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        ::::الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارجالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارجالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارجالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
ميني :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � هاجرين ا بال املغاربة ا تعدادات ال ميني� هاجرين ا بال املغاربة ا تعدادات ال ميني� هاجرين ا بال املغاربة ا تعدادات ال ميني� هاجرين ا بال املغاربة ا تعدادات ال ملقملقملقملق� مل ملتق ملتق ملتق سـسـسـسـتق سادة     ،،،،%خلارج%خلارج%خلارج%خلارج    سـسـسـسـ لشارين احملرتمني ا أعضاء للمست

تقاليل  .سـالفريق �
ية  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية بور اجلا ية بور اجلا ية بور اجلا لبور اجلا لع لع لع ساد    ،،،،2011201120112011ع لشارين احملرتمني ا سعداوي، محمد ة للمست يد ا بد ا لبد الرحمي العاليف،  محل ع ع

بد القادر قوضاضفضييل  ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((    .ع، إدريس مرون، 
ميني %خلارج :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نني ا بال املوا ية وا يا ية ا ميني %خلارجالظر نني ا بال املوا ية وا يا ية ا ميني %خلارجالظر نني ا بال املوا ية وا يا ية ا ميني %خلارجالظر نني ا بال املوا ية وا يا ية ا ملقملقملقملقالظر ط سـ طسـ سـ طسـ سـ طسـ سـ تقسـ تقف تقف تقف سـسـسـسـف سادة     ،،،،لللل لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق للمست

تحالف �شرتايك  .لا
ية املغر :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية املغرظروف عودة أفراد اجلا ية املغرظروف عودة أفراد اجلا ية املغرظروف عودة أفراد اجلا بظروف عودة أفراد اجلا بل بل بل سن ل تأمني  تعدادات اليت قامت هبا احلكومة  سن ية و� تأمني  تعدادات اليت قامت هبا احلكومة  سن ية و� تأمني  تعدادات اليت قامت هبا احلكومة  سن ية و� تأمني  تعدادات اليت قامت هبا احلكومة  حية و� ل حسـ ل حسـ ل حسـ ل سـ

ها با هاا با هاا با هاا با لا لتق لتق لتق سادة     ،،،،سـسـسـسـتق لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاb واملعارصةللمست
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يةأوضاع املغاربة اjين مت إجالءمه من اefر ا يةأوضاع املغاربة اjين مت إجالءمه من اefر ا يةأوضاع املغاربة اjين مت إجالءمه من اefر ا سادة     ،،،،للللللللييييببببأوضاع املغاربة اjين مت إجالءمه من اefر ا لشارين احملرتمني ا فريق الأعضاء للمست

 .�شرتايك

        ::::تقليديةتقليديةتقليديةتقليديةالسياحة والصناعة الالسياحة والصناعة الالسياحة والصناعة الالسياحة والصناعة الوزارة وزارة وزارة وزارة 
ياm :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية مبراكش عىل القطاع ا ية اإلرها ياmمدى انعاكس ا ية مبراكش عىل القطاع ا ية اإلرها ياmمدى انعاكس ا ية مبراكش عىل القطاع ا ية اإلرها ياmمدى انعاكس ا ية مبراكش عىل القطاع ا ية اإلرها سـمدى انعاكس ا ب سـلعمل ب سـلعمل ب سـلعمل ب سادة     ،،،،لللللعمل لشارين احملرتمني ا عبد للمست

بد هللا مظفار تدالوي، أمحد اجلوهري،  يد ا بوري،  سعداوي، محمد ا يد ا عا ل سع ل  ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((    .لكمحل
تغلب عىل تدا ::::شفويشفويشفويشفوي � ية  ياحة اfا يع ا ية الوزارة  تغلب عىل تداإسرتا ية  ياحة اfا يع ا ية الوزارة  تغلب عىل تداإسرتا ية  ياحة اfا يع ا ية الوزارة  تغلب عىل تداإسرتا ية  ياحة اfا يع ا ية الوزارة  عإسرتا لل خل سـ شج عيج لل خل سـ شج عيج لل خل سـ شج عيج لل خل سـ شج ليج ت لت ت لت ت لت ت ها عىل للللت ية وانعاك ها عىل يات األزمة العا ية وانعاك ها عىل يات األزمة العا ية وانعاك ها عىل يات األزمة العا ية وانعاك سسسسيات األزمة العا ململململ

سادة     ،،،،القطاعالقطاعالقطاعالقطاع لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق �

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
ية %ملغرب :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ها مترار ارتفاع أسعار املاكملات ا ية %ملغربا ها مترار ارتفاع أسعار املاكملات ا ية %ملغربا ها مترار ارتفاع أسعار املاكملات ا ية %ملغربا ها مترار ارتفاع أسعار املاكملات ا تفا تفل تفل تفل ل سادة     ،،،،سـسـسـسـ لشارين احملرتمني ا بد للمست عبد الرحمي العاليف،  ع

يد أرزيقي، محلا سعداوي، معر مكدر،  سعيد ا  ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((    . فضيلإبراهميل

 ::::لشباب والرياضةلشباب والرياضةلشباب والرياضةلشباب والرياضةااااوزارة وزارة وزارة وزارة 

شغب ::::شفويشفويشفويشفوي � شغبظاهرة ا شغبظاهرة ا شغبظاهرة ا سادة     ،،،،للللظاهرة ا لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاb واملعارصةللمست

        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين االتربية الالتربية الالتربية الالتربية الوزارة وزارة وزارة وزارة 
نا ا ::::شفويشفويشفويشفوي � مترار أزمة نظا نا اا مترار أزمة نظا نا اا مترار أزمة نظا نا اا مترار أزمة نظا تعلا تعلسـ تعلسـ تعلسـ للللسـ سادة ني احملرتمرينللمستشا    ،،،،مييمييمييمييمممم بد اإلاله احللوطي عبد هللا عطاش لا     .ع،محمد رماش، 

شغل %ملغرب����....مممم(((( شغل %ملغربحتاد الوطين  شغل %ملغربحتاد الوطين  شغل %ملغربحتاد الوطين   ))))للللللللحتاد الوطين 

 ::::المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

تصاد الريع ::::شفويشفويشفويشفوي     � بل القضاء عىل ا يات و تصاد الريعآ بل القضاء عىل ا يات و تصاد الريعآ بل القضاء عىل ا يات و تصاد الريعآ بل القضاء عىل ا يات و ققققآ سـ سـل سـل سـل سادة     ،،،،    ل لشارين احملرتمني ا  .ضاء فريق األصاb واملعارصةأعللمست

 :::: المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المكلفة بتحديث القطاعات العامةلمنتدبة لدى الوزير األوللمنتدبة لدى الوزير األوللمنتدبة لدى الوزير األوللمنتدبة لدى الوزير األولااااوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

ية ::::شفويشفويشفويشفوي � باح يف اإلدارات العمو يةنايم ظاهرة املوظفني األ باح يف اإلدارات العمو يةنايم ظاهرة املوظفني األ باح يف اإلدارات العمو يةنايم ظاهرة املوظفني األ باح يف اإلدارات العمو ممممنايم ظاهرة املوظفني األ شـ شـت شـت شـت سادة     ،،،،ت لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق األصاb للمست
 واملعارصة
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        ::::العدلالعدلالعدلالعدلوزارة وزارة وزارة وزارة 
سطرة  ::::شفويشفويشفويشفوي � يات قانون ا سطرة يل  يات قانون ا سطرة يل  يات قانون ا سطرة يل  يات قانون ا مليل  تض ملتفع تض ملتفع تض ملتفع تض يةمقمقمقمقتفع نا يةا نا يةا نا يةا نا ئا ئجل ئجل ئجل سادة     ،،،،جل لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  سـأعضاء الفريق �
ساد ::::شفويشفويشفويشفوي � سادحماربة ا سادحماربة ا سادحماربة ا سادة     ،،،،لفلفلفلفحماربة ا لشارين احملرتمني ا يدرايلفريق أعضاء الللمست  .لفا
بهيا ::::شفويشفويشفويشفوي � بة مر بل القانوية ملوا�ة الوشاeت الاكذبة ومعا بهياإجياد ا بة مر بل القانوية ملوا�ة الوشاeت الاكذبة ومعا بهياإجياد ا بة مر بل القانوية ملوا�ة الوشاeت الاكذبة ومعا بهياإجياد ا بة مر بل القانوية ملوا�ة الوشاeت الاكذبة ومعا تكإجياد ا تكق تكق تكق ق ن نسـ نسـ نسـ سادة     ،،،،للللسـ لشارين احملرتمني ا أعضاء للمست

توري املوحد fتجمع ا سـفريق ا  .ل

    ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
نة من  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � سري بعد مرور حوايل  يق مدونة ا نة من ي�  سري بعد مرور حوايل  يق مدونة ا نة من ي�  سري بعد مرور حوايل  يق مدونة ا نة من ي�  سري بعد مرور حوايل  يق مدونة ا سـي�  ل ب سـحص ل ب سـحص ل ب سـحص ل ب سادة     ،،،،تطتطتطتطببببيقيقيقيقهاهاهاهاتطتطتطتطحص لشارين احملرتمني ا أعضاء للمست

توري املوحد fتجمع ا سـفريق ا  ل
سري  ::::شفويشفويشفويشفوي � يق مدونة ا سري مدى  يق مدونة ا سري مدى  يق مدونة ا سري مدى  يق مدونة ا لمدى  لب لب لب سادة     ،،،،تطتطتطتطب لشارين احملرتمني ا  .سـتقاليلأعضاء الفريق �للمست
بالد� ::::شفويشفويشفويشفوي � نقل  ية قطاع ا بالد�و نقل  ية قطاع ا بالد�و نقل  ية قطاع ا بالد�و نقل  ية قطاع ا بو ل بضع ل بضع ل بضع ل سادة     ،،،،    ضع لشارين احملرتمني ا توري املوحدللمست fتجمع ا سـأعضاء فريق ا  ل
يون ::::شفويشفويشفويشفوي � نيت أاكدير وا يونرضورة خلق خط جوي بني مد نيت أاكدير وا يونرضورة خلق خط جوي بني مد نيت أاكدير وا يونرضورة خلق خط جوي بني مد نيت أاكدير وا لعلعلعلعرضورة خلق خط جوي بني مد سادة     ،،،،يييي لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق األصاb للمست

 .واملعارصة
نقل امجلاعي  ::::شفويشفويشفويشفوي � ثريها ا شالك اليت  نقل امجلاعي ا ثريها ا شالك اليت  نقل امجلاعي ا ثريها ا شالك اليت  نقل امجلاعي ا ثريها ا شالك اليت  للللللللا ل ي لمل ي لمل ي لمل ي يذمل سري حزي ا يذتخدمني بعد دخول مدونة ا سري حزي ا يذتخدمني بعد دخول مدونة ا سري حزي ا يذتخدمني بعد دخول مدونة ا سري حزي ا للللتتتتنفنفنفنفتخدمني بعد دخول مدونة ا ل لسـ لسـ لسـ للمستشارين     ،،،،ممممسـ

سادة  توري املوحدلاحملرتمني ا fتجمع ا سـأعضاء فريق ا  .ل
سادة     ،،،،الطريق الرابط بني مراكش وآسفيالطريق الرابط بني مراكش وآسفيالطريق الرابط بني مراكش وآسفيالطريق الرابط بني مراكش وآسفي ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا  .�شرتايكفريق أعضاء الللمست

    
    
    
    

ها وحدة املوضوع � ئ�  ها وحدة املوضوعأ ئ�  ها وحدة املوضوعأ ئ�  ها وحدة املوضوعأ ئ�  جيمعجيمعجيمعجيمعأ     ....سـسـسـسـ
________________________________________________________________________________    

نظام اfاخيل888812121212املادة املادة املادة املادة  نظام اfاخيل من ا نظام اfاخيل من ا نظام اfاخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¯لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¯لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¯لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¯لس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برساb ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برساb ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساb ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساb ساعة عىل وجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ خ

سة تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا جللاألقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق
نظام اfاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اfاخيل من ا نظام اfاخيل من ا نظام اfاخيل من ا     لللل من ا

ية بعد إهناء اجل ئ� ا سة األ ية بعد إهناء اجلمتر  ئ� ا سة األ ية بعد إهناء اجلمتر  ئ� ا سة األ ية بعد إهناء اجلمتر  ئ� ا سة األ همتر  سـ هجل سـ هجل سـ هجل سـ للللشفشفشفشفجل ئ� املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة %يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق %أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق %أل ئ� املدرجة يف جدول األعامل زء ا تابعة %يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق %أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق %أل ئ� املدرجة يف جدول األعامل زء ا تابعة %يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق %أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق %أل ئ� املدرجة يف جدول األعامل زء ا تابعة %يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق %أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق %أل سـزء ا مب ق سـ مل ن سـ سـمل مب ق سـ مل ن سـ سـمل مب ق سـ مل ن سـ سـمل مب ق سـ مل ن سـ مممممل
ية  تا سطرة ا سؤوb عهنا، وذº وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوb عهنا، وذº وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوb عهنا، وذº وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوb عهنا، وذº وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  لعىل أساس  ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل ت     ::::جتمجتمجتمجتميعيعيعيع

سؤا¾ يف: : : : أوال أوال أوال أوال  يقدم ملخصا  سؤال  سؤا¾ يفتعطى اللكمة لواضع ا يقدم ملخصا  سؤال  سؤا¾ يفتعطى اللكمة لواضع ا يقدم ملخصا  سؤال  سؤا¾ يفتعطى اللكمة لواضع ا يقدم ملخصا  سؤال  لتعطى اللكمة لواضع ا ل لل ل لل ل لل ل تجاوز ثالث دقائق ؛ل تجاوز ثالث دقائق ؛ ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ ظرف ال      يييي ظرف ال 
يا  Ã يا Ã يا Ã يا Ãتجاوز 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  Ã ثا Ã ثا Ã ثا Ãتني ؛: : : : لللل تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  نتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق ثتعق ل ثلل ل ثلل ل ثلل ل قلل ي قل ي قل ي قل ي     ل
شار إذ: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  يب ا شار إذميكن للوزير الرد عىل  يب ا شار إذميكن للوزير الرد عىل  يب ا شار إذميكن للوزير الرد عىل  يب ا ململململسسسستتتتميكن للوزير الرد عىل  تنيتعقتعقتعقتعق تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو تنيا رأى من شأن ذº تقدمي ا تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو تنيا رأى من شأن ذº تقدمي ا تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو تنيا رأى من شأن ذº تقدمي ا تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو نا رأى من شأن ذº تقدمي ا نيق نيق نيق ثثثثيق ق ي ض قل ي ض قل ي ض قل ي ض     ....ل

ساعة  سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل يةت ثا يةا ثا يةا ثا يةا ثا نا نل نل نل نصف     ل نصف و ا نصف و ا نصف و ا     30303030hhhh14141414        زو�زو�زو�زو�للللو ا


