 03اللت يرحة 00 )ينوباعنهاللعالقرتامعاللربسمرن( للأمرنةاللعرمةالسلحكومة

 06اجامتعيةللتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةاالا 01 الاقتصرداولسمرلية،اللوزليةالسملكفةاابسمزيلنية

 02اللثقرفة 03 للا برباوللرايضة

 01السمغريبةالسمقمينياابخلريجاوشؤوناللهجرة 04 للتكىناوس يرسةالسمدينة

 01اللعالقرتامعاللربسمرناولجملمتعالسمدين 00 للفالحةاوللصيداللبحري

 01ارداالاجامتعياوللتضرمينللصنرعةاللتقسليديةاوالاقتص 08 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين،اللوزليةالسمنتدبة

 08اللشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية 06 للتعسلمياللعريل،اللوزليةالسمنتدبة

دليةالدلفرعاللوطين 04 للتجهزياوللنقل  00ال 

 02اللاؤوناللعرمةاولحلاكمة 00 للصنرعةاوللتجريةاوالاسشامثياوالاقتصرداللرمقي

 03 للوزليةالسملكفةاابلبسئة 01 للتجريةالخلريجية

 01 للوزليةالسملكفةاابسمرء 03 للوزليةالسملكفةاابلنقل

دمرجاللقطرعاغريالسمنظم 05 للوظيفةاللعموميةاوحتديثالال دلية  00السمقروالتاللصغرىاول 
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 ا2015نت بةالعتذلياللوزيلءاع احضوياأأشغرلاجسلترتاللأس ئةلاللافهيةاخاللادويةاأأكتوبرا
 عددالجلسلترت حلكوميةللقطرعرتال عددالجلسلترت للقطرعرتالحلكومية

عدلداللرتلباللوطين 09/10 لدللخسلية،اللوزليةالسمنتدبةايفالدللخسلية  04/10 للتعمرياول 

 04/10 للصحة 07/10 لخلريجية،اللوزليةالسمنتدبةايفالدللخسلية

 01/10 لالتصرل 06/10 للعدلاولحلرايت

 02/10 ئةللطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسا 03/10 للأوقرفاوللاؤونالال سالمية

 02/10 للت يرحة ---- )ينوباعنهاللعالقرتامعاللربسمرن(ا للأمرنةاللعرمةالسلحكومة

 00/10 للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةاالاجامتعية 06/10 الاقتصرداولسمرلية،اللوزليةالسملكفةاابسمزيلنية

 02/10 للثقرفة 06/10 للا برباوللرايضة

 03/10 غريبةالسمقمينياابخلريجاوشؤوناللهجرةلسم 02/10 للتكىناوس يرسةالسمدينة

01/10 للعالقرتامعاللربسمرناولجملمتعالسمدين 10/10 للفالحةاوللصيداللبحري  

 08/10 للصنرعةاللتقسليديةاوالاقتصرداالاجامتعياوللتضرمين 00/10 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين،اللوزليةالسمنتدبة

 00/10 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية 00/10 دبةللتعسلمياللعريل،اللوزليةالسمنت

دليةالدلفرعاللوطين 04/10 للتجهزياوللنقل  ---- ل 

 03/10 للاؤوناللعرمةاولحلاكمة 10/10 للصنرعةاوللتجريةاوالاسشامثياوالاقتصرداللرمقي

 06/10 للوزليةالسملكفةاابلبسئة 02/10 للتجريةالخلريجية

 06/10 لوزليةالسملكفةاابسمرءل 02/10 للوزليةالسملكفةاابلنقل

دمرجاللقطرعاغريالسمنظم 03/10 للوظيفةاللعموميةاوحتديثالال دلية  10/10 لسمقروالتاللصغرىاول 

ثننيالعدماتوفراعاللأوىل،اللثرنية،اللثرلثةاوللرلبعةخاللالجلسلترتا:امسلحوظة ل ىلاا05فقطا)م ااجسلترتا10ذللافغيرباللوزيلءاخيصا،اولجملموعرتاعىلايصيداددام اللفرقمتتابرجمةاللأس ئةلاابلتولفقامعالحلكومةاحبضوياقطرعاولحداأأوال 

ا(.ا14
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اللقتماللأول
 

الجلسلترتاللاهريةالسمتعسلقة -اأأا

 ابلت يرسةاللعرمة:الحملروي
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الجلسلتةاللاهريةالخلرصةاابلت يرسةاللعرمة

 2015 خاللادويةاأأكتوبر
اااأأمنيالجلسلتة:امحمداعدللاكمياب اشامشيئس الجلسلتة:اعبدالحلا2015دجنرباا01لجلسلتةاللأوىلا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا

احصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعيةاحمويالجلسلتة:
ايئس الحلكومةاا الاس تقاليل .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليلحصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية،ا

 يئس الحلكومة للأصرةلاولسمعررصةالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.صيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية،احا

 يئس الحلكومةاللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.حصيةلالحلكومةايفالجملرلاالاجامتعي،ا

 يئس الحلكومة لحلريك ،السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.حلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعيةحصيةلال

 يئس الحلكومة للتجمعاللوطيناللأحرلي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.للبعداالاجامتعيايفاللت يرسةالحلكومية،ا

التحا السمتخذة الال جرلءلت اللأعامل، االاجامتعي السمنرخ اللعرماتني االاحترد افريق اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 سمقروالتالسمغرب.
 يئس الحلكومةاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

 يئس الحلكومةاالاشرتليك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.حصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية،ا

 يئس الحلكومةاالاحتردالسمغريبالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.حصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية،ا

 يئس الحلكومةاالاجامتعيلدلس توييالدلميقرلطيا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.للت يرسةاالاجامتعيةالسلحكومة،ا

ا االاجامتعية، اللت يرسة ايف الحلكومة الدلميقرلطيةاحصيةل اللكونفديللية امجموعة اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 لسلاغل.
 يئس الحلكومةامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل

امجموعةاللعملاللتقديم مجموعةاللعملاللتقديم.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءحصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية،ا

 يئس الحلكومة
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اااأأمنيالجلسلتة:اأأمحدالخلريفايئس الجلسلتة:اعبدالحلكمياب اشامشا2016ينرنراا12لجلسلتةاللثرنيةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا

ا (cop 22)   لسمنرخيةااطرلفايفالالتفرقيةالال طرياحولاللتغريلتللت يرسةاللطرقيةايفاعالقهترامعامؤمتراللأاالحملوياللأولا:
طريالتفرقيةاللأممالسمتحدةاحولاتغيريالسمنرخاوالاس تعدلدلتالتحضريا للت يرسةاللطرقيةايفاعالقرهتراابلزتلمرتابالدانايفال 

(cop22)لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.،ا 
امةاايئس الحلكوا الاس تقاليل

سرتلتيجيةالحلكومةايفاجمرلاللطرقرتاللبديةل،ا  يئس الحلكومة للعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.ل 

 يئس الحلكومةالحلريك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.للت يرسةاللطرقيةاابسمغرب،ا

لسلمتشارين ا،ا(cop22)وليتبرطهراابسمؤمترالدلويلالسمتعدداللأطرلفاحولالسمتغريلتالسمنرخيةااللت يرسةاللطرقيةاللوطنية

 لحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.
 يئس الحلكومة للتجمعاللوطيناللأحرلي

لتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسلمتشارين الحملرتمنيال،ا(cop22)تقيميالال سرتلتيجيةاللوطنيةالسلتحولاللطريقاوللتحضريالا

 للعرماسمقروالتالسمغرب.
 يئس الحلكومة الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

 يئس الحلكومةالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي لحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.السلمتشارين للت يرسةاللطرقية،ا

لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللعملارتاللعموميةالسمتعسلقةاابلطرقة،امدىاحضويامتأأةلاللبسئةايفاللت يرس

 للتقديم.
 يئس الحلكومةامجموعةاللعملاللتقديم

ا لحلولياالاجامتعيالحملوياللثرينا:
ايئس الحلكومةاا الاس تقاليل .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليللحلولياالاجامتعي،ا

 يئس الحلكومة للأصرةلاولسمعررصة .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصةولياالاجامتعي،الحل

 يئس الحلكومةاللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لحلولياالاجامتعي،ا

 يئس الحلكومة الاشرتليك ةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردلحلولياالاجامتعي،ا

 يئس الحلكومة الاحتردالسمغريبالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.لحلولياالاجامتعي،ا

 يئس الحلكومةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغلا.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغللحلولياالاجامتعي،ا
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 للقتماللأول

 لجلسلترتاللاهريةالسمتعسلقة -اب

 ابلت يرسةاللعرمة:ال حصرئيرتااااااااااااااااااااا
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ال حصرءاعرماللأس ئةلاللاهريةالخلرصةابرئس الحلكومة

 2015اأأكتوبردويةاا–حتباللفرقاولجملموعرتاا–

 2015 ردجنب 01: األولىالجلسة 

حصيلة احلكومة يف السياسة االجتماعيةمحور الجلسة:  الفرق/ المجموعات  

 األسئلة املطروحة األسئلة اجملابة
 ف. االستقاللي 01 01

 ف.األصالة والمعاصرة 01 01

 ف. العدالة والتنمية 01 01

 ف.الحركي 01 01

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01

لمقاوالت المغربف. االتحاد العام  01 01  

 ف. االشتراكي 01 01

. االتحاد المغربي للشغلف 01 01  

الديمقراطي االجتماعي ف. الدستوري 01 01  

 م.الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 01 01

 م.العمل التقدمي 01 01

11 11 
 المجموع
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 2015دويةاأأكتوبراا–تاحتباللفرقاولجملموعرا–ل حصرءاعرماللأس ئةلاللاهريةالخلرصةابرئس الحلكومة

 2016يناير  12الجلسة الثانية: 

احلوار االجتماعي -: المحور الثاني الفرق والمجموعات  
السياسة الطاقية يف عالقتها مع مؤمتر األطراف يف  -: المحور األول

 (cop 22)   املناخية  االتفاقية اإلطار حول التغريات

ئلة اجملابةاألس األسئلة املطروحة األسئلة اجملابة  األسئلة املطروحة 
 ف. االستقاللي 01 01 01 01

 ف.األصالة والمعاصرة 00 00 01 01

 ف. العدالة والتنمية 01 01 01 01

 ف.الحركي 01 01 00 00

 ف.التجمع الوطني لألحرار 01 01 00 00

 ف. االتحاد العام لمقاوالت المغرب 01 01 00 00

االشتراكيف.  00 00 01 01  

 ف. االتحاد المغربي للشغل 00 00 01 01

 ف. الدستوري الديمقراطي االجتماعي 01 01 00 00

 م.الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 00 00 01 01

 م.العمل التقدمي 01 01 00 00

06 06 07 07 
 المجموع
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اومةل حصرءاعرماللأس ئةلاللاهريةالخلرصةابرئس الحلك

 2015دويةاأأكتوبراا–توزيعاللتوقيتاا–ا

 

 رئيس الحكومة مجلس المستشارين المحاور

 : ور الجلساتامح
 حصيلة احلكومة يف السياسة االجتماعية -
السياسة الطاقية يف عالقتها مع مؤمتر  -

األطراف يف االتفاقية اإلطار حول 
   COP 22  املناخية  التغريات

 احلوار االجتماعي -

  دقيقة 75
 

  دقيقة 75
 

  
 .دقيقة(ا75دقيقة(اويئس الحلكومةا)ا75مبدأأالسمنرصفةايفاتوزيعاللتوقيتابنياجمسل السمتشارين ا)العمتداخاللاهذهالجلسلترت:امسلحوظة
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اللقتماللأول

 قرعدةالسمعطيرتالخلرصةاابلزتلمرتا -ج                     

الالجلسلترتاللاهريةاوتعهدلتاللت يدايئس الحلكومةخالاااااااااااااااااااا

ا-كاماويدتايفاأأجوبته-ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 قرعدةالسمعطيرتالخلرصةاابلزتلمرتاوتعهدلتاللت يدايئس الحلكومةاخاللا

الجلسلترتاللاهريةالسمتعسلقةاابلت يرسةاللعرمة
 

 ي.ت لدلوية لجلسلتة حمويالجلسلتة للزتلمرتاوتعهدلتاللت يدايئس الحلكومة
ايفاجمرلاللرتبيةاوللتكون السمهيناوللتعسلمياللعريل:ا-

امقريبةا اوفق اللعسلمي اوللبحث اوللتكون  اوللتعسلمي اللرتبية امنظومة اتأأهيل اأأجل م 

لل ياأأعدهراا2030-2015مشولية،افر نالحلكومةاس تقومابرتمجةاأأمهامضرمنيايؤيةا

اقرنون ايف اوللبحثاللعسلمي اوللتكون  السلرتبية الل-لجملسل اللأعىل امع طري اعىلال  عمل

اتزنيهل.

ايفاجمرلاللصحة:ا-

اوطنجةا اأأاكدنر ابلكام  اجرمعية السشافرئية امرلكز ابنرء ايف اللرشوع اقريبر سسمت

جنرزامركزالسشافريئاجرمعياجبهةاللعيون -وللرابط،اوللقيرماابدليلسرتالسمتعسلقةااب 

اللصخريلتا ابلكام  السشافرئية امرلكز اثالثة اتاغيل اسسمت اكام المحلرلء، للترقية

ام اا،وسالا-يفرةخناا-مترية ابلك السشافرئيني امركزن  ابنرء عردة ال  اأأشغرل مترم ول 

اللقنيطرةاولدلليللبيضرء.

ايفاجمرلاللتك :

أألفاوحدةاسكنية(ا،اوللعملاعىلابسلوغاا400تقسليصاللعجزاللتكينال ىلاحدودا)

نترجاس نويايفاأأفقاا170وتريةا ا.2016أألفاوحدةامكعدلال 

ايفاجمرلاللشاغيل:

عدلدالسرتتيجيةاوطنيةا- عدلداعقدابرانمجامعا2025لسلشاغيلايفاأأفقاس نةاال  ،اول 

احصيةلالحلكومةايفاللت يرسةاالاجامتعية

ا01لجلسلتةاللأوىلا/ا

 2015دجنربا

 

2015أأكتوبرا ا01 
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نعرشاللشاغيلاوللكفرءلتالسلفرتةا هيدفال ىلاحتتنياا2020-2016للواكةلاللوطنيةاال 

ا الفرئدة اللشاغيل اا554قربسلية دمرج اول  اللاغل، أألفام اا120أألفاابحثاع 

ا طرياا10حرميلاللاهردلتايفاسوقاللاغل،اومولكبة أآالفاحرملامرشوعايفال 

اذلليتاخاللانف اللفرتة.للشاغيلال

صالحاصنرديقاللتقرعد.ا- عدلدامرشوعاللقرنوناللتنظمييالال رضلباول  ال 

تعمميانظرماللتغطيةاللصحيةاوللتقرعدالفرئدةالسمت تقسلنيا)لسمه السمنظمة،الحلرفيني،اا-

اسرئقياس يريلتاللأجرة..(.

ايفاجمرالتاللتضرم اوللتمنيةاللبرشيةاوالاجامتعيةاوحمريبةاللفقر:

السلتوجهيرتاال طالق اتفعيال الجلبسلية، اولسمنرطق اللقروي اللعرمل الفرئدة اجديد برانمج

،اهبدفاسدالخلصرصالسمتجلايفا2015للترميةاللوليدةايفاخطرباللعرشالت نةا

مسليرياديمهاال جنرزاا51للبنيرتاللتحتيةاولخلدمرتاالاجامتعية،ابغالفامريلاقديها

ادوليل.ا24290مسليونامولط ايقطنوناباا12مرشوعالفرئدةاا20.800

ا

ا

ىلاا%2للرفعام احصةاللطرقةاللرحييةام ا - ،اوحصةا2020س نةاا%15ل 

خاللانف اللفرتة،التصلابذكلاا%14للطرقةاللامت يةام االيشءال ىلا

ا احوليل ال ىل السمتجددة السلطرقرت الال جاملية اللقديةاا%43للنت بة م 

 .2020للكهرابئيةالسمناأأةايفاأأفقا

ابا - اتقدي السمتجددة اللطرقة امبصردي اللكهرابء التوليد ضرفية ال  اقدية جنرز ل 

للت يرسةاللطرقيةايفاعالقهترامعامؤمترا

للأطرلفايفالالتفرقيةالال طرياحولا

اcop 22لسمنرخيةاااريلتللتغ

ا12لجلسلتةاللثرنيةا/ا

 2016ينرنرا

 

2015أأكتوبرا ا02 
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اا10100 ابني امر اللفرتة ايف اا2016ميغرولت، ابنيا2030و اس توزع ،

للكاولحدةامهنام،اوحبصةاا%20حصتنيامشترويتنيالسلامت يةاوللرحيية،ا

لاذكلاس يصلاالاسشامثيايفاقطرعاابلنت بةالسلكهرومرئية،اوم اأأجا12%

مسليرياا40ل ىلاحوليلاا2030وا2016للطرقةاخاللاللفرتةالسممتدةامرابنيا

مسليونادوالياسمارييعاتوليداللكهرابءام اا30دوالياأأمرنيك،امهنراحوليلا

 مصردياللطرقرتالسمتجددة.

ا

 

 
 

 

 
 
 



  مصسلحةاللأس ئةل                                                اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسل السمتشارين ااااااااااجم

 

 حصيةلالدلوية                                                                                                                                                                                                                 2015 دويةاأأكتوبر
 

21 

 
 

 
اللقتماللثرين

اللأس ئةلاللافهيةاللآنيةالجملرباعهنر

 2015اأأكتوبرخاللادويةا
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 للأس ئةلاللافهيةاللآنيةالجملرباعهنرا

ا2015اأأكتوبرخاللادويةا

ا

اأأمنيالجلسلتة:امحمداعدللاعبدالحلكمياب اشامشيئس الجلسلتة:اا2015نونرباا03لجلسلتةاللأوىلا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآينا
 للصحةاالاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.برانمجالخلدمةاللصحيةاللوطنيةالال جبريية،ا

 للصحةاللأصرةلاولسمعررصة .للتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصةلسلمتشارين الحملرتمنيالخلدمةاللصحيةالال جبريية،ا

اللصحةاللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.تدلعيرتامتودةامرشوعاللتغطيةاللصحيةاللوطنية،ا

 للصحةايكلحلر السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ل رضلباللأطبرء،ا

 للصحةاللتجمعاللوطيناللأحرلي .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرليل رضلباللطسلبةالدللخسليني،ا

 للصحةاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغربلخلدمةاللصحيةالال جبريية،ا

 للصحةاالاشرتليك .السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليكلخلدمةالال جبرييةالطسلبةاللطب،ا

 للصحةاالاحتردالسمغريبالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.لال رضلابتالل ياتعساهرالكيةاللطباوللصيدةل،ا

اللصحةالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.ة،الخلدمةاللصحيةالال جبرييا

اأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالسمسلفالسمطسليبالسلطسلبةاللأطبرءاوللأطبرءالدللخسلينياولسمقميني،ا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردة

 لدلميقرلطيةالسلاغل.
 للصحة لدلميقرلطيةالسلاغلاللكونفديللية

ا.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللعملاللتقديممرشوعالخلدمةاللصحيةالال جبريية،ا

ا

ا

ا

 

 للصحة للعملاللتقديم
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اأأمنيالجلسلتة:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:امحمداللأنصرييا2015نونرباا10لجلسلتةاللثرنيةا/ا

 للوزليةالسمعنية نامتءللفريقاأأواالا موضوعاللتؤللاللآينا

سرتلتيجيةالحلكومةاال صالحاللتعسلمياللعريل،ا االاس تقاليل .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليلل 
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

ارةلاولسمعررصةللأص لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.ل صالحاللتعسلمياللعريل،ا
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

اللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.ل صالحامنظومةاللتعسلمياللعريل،ا
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

سرتلتيجيةالحلكومةاال صالحاللتعسلمياللعريل،ا الحلريك الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.لسلمتشارين ال 
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

سرتلتيجيةال صالحاللتعسلمياللعريل،ا اللتجمعاللوطيناللأحرلي .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرليل 
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

سرتلتيا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتاجيةال صالحاللتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمي،ال 

 لسمغرب.
االاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

االاس تقاليل .أأعضرءاللفريقاالاس تقاليلالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةللنظرمالجلديدالشتعريةاوفوترةالسمرءاوللكهرابء،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

اللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.ليتفرعاأأسعريالسمرءاوللكهرابء،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

ؤوناللعرمةاولحلاكمةلسملكفةاابلا  

اللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لختالالتافوترةاللكهرابءاولسمرء،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

الحلريك .اللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريكالسلمتشارين الحملرتمنيل صالحانظرمالحشتربافولتريالسمرءاوللكهرابء،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة
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ا اوللكهرابء، السمرء افرتوية الجلديداالحشترباتتعرية اللوطيناللنظرم افريقاللتجمع اأأعضرء لسلمتشارين الحملرتمنياللتردة

 للأحرلي.
اللتجمعاللوطيناللأحرلي

ةادلىايئس الحلكومةاللوزليةالسمنتدب

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

االاشرتليك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.للنظرمالسمعمتدايفالحشتربافولتريالسمرءاوللكهرابء،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

االاحتردالسمغريبالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.ء،انظرمافوترةالسمرءاوللكهراب
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

قرلطيالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميللنظرمالجلديداالحشتربالس هتالكالسمرءاوللكهرابء،ا

 الاجامتعي.
الدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي

للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةاللنظرمالجلديداالحشتربافولتريالسمرءاوللكهرابء،ا

 لسلاغل.
اميقرلطيةالسلاغلمجموعةاللكونفديلليةالدل

للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

اأأمنيالجلسلتة:اأأمحدالخلريفايئس الجلسلتة:اعبدالال هلاحسلوطيا2015نونربا17لجلسلتةاللثرلثةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآينا
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين الاس تقاليل .رين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليللسلمتشالحتجرجاللأسرتذةالسمتديبني،ا

ا السمتديبنياابسمرلكزالجلهويةالسلرتبيةاوللتكون ، اأأعضرءافريقاللأصرةلالحتجرجرتاللأسرتذة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردة

 ولسمعررصة.
سمهينللرتبيةاللوطنيةاوللتكون ال للأصرةلاولسمعررصة  

سرتلتيجيةال صالحالسمنظومةاللرتبوية،ا  للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهيناللعدلةلاوللتمنية .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنيةل 

 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهينالحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ل رضلباللأسرتذةالسمتديبنيامبرلكزاللرتبيةاوللتكون ا

ا اوللتكون ، اللرتبية اسمه  الجلهوية السمرلكز افريقاللتجمعاالاحتجرجرتالل ياتعرفهر اأأعضرء الحملرتمنياللتردة لسلمتشارين 

 للوطيناللأحرلي.
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهيناللتجمعاللوطيناللأحرلي

نعاكسامرسويماوزليةاللرتبيةاللوطنيةاعىلاجودة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداتكون السمتديبني،اال 

 للعرماسمقروالتالسمغرب.
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

ةاوللتكون السمهينللرتبيةاللوطنياالاشرتليك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.لحتجرجرتاللأسرتذةالسمتديبني،ا  
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 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهيناللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.لحتجرجرتامرلكزاتكون اللأسرتذةا،ا

عردةالنشارياموظفيالال دليلتاولسمؤسترتاللعمومية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءا،امرشوعالسمرسوماللقريضااب 

 للفريقاالاس تقاليل.
االاس تقاليل

للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

عردةالنشارياموظفيالدلوةل،ا اللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.تدلعيرتامرسومال 
زليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةاماللوا

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

ا ابنيالال دليلت، آتالسمارتكة السمتعسلقابنقلالسموظفنيالسمنمتنيال ىلاللهيأ ابتفعيلالسمرسوم لسلمتشارين اللتخوفرتالسمرتبطة

 لحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.
اللعدلةلاوللتمنية

دلىايئس الحلكومةاماللوزليةالسمنتدبةا

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

عردةالنشاريالسموظفني،ا الحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ل 
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

االاحتردالسمغريبالسلاغل قاالاحتردالسمغريبالسلاغل.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريحركيةالسموظفني،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

عردةالنشاريالسموظفني،ا الدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.مرسومال 
لسمنتدبةادلىايئس الحلكومةاماللوزليةا

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

اأأمنيالجلسلتةا:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:امحيداكوسكوسا2015نونرباا24لجلسلتةاللرلبعةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآينا
 لالتصرلاالاس تقاليل ةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردمرشوعاقرنوناللصحرفةاوللنرش،ا

 لالتصرلاللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.مرشوعاقرنوناللصحرفةاوللنرش،ا

آلاقولننياللصحرفةاوللنرش،ا  لالتصرلامنيةللعدلةلاوللتا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.مأ

 لالتصرلالحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.مرشوعاقرنوناللصحرفةاوللنرش،ا

آلامرشوعاقرنونالسمتعسلقاابلصحرفةاوللنرش،ا  لالتصرلاالاشرتليك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.مأ

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئةاالاس تقاليل  الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لسلمتشارينتدلعيرتاتوقفارشكةاالسرمري،ا

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئةاللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.أأزمةارشكةاسرمري،ا
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 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئة للعدلةلاوللتمنية أأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةأأزمةارشكةاسرمري،ا

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئة لحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.أأزمةارشكةاالسرمري،ا

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئةاللتجمعاللوطيناللأحرلي يناللأحرلي.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطأأزمةارشكةاالسرمري،ا

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئة الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب.تدلعيرتاأأزمةارشكةاالسرمري،ا

اللأم اوحامية االسرمري ارشكة االاجامتعية،اأأزمة اوماكس هبم اللعامل احقوق امحلرية اللعمسلية اوللتدلبري السلبالد اللطريق  

 السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.

ا

 الاحتردالسمغريبالسلاغل
 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئة

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئةالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي اتوييالدلميقرلطياالاجامتعي.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس اأأزمةارشكةاالسرمري،ا

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.أأزمةارشكةاسرمري،ا

 للطرقةاولسمعردناولسمرءاوللبسئةاللعملاللتقديم لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللعملاللتقديم.رمرياوتدلعيرهتراالاقتصرديةاوالاجامتعيةا،اأأزمةارشكةاالس

اأأمحداللتونزيأأمنيالجلسلتة:اايئس الجلسلتة:اعبداللقردياسالمةا2015دجنرباا08لجلسلتةالخلرمتةا/ا

 للوزليةالسمعنية قاأأواالانامتءللفري موضوعاللتؤللاللآينا

 الاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.حترنراأأسعريالحملروقرت،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

آاثيايفعالدلمعاللهنريئاع اأأسعريالحملروقرت،ا  لحلريك أأعضرءاللفريقالحلريك.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأ
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

 الاشرتليك .السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليكحترنراأأسعريابيعالسمنتوجرتاللنفطية،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

مةلسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاك  

لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاحترنراأأسعريالحملروقرتاوتأأثرياذكلاعىلاللرشاكتاللصغرىاوللعرمسلنياهبر،ا

 االاحتردالسمغريبالسلاغل.
االاحتردالسمغريبالسلاغل

للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

الدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي احملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.لسلمتشارين الحترنراسعرالحملروقرت،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةااالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب السمغرب.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتاحترنراسعرالسمولداللبرتوليةاللترئةل،ا
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 لسملكفةاابلاؤوناللعرمةاولحلاكمة

اللتجمعاللوطيناللأحرليالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.حترنراأأسعريالحملروقرت،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىايئس الحلكومةا

لاؤوناللعرمةاولحلاكمةلسملكفةااب  

اأأمنيالجلسلتةا:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:امحمداللأنصرييا2015دجنرباا15لجلسلتةاللتردسةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآينا
قلاوللسلوجتشيكللتجهزياوللنالحلريك .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريكقطرعالسمولئناابسمغرب،ا  

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاللتجمعاللوطيناللأحرلي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.س يرسةاللوزليةالسمينرئية،ا

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاياالاجامتعيلدلس توييالدلميقرلط السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.قطرعالسمولئن،ا

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاللأصرةلاولسمعررصة .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصةتأأهيلاللبنيةاللتحتيةالسمينرئيةاببالدان،ا

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاالاشرتليك اشرتليك.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالالال سرتلتيجيةاللوطنيةالسلمولئن،ا

ا السمتقدمة، اابجلهوية اوعالقته السمولئن اقطرع ال صالح اللكونفديلليةانترجئ امجموعة اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 الدلميقرلطيةالسلاغل.
 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب.يئ،اتفعيلاأأهدلفالال صالحالسمينر

االاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لسمولكبةاللقرنونيةاولال دلييةاسمغريبةاللعرملالسمقمينياابخلريج،ا
للوزليةالسملكفةاابسمغريبةالسمقمينياابخلريجا

 وشؤوناللهجرة

لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلايفالسمرئةام اللتعويضرتاهبولندل،اا40للرضيالحلرصلام اختفيضا

 وللتمنية.
اللعدلةلاوللتمنية

للوزليةالسملكفةاابسمغريبةالسمقمينياابخلريجا

 وشؤوناللهجرة

اللعدلةلاوللتمنية ،السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.يلتاسماميسرتاغرياقرنونيةام اقبلالسمولطننيتعرضاللقطر

للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللتجهزيا

 وللنقلاوللسلوجتشيكالسملكفةاابلنقل
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اسلتة:اأأمحدلخلريفأأمنيالجلااهلالحلسلوطيال ايئس الجلسلتة:اعبدالا2015دجنرباا22لجلسلتةاللتربعةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآينا
 للاؤونالخلريجيةاوللتعرون لدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعياالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.قرليالحملمكةاللأويوبية،ا

 للاؤونالخلريجيةاوللتعرون للتجمعاللوطيناللأحرلي السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.يوبية،اللقرلياللصردياع الحملمكةاللأوا

ا اولسمغرب، اللأويويب ابنياالاحترد السمربمة اللبحري اوللصيد اللفالحة التفرقية لغرء ااب  اللأويوبية الحملمكة لسلمتشارين اقرلي

 الاس تقاليل.االحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريق
 للاؤونالخلريجيةاوللتعرون الاس تقاليل

 للاؤونالخلريجيةاوللتعروناالاشرتليك االسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.حمكالحملمكةاللأويوبيةاللأخري،ا

 للاؤونالخلريجيةاوللتعرونالحلريك .اريقالحلريكلسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفقرليالحملمكةاللأويبيةالسمتعسلقاابالتفرقاللفاليح،ا

 للاؤونالخلريجيةاوللتعروناللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.قرليالحملمكةاللأويوبية،ا

 للاؤونالخلريجيةاوللتعروناللأصرةلاولسمعررصة امتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لسلاتدلعيرتاقرليالحملمكةاللأويوبيةاباأأنالالتفرقاللفاليح،ا

اللأويويب،ا اوالاحترد السمغرب ابني السمربمة اللبحري اوللصيد اللفالحة التفرقية ابتعسليق اللقريض اللأويوبية الحملمكة قرلي

 اتمنية.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللا
 للاؤونالخلريجيةاوللتعروناللعدلةلاوللتمنية

ا السمغرب، اعىل اللأويوبية الحملمكة اقرلي اسمقروالتاتدلعيرت اللعرم االاحترد افريق اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 لسمغرب.
 للاؤونالخلريجيةاوللتعروناالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

اأأعضرءافريقاللعدلةلاقبلابعضالسمدنالسمغربية،االاس تثنرءايفاللتعمرياوتأأثريهاعىلامت تا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردة

اوللتمنية.
عدلداللرتلباللوطيناللعدلةلاوللتمنية  للتعمرياول 

عدلداللرتلباللوطينالحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.للتك اابلعرملاللقروي،ا  للتعمرياول 

عدلداللرتلباللوطيناالاس تقاليل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.التالحلرضية،اللنظرماللأسريسالسلواك  للتعمرياول 

لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاعيوباوغالءاللسلوحرتالال لكرتونيةالسموزعةاعىلاطسلبةالجلرمعرتاولسمعرهداللعسلير،ا

افريقاللعدلةلاوللتمنية.
اللعدلةلاوللتمنية

للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

 للا برباوللرايضةاالاس تقاليلالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.كيفيةاتوزيعالدلمعاللعمويماعىلالجلرمعرتاللرايضية،ا

 للصحةامجموعةاللعملاللتقديما.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللعملاللتقديموضعيةاللأطبرءالدللخسليني،ا
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 للصحةاللأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.وضعيةاللأطبرءالدللخسلينياولسمقميني،ا

اأأمنيالجلسلتةا:امحمداعدللايئس الجلسلتة:امحيداكوسكوسا2015دجنرباا29لجلسلتةاللثرمنةا/ا

 للوزليةالسمعنية واالانامتءللفريقاأأا موضوعاللتؤللاللآينا
لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاجرلمئاالاسشيالءاعىلاللعقريلتالسممسلوكةاللأجرنباومغريبةالخلريج،ا

اوللتمنية.
اللعدلاولحلرايتاللعدلةلاوللتمنية

اللصحةاالاس تقاليل االاس تقاليل.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقتقيمياحصيةلابرانمجا"يلميد"،ا

 للصحةاالاشرتليكاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.تقيميانظرمالسمترعدةاللطبيةا"يلميد"،ا

 للصحةاالاحتردالسمغريبالسلاغلاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.حصيةلانظرماللتغطيةاللصحية"يلميد"،ا

 للصحةاالاس تقاليل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لنتقرلاللأمرلضاوللأوبئة،ا

 للصحةاالاس تقاليل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.أأقترمالسمت تعجالت،ا

 للا برباوللرايضة الاس تقاليل .أأعضرءاللفريقاالاس تقاليللسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاظرهرةاللاغبايفالسمالعباللرايضية،ا

اأأمنيالجلسلتةا:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:اعبداللقردياسالمةا2016ينرنرا05لجلسلتةاللترسعةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآين
 للت يرحة الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب فريقاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءا"،ا2020حصيةلابرانمجا"يؤيةا

ا اللوطنية، اوللطرق اابلاوليع عرقة ال  اوضعية اللأشخرصايف المحلرية افريقاتوفري اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 الاحتردالسمغريبالسلاغل.
االاحتردالسمغريبالسلاغل

للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةا

اجامتعيةالا

اأأمنيالجلسلتة:اأأمحدالخلريفالجلسلتة:اانئةلاميةاللترزياةيئستا2016ينرنراا12لجلسلتةاللعررشةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآين
 لرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهينل للأصرةلاولسمعررصة .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصةوضعيةاللأسرتذةالسمتديبني،ا

آلا الحلريكالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.لتفرقيرتاللرشلكةالسمربمةامعالمجلرعرتاللرتلبيةا،امأ
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللطرقةا

اولسمعردناولسمرءاوللبسئةالسملكفةاابلبسئة
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االاشرتليك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.،امصريالتفرقيرتاللرشلكةامعالمجلرعرتاللرتلبية
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللطرقةا

 ولسمعردناولسمرءاوللبسئةالسملكفةاابلبسئة

 أأمنيالجلسلتةا:امحمداعدلل يئس الجلسلتة:امحمداللأنصرييا2016ينرنراا19لجلسلتةالحلرديةاعرشا/ا

نامتءللفريقاأأواالا موضوعاللتؤللاللآين  للوزليةالسمعنية 
 للصحة للتجمعاللوطيناللأحرلي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.س يريلتالال سعرفرتاللأوليةالخلرصة،ا

 للصحة الاشرتليك االسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.س يريلتالال سعرفالخلرصة،ا

اللرتخيصا اقرلي الخلرصة، اابسمصحرت اابلعمل اللعمومية اابسمتشافيرت اللعرمسلني اللتردةاللأطبرء الحملرتمني لسلمتشارين 

 أأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.
 للصحة الاس تقاليل

 لالتصرل الاس تقاليل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.تزنيلاعقداللربانمجالجلديدالتأأهيلاللصحرفةالسمكتوبة،ا

 لالتصرل الاحتردالسمغريبالسلاغل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.تزنيلاللربانمجالجلديدالتأأهيلاللصحرفةالسمكتوبة،ا

 لالتصرل الاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.للصحرفةالال لكرتونية،ا

 للتجريةالخلريجية للتجمعاللوطيناللأحرلي تشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.لسلماوضعيةالسمصدين ،ا

 للتجريةالخلريجية الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب.تمنيةاللعرضاللتصدنريالسلمغرب،ا

س نردالسمت  للكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.ؤوليةايفاللوظيفةاللعمومية،ل 
للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

 الاس تقاليل قاالاس تقاليل.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريمتطرةاللتوظيفاابلتعرقد،ا
للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

 أأمنيالجلسلتة:أأمحداللتونزي يئس الجلسلتة:اعبدالال هلالحلسلوطيا2016ينرنراا26لجلسلتةاللثرنيةاعرشا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآين
لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياةاللفتردايفالال دليةاللعمومية،ابرانمجالحلكومةاحملريب

 الاجامتعي.
 لدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي

 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 
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 الاس تقاليل ارتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لسلمتشارين الحمللال سرتلتيجيةاللوطنيةاحملريبةاللفتردالال دليي،ا
 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دليةا  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

 للعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لال سرتلتيجيةاللوطنيةاسماكحفةاللفترد،ا
 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

 الاحتردالسمغريبالسلاغل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.لال سرتلتيجيةالحلكوميةاسماكحفةاللفترد،ا
 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

 للأصرةلاولسمعررصة اتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لسلمامربيلتاتعطيلاويشاحمريبةاللفترد،ا
 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

ا اللعمومية، الال دلية ايف اللفترد احملريبة الحلكومة سرتلتيجية اللعرمال  االاحترد افريق اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 سمغرب.سمقروالتال
 الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

ا الال لكرتونية، اابسمولقع افريقاللأصرةلاتروجياخطرباللتطرفاوللعنفاوللكرلهية اأأعضرء الحملرتمنياللتردة لسلمتشارين 

اولسمعررصة.
 لالتصرل للأصرةلاولسمعررصة

 الاس تقاليلالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.ومتقرعدياللتككالحلديديةاابلشرشيد،ااهتديداللأيلمل
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللتجهزيا

 وللنقلاوللسلوجتشيكالسملكفةاابلنقل

 أأمنيالجلسلتة:أأمحداللتونزي يئس الجلسلتة:امحيداكوسكوسا2016فربلنراا02لجلسلتةاللثرلثةاعرشا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء ضوعاللتؤللاللآينموا
سرتلتيجيةاللوزلية،  للا برباوللرايضة لحلريك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.اس يرسةاللقربايفال 

ا اخبصوصامالعباللقرب، المجلرعرتاللرتلبية اوزليتمكامع الالتفرقيرتالل ياوقعهتر اللتردةالسلمتشارين الحملرتمنيمصري

 أأعضرءاللفريقاالاشرتليك.
 للا برباوللرايضة الاشرتليك

 للا برباوللرايضة الاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.اس يرسةايايضةاللقرب،

لسمعررصةللأصرةلاوا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.السمالعباللتوس يويايضيةالسلقرب،  للا برباوللرايضة 

 للا برباوللرايضة الاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب.اتوفرياللبنيرتاللرايضيةالحملسلية،
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 للتعسلمياللعريل للتجمعاللوطيناللأحرلياوطيناللأحرلي.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللاعودةاللعنفال ىلالجلرمعةالسمغربية،

لسلمتشارين ااأأزمةالسموليداللبرشيةاوللتزنيلاللفعيلالويشاللتكون السمت متراللأطبرءاولسممرضنيابقطرعاللصحةاللعمومية،

الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.
 للصحة الاحتردالسمغريبالسلاغل

لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقااال دلييةاولسمرليةالسلموظفنياوللعرمسلنيامبرسحامحمدالخلرم ،حتتنياللوضعيةال

االاس تقاليل.ا
 للثقرفة الاس تقاليل

عردةاالاعتبريالسلرتلثاللالمرديا،  للثقرفة للأصرةلاولسمعررصةاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.ال 

عبداللقردياسالمةيئس الجلسلتة:اا2016فربلنراا09لرلبعةاعرشا/الجلسلتةال  أأمنيالجلسلتة:أأمحداللتونزي 

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاللآين
لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاارضويةالعامتدالليومالحملددايفاللبطرقةاللوطنيةايفالحشترباللتقرعداابلنت بةالسلموظفني،

 فريقاالاس تقاليل.أأعضرءالل
 الاس تقاليل

 للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

شاكليةاعدمالعامتدالليومالحملددايفابطرقةاللتعريفاللوطنيةاللبيومرتيةاالحشترباتقرعدالسموظفني، لسلمتشارين الحملرتمنياال 

 للتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ا
 لحلريك

ئس الحلكومةاماللوزليةامادلىايا  

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

 للثقرفة الاشرتليك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.اللت يرسةالحلكوميةايفاجمرلالال بدلعاللثقريف،
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اللقتماللثرلث

اللأس ئةلاللافهيةاللعرديةالجملرباعهنر

ا2015اأأكتوبرخاللادويةا
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افهيةاللعرديةالجملرباعهنرللأس ئةلاللاا

ا2015اأأكتوبرخاللادويةا
 

اأأمحداللتونزيأأمنيالجلسلتة:اايئس الجلسلتة:اعبداللقردياسالمةا2015دجنرباا08لجلسلتةالخلرمتةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين للأصرةلاولسمعررصة اللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لسلمتشارين الحملرتمنيتفعيلالسمارييعاذلتاللأولويةاال صالحامنظومةاللتعسلمي،ا

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية للعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لنتخربالسمنرديباابلتعرضدايت،ا

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية للكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل منياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.لسلمتشارين الحملرتالحلولياالاجامتعي،ا

اأأمنيالجلسلتة:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:امحمداللأنصرييا2015دجنرباا15لجلسلتةاللتردسةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكالحلريكالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.اابلعرملاللقروي،للطرقا

لحملرتمنياللتردةاالسلمتشارين تفرعلالحلكومةامعاتقرينراومذكرلتاوديلسرتاللهيئرتاللوطنيةاللعرمةلايفاجمرلاحقوقالال نترن،ا

اأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.
 للعدلاولحلرايتاررصةللأصرةلاولسمع

 للتكىناوس يرسةالسمدينةاللأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لسمدنالجلديدة،ا

 للتكىناوس يرسةالسمدينةاالاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليلتأأهيلاللبنرايتالسمهددةاابالهنيري،ا

االاحتردالسمغريبالسلاغلالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.للبحثاللعسلمي،ا
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

االاس تقاليلالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.وضعيةاللأشخرصاذويالال عرقة،ا
وللتمنيةاللتضرم اولسمرأأةاوللأرسةا

 الاجامتعية

السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.تاغيلاذوياالاحتيرجرتالخلرصة،ا

ا
 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعيةاللأصرةلاولسمعررصة
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اأأمنيالجلسلتة:اأأمحدالخلريفايئس الجلسلتة:اعبداللأهلالحلسلوطيا2015دجنرباا22لجلسلتةاللتربعةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 للصحة الاس تقاليل .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليلل رضلباللأطبرءالدللخسلينياولسمقميني،ا

آلاللزتلمرتالحلكومةالفتحاأأقترماللوالدةاابلعرملاللقروي،ا  للصحةاللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.مأ

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيك الاحتردالسمعريبالسلاغلا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.معرانةاسركنةالسمنرطقالجلبسليةاخاللافصلاللا ترء،ا

اللأصرةلاولسمعررصة ضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعخمرطراللنفرايتالل ياختسلفهرامعررصاللزيتون،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللطرقةا

 ولسمعردناولسمرءاوللبسئةالسملكفةاابلبسئة

اأأمنيالجلسلتةا:امحمداعدللايئس الجلسلتة:امحيداكوسكوسا2015دجنرباا29لجلسلتةاللثرمنةا/ا

ليه  وزليةالسمعنيةلل للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللاوللوزليةالسموجهال 
 للصحة للأصرةلاولسمعررصةاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لس مترليالخلصرصايفاللأطراللطبيةاابلعرملاللقروياولجلبيل،ا

 للصحة لحلريكاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.وضعيةالسمتشافيرت،ا

 للصحة للكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل متشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.لسلاموظفواقطرعاللصحة،ا

 للصحة للتجمعاللوطيناللأحرلي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.الايتقرءاابخلدمرتاللصحيةاابلعرملاللقروي،ا

 للصحة لدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.وصفرت،الخلصرصايفالسمت ت

اللأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.تفرمقابطرةلاخرجييالجلرمعرتاببالدان،ا
ياوتكون اللتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلم

 للأطر

اللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.الاكتظرظالذلياتعرفهاجرمعةاللقريضاعيرض،ا
للتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون ا

 للأطر

 للا برباوللرايضةايكلحلر لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ظرهرةاللاغباابسمالعباللرايضية،ا

عرقة،ا اللعدلةلاوللتمنية .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنيةتستريامتديساللأطفرلايفاوضعيةال 
للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةا

 الاجامتعية
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اللأصرةلاولسمعررصة أأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةامرلقبةاللمتويالتالخلريجيةالبعضاهيئرتالجملمتعالسمدين،ا
للوزليةالسملكفةاابلعالقرتامعاللربسمرنا

 ولجملمتعالسمدين

نعرشاللشاغيلاوللكفرءلت،ا  للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعيةاللأصرةلاولسمعررصةالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.دوياللواكةلاللوطنيةاال 

اأأمحداللتونزيأأمنيالجلسلتة:اايئس الجلسلتة:اعبداللقردياسالمةا2016ينرنراا05سلتةاللترسعةا/الجلا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 لللت يرحة الاس تقاليل .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليللال قالعاللت يريح،ا

 للعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.جامتعية،اوضعيةاشغيةلامؤسترتاللرعريةاالا
للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةا

 الاجامتعية

 لدللخسلية للأصرةلاولسمعررصةاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.تمنيةاللأقرلميالحلدودية،ا

 لدللخسليةالحلريك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ريالسمفوض،اتردياخدمرتاللتدب

 لدللخسلية للعدلةلاوللتمنية السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لختالالتاللتدبريالسمفوض،ا

 لدللخسلية للأصرةلاولسمعررصة .اأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصةالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةتمنيةاللكفرءلتاللبرشيةالسلجامعرتاللرتلبية،ا

ا السمتقدمة، الجلهوية اولجلنوبايفاظل اللرشقاوللاامل اأأقرلمي اواكالتاتمنية الحملرتمنيدوي افريقاالسلمتشارين  اأأعضرء للتردة

 اللعدلةلاوللتمنية.
 لدللخسليةاللعدلةلاوللتمنية

 لدللخسلية الاس تقاليل ارتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لسلمتشارين الحملمرلقبةاأأسولقالمجلةلالسلخرض،ا

 لدللخسلية الاشرتليك لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.للوضعيةاللأمنية،ا

 لدللخسليةاالاس تقاليلاالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.تفيشالجلرميةايفاللاريعاللعرم،ا

ال ا السمضرفة، اللنظرايفاللنت بةالخملصصةالسلجامعرتاللرتلبيةام امدلخيلاللرضيبةاعىلاللقمية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاعردة

 اأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.
 لدللخسليةاللتجمعاللوطيناللأحرلي

ا الحملسلية، المجلرعرت اموظفي الفرئدة السمت متر اأأاللتكون  اللتردة الحملرتمني الدلميقرلطيالسلمتشارين  الدلس تويي اللفريق عضرء

 االاجامتعي.
 لدللخسلية لدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي

 لدللخسلية مجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.عدماترقيةالسموظفنياابلاولهدالحملصلاعسلهير،ا
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 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين للأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.ابدللخسليرت،االاهامتما

 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين الاس تقاليلالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.حضراياللنظرمنياللأسرس يني،ا

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية للأصرةلاولسمعررصةالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.يةاللضامناالاجامتعيالفرئدةالجلرليةالسمغربيةاهبولندل،اتعديلالتفرقا

 تقاليلالاس االسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.مؤمتراللأطرلفاللثريناوللعرشن احولالسمنرخ،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللطرقةا

 ولسمعردناولسمرءاوللبسئةالسملكفةاابلبسئة

 لحلريكالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.بنرءاسداابجلهةاللرشقية،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللطرقةا

 ولسمعردناولسمرءاوللبسئةالسملكفةاابسمرء

اأأمنيالجلسلتة:اأأمحدالخلريفالجلسلتة:اانئةلاميةاللترزياةيئستا2016رنراينا12لجلسلتةاللعررشةا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين الاس تقاليل .لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليلظرهرةاالاكتظرظالذلياتعرفهاللأقترمالسمديس ية،ا

 للأوقرفاوللاؤونالال سالمية للعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.وضعيةاللأمئةاوللقمينيالدلينسني،ا

آلالسمتشافىالجلديداسمدينةاخنيفرة،ا رلطياالاجامتعيلدلس توييالدلميقالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.مأ  للصحة 

عدلداوتدبرياالاسرتلتيجيةاللوطنيةالسلهنوضابقطرعاللت يرحة،ا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقال رشلكالسمهنينيايفال 

 للتجمعاللوطيناللأحرلي.
 للت يرحة للتجمعاللوطيناللأحرلي

آلامرشوعاقرنونامنرهضةاللعنفاضداللنترء،ا  للعملاللتقديم مجموعةاللعملاللتقديم.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةمأ
للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةا

 الاجامتعية

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية الاحتردالسمغريبالسلاغل السلمتشارين الحملرتمنياللتردةافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.تعسليقالحلولياالاجامتعيام اطرفالحلكومة،ا

غالقالسمقروالت،ا  للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية للكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل اشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل.لسلمتاليتفرعال 

اأأمنيالجلسلتةا:امحمداعدللايئس الجلسلتة:امحمداللأنصرييا2016ينرنراا19لجلسلتةالحلرديةاعرشا/ا

 لسمعنيةاللوزلية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 للتجريةالخلريجية لحلريك االسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.تنرفت يةاللصرديلتالسمغربية،ا
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 الاقتصرداولسمرلية للأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.ليتفرعاجحمالدلن الخلرييجاللعمويم،ا

 الاقتصرداولسمرلية لدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالدلس توييالدلميقرلطياالاجامتعي.مترهامتاللتقرعد،االسرتجرعاأأمولل

 الاقتصرداولسمرليةالحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.مت تجدلتال صالحاأأنظمةاللتقرعد،ا

 للتكىناوس يرسةالسمدينةاللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.ابدوناصفيح،برانمجامدنا

اللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.تعمميالسمنحالجلرمعيةاابسمنرطقاللنرئية،ا
اللتعسلمياللعريلاوللبحثاللعسلمياوتكون 

 للأطر

اللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.أأطفرلاللاوليعايفالسمغرب،ا
للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةا

 الاجامتعية

 للصنرعةاللتقسليديةاةللأصرةلاولسمعررصا لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.تقويةالسموليدالسمرليةالسلغرف،ا

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعيةاللأصرةلاولسمعررصةالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.الاختالالتالسمرليةالل ياتعرفهراللتعرضديةاللعرمةالسلتعسلمي،ا

 للعدلةلاوللتمنية اوللتمنية.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلللنقلاللرسياابلعرملاللقروي،ا
للوزليةالسمنتدبةادلىاوزنراللتجهزيا

 وللنقلاوللسلوجتشيكالسملكفةاابلنقل

اأأمنيالجلسلتة:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:اعبدالال هلالحلسلوطيا2016ينرنراا26لجلسلتةاللثرنيةاعرشا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا

سرتلتيجيةاحمريب الحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.ةاللفترد،ال 
للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

اللأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.تبت يطالسمترطراوحتتنيالخلدمرت،ا
لحلكومةاماللوزليةامادلىايئس ا

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

االاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.لال سرتلتيجيةاللتوقعيةالتدبريالسموليداللبرشيةاابلوظيفةاللعمومية،ا
للوزليةامادلىايئس الحلكومةاما

دلية  ابلوظيفةاللعموميةاوحتديثالال 

اللأا اهيلكة عردة ال  ارضوية الحلرضي، اوللتأأهيل اللتجهزي اللنرقصة اللتكنية اللفريقاحيرء اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 االاس تقاليل.
 للتكىناوس يرسةالسمدينة الاس تقاليل



  مصسلحةاللأس ئةل                                                اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسل السمتشارين ااااااااااجم

 

 حصيةلالدلوية                                                                                                                                                                                                                 2015 دويةاأأكتوبر
 

39 

شاكليةالدلوياللآيةلالسلتقوط،ا  للتكىناوس يرسةالسمدينة الاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.ل 

اوللتديي ،لحتجرج اللفئرتايفالال دلية ام  الدلميقرلطيةارتامجموعة اللكونفديللية امجموعة اأأعضرء الحملرتمنياللتردة لسلمتشارين 

 لسلاغل
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهيناللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل

تجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكللاالحلريك السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقالحلريك.تعرفةاللطرقاللت يرية،ا  

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاللتجمعاللوطيناللأحرلي السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللتجمعاللوطيناللأحرلي.لسمتركلاللطرقيةاابلعرملاللقروي،ا

 للتجهزياوللنقلاوللسلوجتشيكاللعدلةلاوللتمنية ادلةلاوللتمنية.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعللعدلةلالجملرليةايفالسمارييعاللطرقيةاللكربى،ا

 للصحةاللأصرةلاولسمعررصة السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.سوءاتوزيعالعامتدلتاللصحة،ا

 للصحةاللعدلةلاوللتمنية امنية.لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتاوضعيةامتشافىامحمدالخلرم اابحلت مية،ا

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعيةاالاشرتليكالسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاشرتليك.للقرنونالسمتعسلقاابلنقرابت،ا

 أأمنيالجلسلتة:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:امحيداكوسكوسا2016فربلنراا02لجلسلتةاللثرلثةاعرشا/ا

 للوزليةالسمعنية أأواالانامتءاللفريق موضوعاللتؤللا
نترن،ا  للعدلاولحلرايتاللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لخلطةاللوطنيةالدلميقرلطيةاوحقوقالال 

آفرقالحلوليامعاللنترخاللقضرئينيا،ا  للعدلاولحلرايتالةلاوللتمنيةللعد لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.أ

ا السمنخفضاللتلكفة، اللتك  ابربانمج السمتعسلقة اللعمومية اللربلمج جنرز ال  اوترية افريقابطء اأأعضرء الحملرتمنياللتردة لسلمتشارين 

 للأصرةلاولسمعررصة.ا
 للتكىناوس يرسةالسمدينةاللأصرةلاولسمعررصة

 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهيناللعدلةلاوللتمنية ردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنية.لسلمتشارين الحملرتمنياللتتتويةاوضعيةاأأسرتذةاسدالخلصرص،ا

 للتجهزياوللنقل الاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.للربانمجاللوطيناللثرينالسلطرقاللقروية،ا

 للت يرحةالحلريك لحلريك.السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقترلجعاللت يرحة،ا

 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية الاس تقاليل لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءاللفريقاالاس تقاليل.اللشاغيل،ا

شاغيلاوللاؤوناالاجامتعيةللااللأصرةلاولسمعررصة لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.امعضةلابطرةلاللكفرءلتاوللآليرتالسمعمتدةاسمعرجلهتر،ا  

نعرشاللشاغيل،ا  للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعيةامجموعةاللعملاللتقديم لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءامجموعةاللعملاللتقديم.نترجئاللتدلبريالجلديدةالتعزنزامتسلتلال 
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نصرفاموظفياللتملا دةاأأعضرءامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلمتشارين الحملرتمنياللترومرافوقايفاللوظيفةاللعمومية،اا6ل 

السلاغل.ا
 للوظيفةاللعموميةامجموعةاللكونفديلليةالدلميقرلطيةالسلاغل

 أأمنيالجلسلتة:اأأمحداللتونزيايئس الجلسلتة:اعبداللقردياسالمةا2016فربلنراا09لجلسلتةاللرلبعةاعرشا/ا

 للوزليةالسمعنية للفريقاأأواالانامتء موضوعاللتؤللا
 للوظيفةاللعموميةاللعدلةلاوللتمنية لسلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللعدلةلاوللتمنيةانظرماللأسريساللعرمالسلوظيفةاللعمومية،ل صالحاللا

يةللوظيفةاللعمومااللأصرةلاولسمعررصة ،السلمتشارين الحملرتمنياللتردةاأأعضرءافريقاللأصرةلاولسمعررصة.ترس ميايأأساللت نةاللأمرزيغيةاكعيداوطين  

اللاغل، اخرصيرتاوحرجيرتاسوق امع السمهين اللتكون  اللعرماامالءمة افريقاالاحترد اأأعضرء اللتردة الحملرتمني لسلمتشارين 

 سمقروالتالسمغرب.ا
 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهيناالاحترداللعرماسمقروالتالسمغرب

االاحتردالسمغريبالسلاغل منياللتردةاأأعضرءافريقاالاحتردالسمغريبالسلاغل.لسلمتشارين الحملرتاامصرياواكةلاللتمنيةاالاجامتعيةاومصرياللعرمسلنياهبر،
للتضرم اولسمرأأةاوللأرسةاوللتمنيةا

 الاجامتعية

القرنوناللتوثيقاللعرصي، السمنظمة اللوطينااتأأخرابعضالسمرلس مياللتطبيقية اأأعضرءافريقاللتجمع لسلمتشارين الحملرتمنياللتردة

 للأحرلي.ا
 للعدلاولحلرايتاللتجمعاللوطيناللأحرلي
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اللقتماللرلبع

 ل حصرءاعرماللأس ئةلاللافهيةا

 2015اأأكتوبرخاللادويةا



  مصسلحةاللأس ئةل                                                اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسل السمتشارين ااااااااااجم

 

 حصيةلالدلوية                                                                                                                                                                                                                 2015 دويةاأأكتوبر
 

42 

ا2015أأكتوبردويةاا–حتباللفرقاولجملموعرتاا–ل حصرءاعرماللأس ئةلاللافويةا

األسئلة 
 المحولة

األسئلة 
 المسحوبة

 عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة
 الفريق/ المجموعة

آلنيةا العادية  
األسئلة المطروحة خالل دورة 

 2015أكتوبر 
 توزيع الحصص

 ف.االستقاللي للوحدة والتعادلية ()لكاثالثاجسلترت04+01 185 25 14 00 00

 ف.األصالة والمعاصرة 04 197 15 23 00 00

 ف.العدالة والتنمية 03 126 14 16 00 00

 ف. الحركي 02 53 14 10 00 00

 ف. التجمع الوطني لألحرار ()لكاثالثاجسلترت01+01 84 11 05 00 00

 ف. االتحاد العام لمقاوالت المغرب   01 32 11 01 00 00
 ف. االشتراكي 01 35 12 02 00 00

 ف. االتحاد المغربي للشغل 01 28 10 04 00 00

 ف. الدستوري الديمقراطي االجتماعي 01 36 08 04 00 00

ة الديمقراطية للشغلم. الكونفدرالي 01 22 07 06 00 00  

 م. العمل التقدمي ()لكاثالثاجسلترت 01 24 03 02 00 00

00 00 87 130 822 20 
 المجموع

 
 

اثالثاجسلترت.:نظرلالشترويامجموعةاللعملاللتقديماوللفريقاالاس تقاليلاوفريقاللتجمعاللوطيناللأحرليايفاأأكربابقية،احيصلالكامهنماعىلاسؤللاولحدالكامسلحوظة

ا
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ا

اا-حتباللفرقاولجملموعرتاا–للأس ئةلاللافويةالسمطروحةاولجملربةااينيمسابير
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ا–حتبالجملرالتاللقطرعيةاا–ل حصرءاعرماللأس ئةلاللافويةا  

2015دويةاأأكتوبرا  

 

 المجاالت القطاعية عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة

42 242 
الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة : )المالية، المجال االقتصادي

والمعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، الميزانية، التجارة 
 الخارجية، البيئة، الماء، المقاوالت الصغرى(

87 266 
) التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، التضامن المجال االجتماعي:

 ي(والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العال

41 122 
)العدل، الثقافة، المجال الحقوقي واإلداري والديني: 

العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، االتصال، األوقاف، األمانة العامة 
 للحكومة(

36 158 
)الداخلية، مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية: 

 التراب، النقل(التجهيز والنقل، السكنى وسياسة المدينة، التعمير وإعداد 

11 34 
)الخارجية والتعاون، المغاربة مجال الشؤون الخارجية: 

 المقيمين بالخارج(

217 822 
 المجموع
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ا-حتبالجملرالتاللقطرعيةاا–للأس ئةلاللافويةالسمطروحةاولجملربةاايمسابيرين  
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ا-حتبالجملرالتاللقطرعيةاا–ابلنتبالسمئويةاللأس ئةلاللافويةالسمطروحةاولجملربةاايمسابيرين  
 

احتبالجملرالتاللقطرعيةا–توزيعاللأس ئةلالجملربةاابلنتبالسمئويةاااااااااااااااااحتبالجملرالتاللقطرعيةا–توزيعاللأس ئةلالسمطروحةاابلنتبالسمئويةا   
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 للقتمالخلرم 

اللأس ئةلاللكتربيةالجملرباعهنراا

ا2015خاللادويةاأأكتوبرا
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 للأس ئةلاللكتربيةالجملرباعهنراخاللا

اا2015اأأكتوبردويةا
ا

 للعدلةلاوللتمنيةفريقا

 2015دويةاأأكتوبر

 اتيخيالال جربة للوزليةالسمعنية موضوعاللتؤللا
قسلميابرش يد قسلمييةالسلفالحةااب  حدلثامدنريةال  2016-ا01ا-26 للفالحةاوللصيداللبحري عبداللكرميالهوليرشياللت يدالسلمتشاريالحملرتم،ال   

قسلمياس يديابنوي،ا 2016-ا01ا-26 للفالحةاوللصيداللبحري لسلمتشاريالحملرتماللت يداعبداللكرميالهوليرشيلنشارياوابءاللصبريااب   

قسلميااتوانت،ا 2016-ا01ا-26 وطنيةاوللتكون السمهينللرتبيةالل لسلمتشاريالحملرتماللت يداعيلاللعرسيعدمالكامتلاأأشغرلابنرءاللثرنويةاللتأأهيسليةاجبامعةامواليابوش ىتابنيربةال   

قسلميااتوانت،ا جنرزالسمرلفقاللرضوييةاابلثرنويةالال عدلديةالجبربرةااب  2016-ا01ا-26 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين لسلمتشاريالحملرتماللت يداعيلاللعرسيعدمال   

قسلميااتوانت،ا عدلديةاجبامعةاكسترنااب  حدلثااثنويةال  2016-ا01ا-26 للرتبيةاللوطنيةاوللتكون السمهين داعيلاللعرسيلسلمتشاريالحملرتماللت يل   

2016-ا02ا-02 للشاغيلاوللاؤوناالاجامتعية لسلمتشاريالحملرتماللت يداعبداللعريلاحريمالدلن عزلاللت يدةاانديةاللتماليلاأأمينةاالاحتردالال فريقيالسلتعرضدام اهمرهمر،ا  

اللصحينيالمجلرعيني اللطبسبايفالسمركزن  االفتقرد ااتوانت، قسلمي ااببالحليطااب  اوفنرسة اعيلالجبربرة اللت يد الحملرتم لسلمتشاري

 للعرسي
2016-ا02ا-04اللصحة  

قسلميااتوانتا 2016-ا02ا-04 للصحة لسلمتشاريالحملرتماللت يداعيلاللعرسي،اغيرباللطبسبايفاأأيبعامرلكزاحصيةالأيبعاجامعرتامتجرويةااب   

قسلمياات 2016-ا02ا-04 للصحة لسلمتشاريالحملرتماللت يداعيلاللعرسي،اوانتغيربادلياللوالدةامبرلكزاقيردلتااب   

 مجموعةاللعملاللتقديم

 2015دويةاأأكتوبر

 اتيخيالال جربة للوزليةالسمعنية موضوعاللتؤللا
2016-ا02ا-02 للعدلاولحلرايت لسلمتشاريالحملرتماللت يداعبداللسلطيفالمعووضعيةاكتربالسمفوضنياللقضرئيني،ا  
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عردةاهيلكةا 2016-ا02ا-02 للصنرعةاوللتجرية لسلمتشاريالحملرتماللت يداعبداللسلطيفالمعوللمنوذجاللصنرعيالقطرعاللنت يجاوللألبتة،ال   

2016-ا02ا-02 للصنرعةاوللتجرية لسلمتشاريالحملرتماللت يداعبداللسلطيفالمعو،ا2018-2014نترءجاخطةاللعملا  
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 للقتماللتردس

 ل حصرءاعرماللأس ئةلاللكتربيةا

2015خاللادويةاأأكتوبرا  
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ا2015أأكتوبراادويةا–حتباللفرقاولجملموعرتاا–ئةلاللكتربيةال حصرءاعرماللأس ا
 

 الفريق/ المجموعة عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة

 ف.االستقاللي للوحدة والتعادلية 56 00

 ف.األصالة والمعاصرة 15 00

 ف.العدالة والتنمية 64 09

 ف. الحركي 00 00
 ف. التجمع الوطني لألحرار 00 00

 ف. االتحاد العام لمقاوالت المغرب 00 00
 ف. االشتراكي 01 00

 ف. االتحاد المغربي للشغل 04 00

 ف. الدستوري الديمقراطي االجتماعي 01 00

 م. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 04 00
 م. العمل التقدمي 20 03

12 165 
 المجموع
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ا–حتباللفرقاولجملموعرتاا–ربةاللأس ئةلاللكتربيةالسمطروحةاولجملايمسابيرين  
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ا2015دويةاأأكتوبراا–حتبالجملرالتاللقطرعيةاا–ل حصرءاعرماللأس ئةلاللكتربيةا  

 

 المجاالت القطاعية عدد األسئلة المطروحة عدد األسئلة المجابة

04 23 

: )المالية، الصناعة والتجارة، المجال االقتصادي
اقة والمعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، الفالحة، الط

السياحة، الميزانية، التجارة الخارجية، البيئة، الماء، المقاوالت 
 الصغرى(

07 54 
) التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، المجال االجتماعي:

 التضامن والمرأة، الشباب والرياضة، التعليم العالي(

01 35 
)العدل، ري والديني: المجال الحقوقي واإلدا

الثقافة، العالقات مع البرلمان، الوظيفة العمومية، االتصال، 
 األوقاف، األمانة العامة للحكومة(

00 49 
مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية: 
)الداخلية، التجهيز والنقل، السكنى وسياسة المدينة، التعمير 

 وإعداد التراب، النقل(

00 04 
)الخارجية والتعاون، الخارجية:  مجال الشؤون

 المغاربة المقيمين بالخارج(

12 165 
 المجموع
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ا-حتبالجملرالتاللقطرعيةاا–للأس ئةلاللكتربيةالسمطروحةاولجملربةاايمسابيرين  
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 للتربعللقتما

قرعدةالسمعطيرتالخلرصةاابلزتلمرتا

 وتعهدلتاللتردةاللوزيلء

 -كاماويدتايفاأأجوبهتم-
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 لءاخاللاللزتلمرتاوتعهدلتاللتردةاللوزياربلمج،اقرعدةالسمعطيرتالخلرصةاب

 جسلترتاللأس ئةلاللافهية

 2015ادويةاأأكتوبر

 ي.ت لجلسلتة للقطرعالحلكويم موضوعاللتؤلل جولباللوزنرالذليايتضم ابرانجمر،اللزتلمراأأواتعهدل
ا اقرنوناجديداحتدثا:2015أأبريلاا14خاللاجسلتة صدلي اللت يداللوزنرااب  للزتم

امجا اعىل امبقتضره اويسلزم جبريية" ال  اوطنية احصية ا"خدمة ام امبوجبه السمتخرجني يع

 لسمعرهداللوطنيةاللعموميةالخلدمةايفالسمنرطقاللنرئيةاسمدةاس نةاأأواس نشني.

:للزتمابعدماطرحامرشوعالخلدمةاللصحيةاللوطنيةا2015نونرباا03خاللاجسلتةا

جيرداحلابديلاالايقوماعىلالال جبري،ا لحلريلاعىلامتطرةالسمصردقة،امعاللعملاعىلال 

 للصحيةاولسمولطنني.مبرايضم احقوقاوولجبرتاللأطرا

 لخلدمةاللصحيةالال جبريية
 للصحة

 

ا/ا اللأوىل لجلسلتة

 2015نونرباا03

 

01 

تبينامتطرةاجديدةاسمعرجلةالسمارلكالسمرتبطةاابحشتربافرتويةالسمرءاوللكهرابءام ا

اخالل:

العامتدانظرمالدلفعالسمت بقاابلبطرقةام اأأجلاللتحمكايفاالاس هتالك،ا-

 ةاع ابعد.لعامتداللعدلدلتالسمقروءا-

السمرءا اوفوترة الشتعرية الجلديد للنظرم

 وللكهرابء

للاؤوناللعرمةا

 ولحلاكمة

ا10لجلسلتةاللثرنيةا/ا

 2015نونربا

 

02 

ا ابني امر السلفرتة ابرانجمر اوتريةاا2016ا-2013وضعتالحلكومة اترسيع ال ىل هيدف

اوللأقلا اولسمهماة ايفاللأوسرطاللفقرية اخصوصر تقسليصاوفيرتاللأهمرتاولسمولليد

جرلءلامعسلير،امهنر:ا51حمروياواا6ةا،ايتكونام اتغطي ال 

اتوس يعالجملرنيةالشاملازايدةاعىلاللوالدةاحىتالسمضرعفرت،اا-

اجمرنيةاللفحوصرتالخملربية،ا-

اللوالدةام الفتحاأأقترم آلاللزتلمرتالحلكومة أ

اابلعرملاللقروي
 للصحة

ا/ا اللتربعة لجلسلتة

2015دجنرباا22  
03 
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اتوظيفالسمودللتاع اطريقامبريلةاخرصةاهبم،ا-

ايفاا- اللقربالتاس يعرضاعىلاللربسمرن اخرصاابسمودللتاو اقرنون امرشوع عدلد ل 

اللقريباللعرجل.

ا ابني امر السلفرتة اتمنوي اخمطط اوضع الجملسل اا2020-2016مت الجامتع خالل

الال دلييالذلياترأأسهاللت يدايئس الحلكومة،اهيدفال ىل:

دمرجااا- طرياللعملالسمأأجوي؛ا445.000ل  اخشصايفال 

اشرباوشربةافامياخيصاللقربسليةالسلشاغيلا؛ا554.000دةالس تفرا-

ام اللتوجيهالسمهين؛ا510.000لس تفردةاا-

امرشوع(افامياخيصاللشاغيلالذلليت؛ا20.000مقروةلا)اا20.000مصرحبةاا-

شرب،اعىلاا30.000مقروةلاممراس ميك ام اتوفرياللاغلالاا10.000خسلقاا-ا

ا؛منرصباشغلا3لعتبرياأأنالكامقروةلاصغريةاحتدثا

حدلثاا- ا؛2016واكالتاجديدةايفاا10ل 

حدلثاواكةلايفالكاقريةايتجروزاعدداساكهنراا- ا.ا20.000ل 

نعرشاللشاغيلا دوياللواكةلاللوطنيةاال 

اوللكفرءلت

للشاغيلاوللاؤونا

 الاجامتعية

ا/ا اللثرمنة لجلسلتة

2015دجنرباا29  
04 

حدلثا -  ا2016ا-2015دلخسليةاجديدةاخاللالسمومسالدليليساا49ل 

اداأأكربام اللتالميذام االاس تفردةام اخدمرتالدللخسليرت.متكنياعد -
االاهامتماابدللخسليرت  للرتبيةاللوطنية

ا/ا اللترسعة لجلسلتة

2016ينرنراا05  
05 

سرتلتيجية والالزتلمابتزنيسلهرااترومالحلدام اللفتردابالكامسلموسايفاأأفقا  بسلويةال 

رليةاتقديابامسليرياحمويلالسرتلتيجيرالتفعيسلهرابتلكفةاما16لهرامخ اياكئزاوا2025

مسليوناديمهاموزعةاعىلاثالثامرلحل،اعىلامدىاعرشاس نولت،اوذكلاا800و

 بغرض:

برانمجالحلكومةاحملريبةاللفتردايفالال دليةا

اللعمومية
 للوظيفةاللعمومية

اللثرنيةاعرشا لجلسلتة

2016ينرنراا26/ا  
06 
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ا - اللعددية ىلاا100عىلاا39الانتقرلام اللنقطة يفاأأفقاا100عىلاا60ل 

 ابلنت بةالسلمؤرشاللعرسمياال ديلكاللفترد،ا2025

ابا - اللأعاملا20الايتقرء امؤرشامنرخ اعىلامت توى  DOING يتبة

BUSINESS، 

 WORLD يتبةاعىلامت توىامؤرشاللتنرفت يةاللعرسميا25تقرءاباالايا -

ECONOMIC FORUM، 

امنحىا - ايف اللفترد اجعل اخالل السمؤسترتام  السمولطننيايف اثقة تعزنز

 تنرزيلابالكامسلموساومت متر،ا

 تعزنزاثقةالجملمتعالدلويلالتحتنياصويةالسمغرب. -

اولضامناجنرحاهذلاللويشالسمهيلكاللهرماسسمت:

حدلثاجلنةاوطا - نيةاسماكحفةاللفترداحتتايئرسةاللت يدايئس الحلكومة،ال 

اعىلا اولسممتثةل الال سرتلتيجية، اهذه التزنيل السمولزية اللتدلبري امجيع الخترذ

 لخلصوصايف:

 :اتوفريالسموليدالسمرليةاوللبرشيةاللالزمة؛أأوال -

 :العامتداخمططاتولصيلاحولالسمرشوع؛اثنير -

 :االانفترحاعىلاللتعرونالدلويل؛اثلثر -

 لعامتداللتعرقدالتنفيذاللربلمج؛ا:يلبعر -
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اوضامانادلميومةاولس مترلييةابرلجمهراسسمت:

حدلثاصندوقاسماكحفةاللفترداميولابنت بةام اغرلمرتاللأحاكمالسمرتبطةا - ل 

المتويلا ايقرتح اأأخرى اهجة اوم  الحملجوزلت، اولسرتدلد اللفترد، بقضراي

ا ايعردل امر الال سرتلتيجية اهرته الحلترا429مارييع اعرب اديمه ابتامسليون

احتديثا اوصندوق اابلطرق، الخلرص ااكلصندوق السلخزينة، لخلصوصية

لال دليةاللعمومية،اوصندوقالدلمعالفرئدةاللأم اللوطين،اوصندوقالخلدمةا

 للأسرس يةالالتصرالت.

اللوطينا السمت توى اعىل الال سرتلتيجية اسمولكبة اتولصيل اخمطط العامتد اسسمت كام

اسمبذوةل.اولدلويل،السلتعريفاابال سرتلتيجيةاوابجملهودلتال

تعهداللت يداللوزنرامبتربعةامسلفالسمعنينياخشصير،اوأأنهامبجرداتصفيةاللوعرءاللعقرييا

كيهنمام اوبدليةاأأشغرلاللبنرء،اسستهرالسمكتباللوطينالسلتككالحلديديةاعىلامتا

االاس تفردةام السمترك االاجامتعيةاللتربعةالسلمكتب.

هتديداللأيلملاومتقرعدياللتككالحلديديةا

اابلشرشيد
 للوزليةالسملكفةاابلنقل

اللثرنيةاعرشا لجلسلتة

2016ينرنراا26/ا  
07 
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 مصلحة األسئلة
    www.parlement.maاملوقـع االلكرتونـي: 

 questions.orales@gmail.comلكرتونـي: البـريد اال  
 

 

 

 
 

 


