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        ::::وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلمي
يات :::: آين  آين  آين  آين شفويشفويشفويشفوي � ية نواب العمداء � ياتو ية نواب العمداء � ياتو ية نواب العمداء � ياتو ية نواب العمداء � للكو للكضع للكضع للكضع سادة     ،،،،ضع لشارين احملرتمني ا         .أعضاء الفريق (شرتايكللمست
بااكلور1 ::::شفويشفويشفويشفوي � تحان ا بااكلور1يمي منط ا تحان ا بااكلور1يمي منط ا تحان ا بااكلور1يمي منط ا تحان ا لللليمي منط ا م متق متق متق سادة    ،،،،تق لشارين احملرتمني ا سعداو للمست يد ا بد ا لادريس مرون،  محل ي، محمد ع

سموينفضييل،  هامشي ا لا باركحي، ل  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    .بمنفضه 
ثانوي اإلعدادي  ::::شفويشفويشفويشفوي � سR ا ثانوي اإلعدادي أساتذة ا سR ا ثانوي اإلعدادي أساتذة ا سR ا ثانوي اإلعدادي أساتذة ا سR ا لأساتذة ا لل لل لل نوا ((((ل نوا اVين  نوا اVين  نوا اVين  تدربنيععععيييياVين  تني أو  تدربنيألول مرة مكعلمني مؤ تني أو  تدربنيألول مرة مكعلمني مؤ تني أو  تدربنيألول مرة مكعلمني مؤ تني أو  مألول مرة مكعلمني مؤ مق مق مق للمستشارين     ،،،،    ))))ق

سادة  تقاليللاحملرتمني ا  .سـأعضاء الفريق (
نا ::::شفويشفويشفويشفوي � aمتر ل تكوين ا تكوين وا تجابة برامج ا ناحدود ا aمتر ل تكوين ا تكوين وا تجابة برامج ا ناحدود ا aمتر ل تكوين ا تكوين وا تجابة برامج ا ناحدود ا aمتر ل تكوين ا تكوين وا تجابة برامج ا ممممحدود ا ي ل ل يسـ ل ل يسـ ل ل يسـ ل ل ية يف جمال الطاقةململململسـسـسـسـسـ ية يف جمال الطاقةية الو ية يف جمال الطاقةية الو ية يف جمال الطاقةية الو للمستشارين احملرتمني     ،،،،ططططننننية الو

سادة   .أعضاء فريق األصاm واملعارصةلا

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين  آين  آين  آين شفويشفويشفويشفوي � نا ناطق  يةإحداث  نا ناطق  يةإحداث  نا ناطق  يةإحداث  نا ناطق  عإحداث  عص عص عص ص سادة     ،،،،مممم لشارين احملرتمني ا تقاليلفريق الأعضاء للمست  .سـ(

        ::::التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة وزارة وزارة وزارة 
ساواة :::: آين  آين  آين  آين شفويشفويشفويشفوي � ية  ندة احلكو ساواةمراحل وآفاق إعامل األ ية  ندة احلكو ساواةمراحل وآفاق إعامل األ ية  ندة احلكو ساواةمراحل وآفاق إعامل األ ية  ندة احلكو للمللمللمللممراحل وآفاق إعامل األ م مج مج مج سادة     ،،،،ج لشارين احملرتمني ا تحالف للمست لأعضاء فريق ا

 .(شرتايك
ي~ اخلري1ت ودور العجزة ونزالهئام ::::شفويشفويشفويشفوي � ية  ي~ اخلري1ت ودور العجزة ونزالهئامو ية  ي~ اخلري1ت ودور العجزة ونزالهئامو ية  ي~ اخلري1ت ودور العجزة ونزالهئامو ية  شغو شغضع شغضع شغضع سادة     ،،،،ضع لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق (
ن ::::شفويشفويشفويشفوي � شاشة يف األقالمي ا نالفقر وا شاشة يف األقالمي ا نالفقر وا شاشة يف األقالمي ا نالفقر وا شاشة يف األقالمي ا جلالفقر وا جله جله جله سادة     ،،،،ببببويةويةويةويةلللله لشارين احملرتمني ا توري املوحدللمست تجمع ا� سـأعضاء فريق ا  .ل
سول ::::شفويشفويشفويشفوي � سولنايم ظاهرة ا سولنايم ظاهرة ا سولنايم ظاهرة ا تنايم ظاهرة ا تت تت تت سادة     ،،،،للللت لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاm واملعارصةللمست

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
نا ولروادها :::: آين  آين  آين  آين شفويشفويشفويشفوي � ساحة جامع ا بار  نا ولروادهارد ( ساحة جامع ا بار  نا ولروادهارد ( ساحة جامع ا بار  نا ولروادهارد ( ساحة جامع ا بار  لفلفلفلفرد ( ل لت لت لت سادة     ،،،،ععععت لشارين احملرتمني ا يدرايلأعضاء الفرللمست  .لفيق ا

        ::::وزارة الشؤون الخارجية والتعاونوزارة الشؤون الخارجية والتعاونوزارة الشؤون الخارجية والتعاونوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
يات املغرية �خلارج ::::شفويشفويشفويشفوي � هاجرين مع ا يات املغرية �خلارجمعا�ة ا هاجرين مع ا يات املغرية �خلارجمعا�ة ا هاجرين مع ا يات املغرية �خلارجمعا�ة ا هاجرين مع ا بمعا�ة ا بنصل بنصل بنصل لقلقلقلقنصل سادة     ،،،،ململململ لشارين احملرتمني ا تجمع للمست لأعضاء فريق ا

توري املوحد  .سـا�

        ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
هر�ء وصعوبة هذه اخلدمة يف العامل  ::::شفويشفويشفويشفوي � هر�ء وصعوبة هذه اخلدمة يف العامل غالء فواتري ا هر�ء وصعوبة هذه اخلدمة يف العامل غالء فواتري ا هر�ء وصعوبة هذه اخلدمة يف العامل غالء فواتري ا سادة     ،،،،القرويالقرويالقرويالقرويلكلكلكلكغالء فواتري ا لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق للمست

 .األصاm واملعارصة
رشب ::::شفويشفويشفويشفوي � تب الوطين للامء الصاحل  هر�ء وا تب الوطين  رشبلكفة ا�راسات اإلعدادية إلدماج ا تب الوطين للامء الصاحل  هر�ء وا تب الوطين  رشبلكفة ا�راسات اإلعدادية إلدماج ا تب الوطين للامء الصاحل  هر�ء وا تب الوطين  رشبلكفة ا�راسات اإلعدادية إلدماج ا تب الوطين للامء الصاحل  هر�ء وا تب الوطين  لللللللللكفة ا�راسات اإلعدادية إلدماج ا ملك للك ملكملك للك ملكملك للك ملكملك للك     ،،،،ملك

سادة  لشارين احملرتمني ا  .أعضاء الفريق (شرتايكللمست

        ::::وزارة الصحةوزارة الصحةوزارة الصحةوزارة الصحة
ساعد ::::شفويشفويشفويشفوي � ساعدرشوع تعممي نظام ا ساعدرشوع تعممي نظام ا ساعدرشوع تعممي نظام ا ملرشوع تعممي نظام ا ملم ملم ملم ية لفائدة املعوزين وذوي ا�خل احملدودم ية لفائدة املعوزين وذوي ا�خل احملدودة ا ية لفائدة املعوزين وذوي ا�خل احملدودة ا ية لفائدة املعوزين وذوي ا�خل احملدودة ا سادة     ،،،،لطلطلطلطببببة ا لشارين احملرتمني ا للمست

توري املوحد تجمع ا� سـأعضاء فريق ا  .ل
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باء ::::شفويشفويشفويشفوي � باءاخلصاص يف عدد األ باءاخلصاص يف عدد األ باءاخلصاص يف عدد األ سادة     ،،،،    ططططاخلصاص يف عدد األ لشارين احملرتمني ا بد اإل� احللوطي، محمد الرماشللمست عبد هللا عطاش،  . ع

شغل. . . . مممم(((( شغل(حتاد الوطين  شغل(حتاد الوطين  شغل(حتاد الوطين   ).).).).لللللللل(حتاد الوطين 

        ::::لرياضةلرياضةلرياضةلرياضةالشباب واالشباب واالشباب واالشباب واوزارة وزارة وزارة وزارة 
شة ::::شفويشفويشفويشفوي � نع تدخني ا تعج~  ية ا شةمآل اإلجراءات احلكو نع تدخني ا تعج~  ية ا شةمآل اإلجراءات احلكو نع تدخني ا تعج~  ية ا شةمآل اإلجراءات احلكو نع تدخني ا تعج~  ية ا يمآل اإلجراءات احلكو مل يسـ مل يسـ مل يسـ مل للللششششسـ ململململ سادة     ،،،،مممم لشارين احملرتمني ا فريق أعضاء للمست

توري املوحد تجمع ا� سـا  .ل
باب ::::شفويشفويشفويشفوي � ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا شـياسة احلكومة اجتاه  شـسـ شـسـ شـسـ للللسـ سادة     ،،،،فففف لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاm واملعارصةللمست
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � يةا£¢ت ا يةا£¢ت ا يةا£¢ت ا سادة     ،،،،لصلصلصلصيفيفيفيفا£¢ت ا لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق (

        ::::وزارة االتصالوزارة االتصالوزارة االتصالوزارة االتصال
نة �ملغرب ::::شفويشفويشفويشفوي � نة �ملغربالقر نة �ملغربالقر نة �ملغربالقر سادة     ،،،،    صصصصالقر لشارين احملرتمني ا سعداوي، عبد الرحمي العاليفللمست يد ا بد ا ل،  محل عبد القادر ع

برصي سن  نارص أزواكغ،  بلقوضاض،  حل  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((. ب

        ::::لفة بالشؤون االقتصادية والعامةلفة بالشؤون االقتصادية والعامةلفة بالشؤون االقتصادية والعامةلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكككك الم الم الم الموزارة المنتدبة لدى الوزير األولوزارة المنتدبة لدى الوزير األولوزارة المنتدبة لدى الوزير األولوزارة المنتدبة لدى الوزير األولالالالال
تصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي � ية عىل ( نايم اإلرضا�ت القطا ية  تأثريات ا تصاد الوطينا ية عىل ( نايم اإلرضا�ت القطا ية  تأثريات ا تصاد الوطينا ية عىل ( نايم اإلرضا�ت القطا ية  تأثريات ا تصاد الوطينا ية عىل ( نايم اإلرضا�ت القطا ية  تأثريات ا ققققا ع ت ب عل ت ب عل ت ب عل ت ب لل لسل لسل لسل سادة     ،،،،للللسل لشارين احملرتمني ا أعضاء للمست

 .فريق األصاm واملعارصة

        ::::كتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية
ية  ::::شفويشفويشفويشفوي � ية مآل اتفا ية مآل اتفا ية مآل اتفا يدينيققققمآل اتفا ناع ا يدينيمتويل ا ناع ا يدينيمتويل ا ناع ا يدينيمتويل ا ناع ا تقلمتويل ا تقللص تقللص تقللص سادة     ،،،،    لللللص لشارين احملرتمني ا سعداوي، معر للمست يد ا بد ا لمعر مكدر،  محل ع

ييب ياد ا يد ارزيقي،  يل،  لطأد ع سع  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك(((( .خ
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نظام ا�اخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا     لللل من ا
سة إحاطة ند بداية لك  سة إحاطةلرؤساء الفرق احلق  ند بداية لك  سة إحاطةلرؤساء الفرق احلق  ند بداية لك  سة إحاطةلرؤساء الفرق احلق  ند بداية لك  جللرؤساء الفرق احلق  جلع جلع جلع تجاوز ثالث ع ية طارئة يف مدة ال تجاوز ثالث  ا¸لس علام  ية طارئة يف مدة ال تجاوز ثالث  ا¸لس علام  ية طارئة يف مدة ال تجاوز ثالث  ا¸لس علام  ية طارئة يف مدة ال ت ا¸لس علام  تبقض تبقض تبقض بار الريس هبذا الطلب برساm ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((بقض بار الريس هبذا الطلب برساm ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساm ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساm 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 ا�اخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا     لللل من ا

ئ~ اليت تلهيا تعلق �أل ية واجلزء ا ئ~ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ~ ا سة األ ئ~ اليت تلهيامتر  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ~ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ~ ا سة األ ئ~ اليت تلهيامتر  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ~ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ~ ا سة األ ئ~ اليت تلهيامتر  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ~ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ~ ا سة األ سـمتر  مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ للللشفشفشفشفجل ئ~ املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ~ املدرجة يف جدول األعامل   تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ~ املدرجة يف جدول األعامل   تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ~ املدرجة يف جدول األعامل   تابعة �يق األ شة عامة  نا سـ  مب سـق مب سـق مب سـق مب ق مممم
ية  تا سطرة ا سؤوm عهنا، وذÅ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوm عهنا، وذÅ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوm عهنا، وذÅ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوm عهنا، وذÅ 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

تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  Ë يا Ë يا Ë يا Ëتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعينتعطى اللكمة للوزير املعينتعطى اللكمة للوزير املعينتعطى اللكمة للوزير املعين: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  ت للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  Ë ثا Ë ثا Ë ثا Ëتني ؛: : : : 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
تجاوز د: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا تجاوز دميكن للوزير الرد عىل  يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا تجاوز دميكن للوزير الرد عىل  يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا تجاوز دميكن للوزير الرد عىل  يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا قميكن للوزير الرد عىل  ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل ململململسسسست تنيتعقتعقتعقتعق تنيتني ا تنيتني ا تنيتني ا نتني ا نيق نيق نيق     ....ثثثثيق

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 نصفت ية وا ثا نصفا ية وا ثا نصفا ية وا ثا نصفا ية وا ثا لا ن لل ن لل ن لل ن     ::::30303030hhhh14141414    ل


