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        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
يل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يلياسة ا يلياسة ا يلياسة ا شغياسة ا شغسـ شغسـ شغسـ سادة     ،،،،للللتتتتسـ لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصا& واملعارصةللمست
سادة     ،،،،""""إفلويسإفلويسإفلويسإفلويس""""سـسـسـسـبل معاجلة ملف حضا5 بر3مج بل معاجلة ملف حضا5 بر3مج بل معاجلة ملف حضا5 بر3مج بل معاجلة ملف حضا5 بر3مج  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا سنللمست يد ا يبد ا محل محمد ، حسع

بكوري، عادل امل يل، محمد ا يق  لعدال، تو مك توري املوحد. . . . فففف((((    .عطيف Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا سـا سـل سـل سـل  ).).).).ل
شغل    :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نود مدونة ا يق   Tشغلحتصني حقوق العامل وذ نود مدونة ا يق   Tشغلحتصني حقوق العامل وذ نود مدونة ا يق   Tشغلحتصني حقوق العامل وذ نود مدونة ا يق   Tلحتصني حقوق العامل وذ ب لب ب لب ب لب ب سادة     ،،،،ببببتطتطتطتطب لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

تقاليل  .سـ^
سادة     ،،،،ننننتاجئ احلوار ^ج_عيتاجئ احلوار ^ج_عيتاجئ احلوار ^ج_عيتاجئ احلوار ^ج_عي ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق ^
ندوق الوطين للضامن ::::شفويشفويشفويشفوي � ندوق الوطين للضامنا ندوق الوطين للضامنا ندوق الوطين للضامنا سادة     ،،،، ^ج_عي ^ج_عي ^ج_عي ^ج_عيلصلصلصلصا لشارين احملرتمني ا  .^شرتايكأعضاء الفريق للمست
هن احلرة ::::شفويشفويشفويشفوي � ية  ية وامحلاية ^ج_ ية ا هن احلرةا ية  ية وامحلاية ^ج_ ية ا هن احلرةا ية  ية وامحلاية ^ج_ ية ا هن احلرةا ية  ية وامحلاية ^ج_ ية ا للمللمللمللما ع لصح عتغط لصح عتغط لصح عتغط لصح سادة     ،،،،للللتغط لشارين احملرتمني ا سعداوي، معر للمست يد ا لبد ا محل ع

ييبمكدر،  لطياد ا برصي، ع سن  بل،   ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف((((    .ابراهمي أبوزيدحل

        ::::التنمية المجاليةالتنمية المجاليةالتنمية المجاليةالتنمية المجاليةسكان والتعمير وسكان والتعمير وسكان والتعمير وسكان والتعمير واإلاإلاإلاإلوزارة وزارة وزارة وزارة 
تعمري pلعامل القروي ::::شفويشفويشفويشفوي � تعمري pلعامل القرويوsئق ا تعمري pلعامل القرويوsئق ا تعمري pلعامل القرويوsئق ا سادة     ،،،،للللوsئق ا لشارين احملرتمني ا تحالف ^شرتايكللمست  .لأعضاء فريق ا
بالد3 ::::شفويشفويشفويشفوي � تعمري  ية ا بالد3و تعمري  ية ا بالد3و تعمري  ية ا بالد3و تعمري  ية ا بو ل بضع ل بضع ل بضع ل سادة     ،،،،ضع لشارين احملرتمني ا نارص أزواكغ،عبدللمست سعداوي،  يد ا ب ا ل عبد القادر محل

سموين، قوضاض هامشي ا لا بوريل  ).).).).حلريكحلريكحلريكحلريكاااا. . . . فففف((((    .لك،محمد ا
هدت هبا احلكومة يف جمال  ::::شفويشفويشفويشفوي � هدت هبا احلكومة يف جمال أجرأة اNراسات واألحباث اليت  هدت هبا احلكومة يف جمال أجرأة اNراسات واألحباث اليت  هدت هبا احلكومة يف جمال أجرأة اNراسات واألحباث اليت  يحيحماربةحماربةحماربةحماربةتعتعتعتعأجرأة اNراسات واألحباث اليت  سكن ا يحي ا سكن ا يحي ا سكن ا يحي ا سكن ا لصفلصفلصفلصف ا للمستشارين  ،،،،لللل

سادة       .أعضاء فريق األصا& واملعارصةلاحملرتمني ا

        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوزارة التربية الوزارة التربية الوزارة التربية ال
س ::::شفويشفويشفويشفوي � ية محمد ا باب تأخر إحداث أاكد سأ ية محمد ا باب تأخر إحداث أاكد سأ ية محمد ا باب تأخر إحداث أاكد سأ ية محمد ا باب تأخر إحداث أاكد لأ مي لسـ مي لسـ مي لسـ مي سادة     ،،،،ببببادس للغة العريةادس للغة العريةادس للغة العريةادس للغة العريةسـ لشارين احملرتمني ا عبد هللا عطاش، للمست

شغل. . . . مممم(((( .عبد اإلاله حلوطي، محمد رماش شغل^حتاد الوطين  شغل^حتاد الوطين  شغل^حتاد الوطين   ).).).).لللللللل^حتاد الوطين 
ية    ::::شفويشفويشفويشفوي � بار للمدرسة العمو يةرد ^ بار للمدرسة العمو يةرد ^ بار للمدرسة العمو يةرد ^ بار للمدرسة العمو ممممرد ^ سادة    ،،،،ععععتتتت لشارين احملرتمني ا   .أعضاء فريق األصا& واملعارصة للمست
شواهد ::::شفويشفويشفويشفوي � شواهدمعاد& ا شواهدمعاد& ا شواهدمعاد& ا هايش،لسادة للمستشارين احملرتمني ا    ،،،،للللمعاد& ا يد ا ملبد ا � سني ع يد، ا يجديكن، محمد ا سن  حل  ب ملفحل

يه سن  نلكي،  نبأ حل توري املوحد. . . . فففف(((( .شـ Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا سـا سـل سـل سـل  ).).).).ل

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ناعة واخلدمات pملغرب    ::::شفويشفويشفويشفوي � تجارة وا نظام املؤقت ألطر غرف ا ناعة واخلدمات pملغربا تجارة وا نظام املؤقت ألطر غرف ا ناعة واخلدمات pملغربا تجارة وا نظام املؤقت ألطر غرف ا ناعة واخلدمات pملغربا تجارة وا نظام املؤقت ألطر غرف ا لصا ل لصل ل لصل ل لصل ل سادة    ،،،،ل لشارين احملرتمني ا أعضاء  للمست

  .يق ^شرتايكالفر

        ::::كلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول الم
ناخ األعامل    ::::شفويشفويشفويشفوي � ية  نة الو ناخ األعاملا ية  نة الو ناخ األعاملا ية  نة الو ناخ األعاملا ية  نة الو ملا ن ملللج ن ملللج ن ملللج ن سادة     ،،،،ططططللج لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق ^
متعي    ::::شفويشفويشفويشفوي � توسطة من أجل ضامن توازن  بقة  متعيرضورة خلق  توسطة من أجل ضامن توازن  بقة  متعيرضورة خلق  توسطة من أجل ضامن توازن  بقة  متعيرضورة خلق  توسطة من أجل ضامن توازن  بقة  جمجمجمجمرضورة خلق  مممم سادة     ،،،،طططط لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

تقاليل  .سـ^
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        :::: المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األولالوزارة المنتدبة لدى الوزير األولالوزارة المنتدبة لدى الوزير األولالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول
تقاعدين من احلق يف الرتيق ::::شفويشفويشفويشفوي � تقاعدين من احلق يف الرتيقحرمان ا تقاعدين من احلق يف الرتيقحرمان ا تقاعدين من احلق يف الرتيقحرمان ا سادة  ،،،،ململململحرمان ا لشارين احملرتمني ا يدرايلللمست      .لفأعضاء الفريق ا
يق ::::شفويشفويشفويشفوي � نحة ا تفادة من  يقعدم تعممي ^ نحة ا تفادة من  يقعدم تعممي ^ نحة ا تفادة من  يقعدم تعممي ^ نحة ا تفادة من  نطعدم تعممي ^ نطسـ نطسـ نطسـ للللتتتتسـ سادة  ،،،،مممم لشارين احملرتمني ا يد للمست بد ا محلإدريس مرون،  ع

سعداوي،  ناكريلا يد ا حلبد ا � يد كوسكوسع ييل،  مح، محمد   ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف((((    .فض

        ::::عادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئةكتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة والمكتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة والمكتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة والمكتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة والم
نفا5ت املزنية ::::شفويشفويشفويشفوي � نامجة عن مطارح ا نفا5ت املزنيةاألرضار ا نامجة عن مطارح ا نفا5ت املزنيةاألرضار ا نامجة عن مطارح ا نفا5ت املزنيةاألرضار ا نامجة عن مطارح ا لاألرضار ا ل لل ل لل ل لل ل سادة للمستشار    ،،،،ل  .أعضاء فريق األصا& واملعارصةلين احملرتمني ا

        ::::التجهيز والتقلالتجهيز والتقلالتجهيز والتقلالتجهيز والتقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية اجلوية املغرية    ::::شفويشفويشفويشفوي � ية اجلوية املغريةتأخر رحالت اخلطوط ا ية اجلوية املغريةتأخر رحالت اخلطوط ا ية اجلوية املغريةتأخر رحالت اخلطوط ا ببببتأخر رحالت اخلطوط ا سادة     ،،،،مللكمللكمللكمللك لشارين احملرتمني ا حلبيب لعلج، خريي بلخري، للمست

بد املاT لعرجمحمد ®ضومانت،حسن عاكشة، توري املوحد. . . . فففف ( ( ( (.ع  Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا توري املوحدا Nتجمع ا سـا سـل سـل سـل   ).).).).ل
سادة  ،،،،عز& عن العامل القرويعز& عن العامل القرويعز& عن العامل القرويعز& عن العامل القرويفك الفك الفك الفك ال ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا      .أعضاء فريق األصا& واملعارصةللمست
ناطق    ::::شفويشفويشفويشفوي � بعض ا نقل املدريس  يص  ناطقالرت بعض ا نقل املدريس  يص  ناطقالرت بعض ا نقل املدريس  يص  ناطقالرت بعض ا نقل املدريس  يص  ملالرت ب مللل ب مللل ب مللل ب لل سادة    ،،،،خخخخ لشارين احملرتمني ا هايش، للمست يد ا بد ا مل ادريس الرايض،  � ع

 ،µتوري املو. . . . فففف ( ( ( (.عبد العزيز بوهدودابراهمي احلب، احامد أبر Nتجمع ا توري املوا Nتجمع ا توري املوا Nتجمع ا توري املوا Nتجمع ا سـا سـل سـل سـل   ).).).).حدحدحدحدل
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نظام اNاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اNاخيل من ا نظام اNاخيل من ا نظام اNاخيل من ا     لللل من ا
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ئ· املدرجة يف جدول األعامل  تابعة pيق األ شة عامة  نا ئ· اليت تلهيا  تعلق pأل ية واجلزء ا ئ· اآل تعلق pأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ· ا سة األ ئ· املدرجة يف جدول األعامل متر  تابعة pيق األ شة عامة  نا ئ· اليت تلهيا  تعلق pأل ية واجلزء ا ئ· اآل تعلق pأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ· ا سة األ ئ· املدرجة يف جدول األعامل متر  تابعة pيق األ شة عامة  نا ئ· اليت تلهيا  تعلق pأل ية واجلزء ا ئ· اآل تعلق pأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ· ا سة األ ئ· املدرجة يف جدول األعامل متر  تابعة pيق األ شة عامة  نا ئ· اليت تلهيا  تعلق pأل ية واجلزء ا ئ· اآل تعلق pأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ· ا سة األ سـمتر  مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ ممممجل للللشفشفشفشف تتتتسـسـسـسـ

سؤو& عهنا، وذT وفق  بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  سؤو& عهنا، وذT وفق عىل أساس  بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  سؤو& عهنا، وذT وفق عىل أساس  بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  سؤو& عهنا، وذT وفق عىل أساس  بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ملعىل أساس  ملت ملت ملت ت ية جتمجتمجتمجتميعيعيعيع تا سطرة ا ية ا تا سطرة ا ية ا تا سطرة ا ية ا تا سطرة ا لا ل لمل ل لمل ل لمل ل     ::::مل
تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤاÎ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÎ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÎ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÎ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  s يا s يا s يا sتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  s ثا s ثا s ثا sتعدى هذا ا: : : : لللل يب عىل أساس أال  سؤال  تعدى هذا اتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يب عىل أساس أال  سؤال  تعدى هذا اتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يب عىل أساس أال  سؤال  تعدى هذا اتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يب عىل أساس أال  سؤال  يتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يل يل يل تني ؛للللللللتعقتعقتعقتعقل تني ا تني ؛يب د تني ا تني ؛يب د تني ا تني ؛يب د تني ا نيب د يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثل ثل ثل     ققققل
تني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذT تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذT تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذT تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذT تقدمي ا يب ا نميكن للوزير الرد عىل  يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثس ثس ثس قس ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل ت     ....ململململ
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