طهباث ػقد اجتماػاث انهجان انبرنماويت ندراست مىاضيغ تىدرج ضمه اختصاصاتها
خالل انىاليت انتشريؼيت انتاسؼت
 مجهس انىىاب -صاحة انطهة

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

انرقم
1

دراسة الوضعية الحالية للفالحة بالمغرب.

الفريق االشتراكي

القطاعات
اإلنتاجية

الفالحة والصيد
البحري

2

الكشف رسميا أمام أعضاء اللجنة عن لوائحالمستتتتفيدين متتتن رقتتتل النقتتت البتتتري بتتتين
المدن.
الكشتتتف عتتتن لتتتوائح المستتتتفيدين متتتن بتتتا يالتتترقل واالمتيتتتا ات عتتتي طاعتتتات المقتتتال
بمقتلتتتتتتف أنواعرتتتتتتا الرمتتتتتتا – الرقتتتتتتام –
األحجار إلخ)...
 اإلجتتراءات التتتي ستتتلي عمليتتة الكشتتف عتتنهذه اللوائح.
التدابير المتقذة لما بعد الكشف عن
الئحة المستفيدين من مأذونيات نق
المساعرين عي إطار إعما الحكامة
والقط م نظام االمتيا ات.
تدبيـر المــء يـظ ـن ـاف ءيـف ه اـب ءيـف
كذلك كيفيف تغطيف الخصـء يـظ هـذل المـءد
الحي يف ببعض هءت هقءليم المملكف.
كيفية تدبيـر رقل مقال الرمـا بالمملكـة.

3

4
5

انمىضىع

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث
تدارست اللجنة هذا الموضوع
بتاريخ 2812/83/88

الفريـق االشتراكي

البنيات األساسية
والطا ة
والمعادن

انتجهيـس وانىقـم

82/83/23

ر.ر.م.ن عدد 12/223
بتاريخ  22مارس 2812

تدارست اللجنة هذا الموضوع
بتاريقي  12/85/15و12/86/18

ف.األصالة
والمعاصرة

البنيات األساسية
والطا ة
والمعادن

انتجهيـس وانىقـم

82/83/23

ر.ر.م.ن عدد 12/223
بتاريخ  22مارس 2812

تدارست اللجنة هذا الموضوع
بتاريقي  12/85/15و12/85/38

ف.األصءلف
المعءصر

البايءت األ ء يف الطبقـة والمعـبدن
الطءقف المعءدن والمـبء والبيئـة

33/32/32

ر.ر.م.ن عدد 12/334
بتءريخ 33مءرس 3303

لم يبرمج بعد

82/83/23

ر.ر.م.ن عدد 12/225
بتاريخ  22مارس 2812

تدارست اللجنة هذا الموضوع
بتاريقي  12/85/15و12/85/38

ف.العدالة والتنمية

البنيات األساسية
والطا ة
والمعادن

التجريـ والنقـ

صاحة انطهة

انهجىت انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

انرقم
6

ال كءالت الحضريف.

ف .اال تقاللظ
لل حد التعءدليف

الداخليف

ال كاى التعمير

03/32/32

2

ماءكن الباء العا ائظ.

ف .اال تقاللظ
لل حد التعءدليف

الداخليف

ال كاى التعمير

03/32/32

2

ماءكن الباء العا ائظ.

ف .اال تقاللظ
لل حد التعءدليف

الداخليف

الداخليف

03/32/32

9

االافالتـــءت األمايـــف يـــظ العديـــد مـــن ماــــءط
هءت المملكف.

ف.األصءلف المعءص
ر

الداخليف

الداخليف

03/32/32

03

تــــداعيءت األحــــدات التــــظ عءاــــتهء ماءطـــــ
إمز رن باظ عيـءش بإقليم الح يمـف.

ف.العدالف التاميف

الداخليف

الداخليف

03/32/32

00

هخر تط رات قضيف ال حد الترابيف للمملكف.تــداعيءت األ ضــءع األمايــف يــظ بعــض بلــدانالماطقف على األمن الق مظ المغربظ.
العالقءت المغربيف ال زائريف.اتحءد المغرب العربظ.العالقـــءت المغربيـــف اة ـــبءايف الممءر ـــءتاة بءايف يظ ح المغءربف القءطاين يظ األقءليم
التظ تعتبر بتف مليليف المحتلتين امتدادا لهء.

ف .االاتراكظ

الخءر يف الديءع
ال طاظ

الخءر يف

03/34/02

.ر.م.ن عدد 12/326
بتءريخ 32مءرس 3303
ر ءلف تذكير عدد 03/262
بتءريخ  32هبرين 3303
ر.م.ن عدد  12/322بتءريخ
32مءرس 3303
ر ءلف تذكير عدد 03/262
بتءريخ  32هبرين 3303
ر.م.ن عدد  12/322بتءريخ
32مءرس 3303
ر ءلف تذكير عدد 03/263
بتءريخ  32هبرين 3303
ر.م.ن عدد  12/329بتءريخ
32مءرس 3303
ر ءلف تذكير عدد 03/263
بتءريخ  32هبرين 3303
ر.م.ن عدد  12/343بتءريخ
32مءرس 3303
ر ءلف تذكير عدد 03/263
بتءريخ  32هبرين 3303
ر.م.ن عدد  12/362بتءريخ
3303/34/02

لم يبرمج بعد

انرقم
03

انمىضىع

انمىضىع
ماه يف تعءمن الحك مـف مـع رخـ

صاحة انطهة
الصـيد البحـر يـظ ف.العدالف التاميف

لم يبرمج بعد

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 3303/32/32
لم يبرمج بعد

لم يبرمج بعد

تدار ت الل اف هذل الم اضيع
بتءريخ 3303/30/34

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

القطءعءت

الفالحف الصيد

03/34/02

ر.م.ن عدد

لم يبرمج بعد

اةاتء يف

هعءلظ البحءر.
02

التدبير المءلظ لمؤ

04

التدبير المءلظ لم لس ال ءليف المغربيف.

00

التدبير المءلظ للاركف المركزيف ةعءد التأمين.

06

مالب ءت تداعيءت األحدات التـظ عريتهـء بعـض المـدن
اة را ات التظ تعتزم الحك مف القيءم بهء للحيل لف د ن
تكرارهء.
دراستتتة موضتتتوع دعتتتاتر التتتتحمالت المتعلقتتتة بتتتاإلعالم
الستتتمعي البصتتتري ببالدنتتتا و دراستتتة أوضتتتاع القنتتتوات
التلف يةالوطنية و الجروية)* .

02

مالب ــــءت الح ــــز التحف ــــظ الــــذ طــــءن البــــءخرتين
مــــــراكش التــــــءبعتين لاــــــركف
المغــــــربيتين بالد
ك مءريت بءلديءر الفرا ـيف اة ـرا ات التـظ اتخـذتهء
الحك مف لت يف هذل ال ضعيف ضعيف العمءن العـءملين
بهمــءو ضــمءن عـ د ال ءليــف المغربيــف القءطاــف بأ ر بــء
بماء بف العطلف ال ا يف يـظ الصـيف المقبـن يـظ ـر ف
يد .
التط ـ رات التــظ عريهــء ملــف الصــحرا المغربيــف علــى
ضــــ ال لــــف األخيــــر للمفء ضــــءت يــــر الر ــــميف
بماهء ت على إثر صد ر القرار األخير لم لس األمن
لتمديد يتر ااتداب البعثف األمميـف »  « minorsoل اليـف
ثءماف إلى اهر هبرين من اف .3302

انرقم

انمىضىع

17

ف صاـد

اةيداع التدبيـر.

12/323بتءريخ
3303/34/09

البحر

المءليف

االقتصءد المءليف

03/34/32

المءليف

هعضء ل اف
المءليف
ف .الحركظ

رئيس الحك مف
(م لس ال ءليف
المغربيف)
االقتصءد المءليف

03/34/32

ر.م.ن عدد 12/322
بتءريخ 3303/34/34
ر.م.ن عدد 12/324
بتءريخ 3303/34/34

تدار ت الل اف هذل الم اضيع
بتءريخ 03/36/09
لم يبرمج بعد

03/34/32

الداخليف

الداخليف

03/34/30

ر.م.ن عدد 12/320
بتءريخ 3303/34/34
ر.م.ن عدد 12/329
بتءريخ 3303/34/36

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 3303/32/09
لم يبرمج بعد

الحكومة

التعليم

االتصا

هعضء ل اف
المءليف
هعضء ل اف
المءليف

المءليف

تدارست اللجنة هذا الموضوع
بتاريخ 2812/84/26
و2812/85/82

ف .الحركظ

الخءر يف
الديءع
ال طاظ

التجهيـز والنقـل

03/30/03

ر.م.ن عدد 12/432
بتءريخ 3303/30/39

لم يبرمج بعد

ف .الحركظ

الخءر يف
الديءع
ال طاظ

الخءر يف

03/30/03

ر.م.ن عدد 12/434
بتءريخ 3303/30/39

تدار ت الل اف هذل الم اضيع
بتءريخ 3303/30/34

صاحة انطهة

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

33

حصــيلف تقيــيم مخطــط مغــرب مصــدر المتعل ـ بقطــءع ف.العدالف التاميف
الت ءر الخءر يف.

القطءعءت
اةاتء يف

الصاءعف الت ءر

03/30/39

ر.م.ن عدد 12/032
بتءريخ 3303/30/39

تم اقتراح ي م 03/32/30
لعقد اال تمءع

30

ف.العدالف التاميف

القطءعءت

الفالحف

03/30/39

ر.م.ن عدد

لم يبرمج بعد

09

حصيلف مخطط المغرب األخضر.

اةاتء يف

الصيدالبحر

12/033بتءريخ
3303/30/39

22

حصــــيلف تقيــــيم مخطــــط هــــءلي تيس المتعلــــ بءلصــــيد ف.العدالف التاميف
البحر .

القطءعءت
اةاتء يف

الفالحف الصيد
البحر

03/30/39

ر.م.ن عدد 12/030
بتءريخ 3303/30/39

لم يبرمج بعد

32

رؤيف  3300المتعلقف بقطءع الصاءعف التقليديف.

ف.العدالف التاميف

القطءعءت
اةاتء يف

الصاءعف التقليديف

03/30/39

ر.م.ن عدد 12/033
بتءريخ 3303/30/39

لم يبرمج بعد

34

حصيلف تقييم الميثء ال طاظ لالابثء الصاءعظ.

ف.العدالف التاميف

القطءعءت
اةاتء يف

الت ءر الصاءعف

03/30/20

ر.م.ن عدد 12/039
بتءريخ 3303/30/20

تم اقتراح ي م 03/32/30
لعقد اال تمءع

25

حصيلف تقييم مخطط ر اج المتعل بءلت ءر الداخليف.

ف.العدالف التاميف

القطءعءت
اةاتء يف

الت ءر الصاءعف

03/30/20

ر.م.ن عدد 12/032
بتءريخ 3303/30/20

تم اقتراح ي م 03/32/32
لعقد اال تمءع

36

ملف التاغين كذا مآن ملف المعطلين.

ف .اال تقاللظ
لل حد التعءدليف

القطءعءتءال تمء التاغين التك ين
المهاظ
عيف

03/30/34

ر.م.ن عدد 12/422
بتءريخ 3303/30/34

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/36/36

32

م م ع د ءليتاء بءلخءرج إلى هرض ال طن ضعيف ف .الت مع ال طاظ
لألحرار
الم اطاين المغءربف يـظ بعـض الـد ن الاـقيقف الصـديقف
التظ تعرف ت ترات ماءكن همايف.

ال ءليف المغربيف
المقيمف بءلخءرج

03/36/30

ر.م.ن عدد 12/022
بتءريخ 3303/36/30

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/36/32

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

المءليف

الاؤ ن العءمف
الحكءمف

03/36/32

ر.م.ن عدد 12/046
بتءريخ 3303/36/32

لم يبرمج بعد

انرقم
28

انمىضىع

صاحة انطهة

ف.االاتراكظ
الزيــءد يــظ ه ــعءر المحر قــءتو تأثيرهــء علــى
ف .اال تقاللظ
القدر الارائيف للم اطاين ا تراتي يف الحك مـف
ف .األحرار
ةصالح ا ءم المقءصف.
ف .العدالف التاميف
ف .االتحءد الد ت ر

الخءر يف
الديءع
ال طاظ

29
23

20

23

ضـــعيف حقــــ اةا ــــءن علــــى ضــــ تقريــــر
المغرب إلى م لس حق اةا ءن ب ايف.
ال ءليــف المغربيــف بءلخــءرج علــى ض ـ ااطــال
م ــم العب ـ رو اة ــرا ات التــظ هقــدمت عليهــء
الحك مف من ه ـن تـ يير اـر ط اةقءمـف بءلا ـبف
أليــــراد ءليتاــــءو تي ــــير الم ــــءطر اةداريــــف
المرتبطــــف بقضــــء ه راضــــهم اةداريــــف داخــــن
هرض ال طن.
ال يء ـــف الحك ميـــف ال ديـــد يـــظ قطـــءع التربيـــف
التكـــ ين تقيـــيم الحك مـــف لحصـــيلف البراـــءمج
اال تع ءلظ قضءيء الم ارد الباريف العءملـف يـظ
القطءع.
حصيلف البراءمج اال تع ءلظ.

ف .الحركظ
العدن الحريءت

العدن

العدن الحريءت

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/36/02
تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/36/32

ف .الحركظ

الخءر يف
الديءع
ال طاظ

ال ءليف المغربيف
المقيمف يظ الخءرج

03/30/03

ر.م.ن عدد 12/434
بتءريخ 3303/30/39

ف.االاتراكظ

التعليم الثقءيف
االتصءن

التربيـة الىطنيـة

03/36/02

ر.م.ن عدد 12/002
بتءريخ 3303/36/03

لم يبرمج بعد

التعليم الثقءيف
االتصءن

التربيـة الىطنيـة

03/36/02

ر.م.ن عدد 12/004
بتءريخ 3303/36/03

لم يبرمج بعد

ف.األصءلف المعءصر

الداخليف

الداخليف

03/36/30

ر.م.ن عدد 12/636
بتءريخ 3303/36/30

لم يبرمج بعد

الداخليف

الداخليف

03/36/30

ر.م.ن عدد 12/632
بتءريخ 3303/36/30

لم يبرمج بعد

الداخليف

03/36/30

ر.م.ن عدد 12/632
بتءريخ 3303/36/30

لم يبرمج بعد

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

ر.م.ن عدد 12/642
بتءريخ 3303/32/33

لم يبرمج بعد
تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/30
تدار ت الل اف هذا الم ض ع

ف .العدالف التاميف
ف .التقدم الديمقراطظ

22

ر ف تعيين ال ال العمءن ال دد.

24

اقع ال ضع األماظ بم م ع التراب ال طاظ.

ف .العدالف التاميف

20

االاهيءرات المتتءليف للماـءزن التـظ اـهدتهء مدياـف
الدارالبيضـــء مـــؤخرا تعريهـــء المـــدن العتيقـــف
بءلمغرب مع مء تخلف من ضحءيء.

ف.االاتراكظ

الداخليف

انرقم

انمىضىع

صاحة انطهة

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

36

ال ضعيف المءليف لاركـف ص ريءد-القاء الثءايف.-

ف .العدالف التاميف

المءليف

االتصءن

03/32/33

22

التدبير المءلظ للمكتب ال طاظ لل كك الحديديف.

ف .العدالف التاميف

المءليف

الت هيز الاقن

03/32/33

ر.م.ن عدد 12/649
بتءريخ 3303/32/33

22

التدبير المءلظ لاركف الخط ط الملكيف المغربيف.

ف .العدالف التاميف

المءليف

الت هيز الاقن

03/32/33

ر.م.ن عدد

12/603بتءريخ
3303/32/33

بتءريخ 03/32/36

29

التــــدبير المــــءلظ للمكءتــــب ال ه يــــف لال ــــتثمءر
الفالحظ.

ف .العدالف التاميف

المءليف

الفالحف الصيد
البحر

03/32/33

ر.م.ن عدد 12/600
بتءريخ 3303/32/33

لم يبرمج بعد

43

كيفيف تحديد كلفف المء الكهربـء
القدر الارائيف للم اطاين.

تأثيرهـء علـى

ف .العدالف التاميف

المءليف

الطءقف المعءدن

03/32/33

ر.م.ن عدد 12/642
بتءريخ 3303/32/33

لم يبرمج بعد

40

اة را ات ال ديـد يـظ تعءمـن القـرض الفالحـظ
مــــع المقترضــــين خءصــــف ييمــــء يتعلــــ بعقــــ د
القر ض ؛

ف .االاتراكظ

المءليف

االقتصءد المءليف

03/32/34

ر.م.ن عدد 12/609
بتءريخ 3303/32/34

لم يبرمج بعد

43

ف .االاتراكظ

مــدا ااعكــءس خفــض ــعر الفءئــد المعتمــد مــن
ءاب باك المغـربو علـى ه ـعءر معـدالت ي ائـد
القـــر ضو التـــظ تماحهـــء األباـــءك لألاـــخء
المعا يين الذاتيينو عالقف ذلـك بـءلتحفيز علـى
اال تثمءر.
م ــءعظ الدبل مء ــيف المغربيــف يــظ اـــأن قضــيف ف.األصءلف المعءصر
مـــءلظ تـــداعيءتهء ال يء ـــيف األمايـــف علـــى د ن
الماطقف.

المءليف

االقتصءد المءليف

03/32/34

ر.م.ن عدد 12/609
بتءريخ 3303/32/34

لم يبرمج بعد

الخءر يف

الخءر يف

03/32/34

ر.م.ن عدد 12/606
بتءريخ 3303/32/34

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/36

(مدير الاركف)

42

صاحة انطهة

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

انرقم
44

المعءيير المتخذ يظ عمليف قرعف الحج.

ف .الت مع ال طاظ
لألحرار

الخءر يف

األ قءف الاؤ ن
اة الميف

03/32/39

40

ت ديــد الثقــف بكري ــت ير ر س كممثــن اخصــظ
لألمين العءم لألمم المتحد ح ن الاــزاع المفتعـن
بءلصحرا .
ا لم ـــــء د همـــــءكن العبـــــءد ضـــــعيف األئمـــــف

ف .الت مع ال طاظ
لألحرار

الخءر يف

الخءر يف

03/32/03

ر.م.ن عدد  12/666بتءريخ
3303/32/39
ر ءلف تذكير عدد 03/1063
بتءريخ 3303 /10/ 30
ر.م.ن عدد  12/620بتءريخ
3303/32/03

لم يبرمج بعد

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/36

ف .الحركظ

الخءر يف

األ قءف الاؤ ن

03/32/03

ر.م.ن عدد  12/623بتءريخ

لم يبرمج بعد

46

انمىضىع

القيمين الـديايين اال ـتعدادات المتخـذ بءلا ـبف
لم م الحج.
42

حصيلف ال ـتف هاـهر األ لـى مـن اليـف الحك مـف
الحءليف يظ م ءن الصحف.

الحك مف

الديءع
ال طاظ

اة الميف

الاؤ ن
اال تمءعيف

الصحف

03/32/03

3303/32/03
ر ءلف تذكير عدد 03/1063
بتءريخ 3303 /10/ 30
ر.م.ن عدد  12/622بتءريخ
3303/32/03

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/39/02

42

التط رات األخيـر التـظ عريتهـء مءعـف ز اد و ف .اال تقاللظ لل حد
التعءدليف
خءصف د ار الاليحءتو بإقليم العرائش.

الداخليف

الداخليف

03/32/02

ر.م.ن عدد  12/692بتءريخ
3303/32/02

لم يبرمج بعد

49

تقييم التدبير المف ض.

ف .اال تقاللظ لل حد
التعءدليف

الداخليف

الداخليف

03/32/02

ر.م.ن عدد  12/692بتءريخ
3303/32/02

لم يبرمج بعد

03

المهـء رين يــر الاــرعيين األيءرقـف مــن اـ ب
الصحرا لبالداءو عن التدابير المتخذ للحد من
هــذل ال ــءهر التــظ هصــبحت يــظ تاــءم مضــطرد
تداعيءت ذلك على مختلف الم ت يءت.
ه ضــــءع األحيــــء ال ءمعيــــف يء ــــف الــــ زار
للاه ض بهء.

ف .األصءلف
المعءصر

الخءر يف

الخءر يف

03/32/30

ر.م.ن عدد  12/243بتءريخ
3303/32/30

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/36

ف .العدالف التاميف

التعليم الثقءيف
االتصءن

التعليم العءلظ

03/32/32

ر.م.ن عدد  12/224بتءريخ
3303/32/32

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/03 03/32/32

03

التـــدابير المتخـــذ يـــظ إطـــءر التحضـــير للـــدخ ن
ال ءمعظ المقبن .3302-3303

ف .األصءلف
المعءصر

التعليم الثقءيف
االتصءن

التعليم العءلظ

03/32/32

ر.م.ن عدد  12/224بتءريخ
3303/32/32

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/03 03/32/32

00

انرقم

انمىضىع

صاحة انطهة

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

02

ضعيف األحيء ال ءمعيف مخطط إحـدات هحيـء
ءمعيـــف ديـــد قـــءدر علـــى ا ـــتيعءب الطلـــب
المتزايد على ال كن ال ءمعظ.
تدارس م ض ع إلغء م ءايف التعليم العءلظ.

ف .التقدم الديمقراطظ

التعليم العءلظ

03/32/32

ر.م.ن عدد 12/224
بتءريخ 3303/32/32

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/03 03/32/32

00

الحصــيلف الهزيلــف للماــءركف المغربيــف بأ لمبيــءد
لادن يضيحف تاء ن المااطءت.

التعليم
الثقءيف
االتصءن
التعليم
الثقءيف
االتصءن
القطءعءت
اال تمءعيف

التعليم العءلظ

03/32/32

ر.م.ن عدد 12/224
بتءريخ 3303/32/32

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ 03/32/03 03/32/32

الابءب الريءضف

3303/32/33

ر.ر.م.ن عدد 12/242
بتءريخ  33ات 3303

تدار ت الل اف هذا الم ض ع
بتءريخ  03/09/02على ه ءس
ا تكمءن درا ت بتءريخ 03/03/33

04

ف .اال تقاللظ لل حد
التعءدليف
الفريـ اال تقاللظ

06

حيثيــءت ماــع األااطـــف الت معــءت يــظ ا اــف
األخيـر الت ء زات التظ قعــت داخـن بعــض
الت مهرات.
ال هثماف األد يف بءلمغرب.

02

إطالع هعضء الل اف على ههداف هبعءد
االتفءقيف اال تراتي يف الم قعف بين المملكف
المغربيف ال اليءت المتحد األمريكيف
ضعيف المغءربف العءملين بءلبعثءت الدبل مء يف
يظ الخءرج
الحمالت الغربيف المتصءعد ضد المقد ءت
اة الميفو الديع بم قف تاريعظ – ي رم
اة ء إلى األديءن المعتقدات اةا ءايف
لل معيف العءمف لألمم
يعءقب عليهء – ي
المتحد للبرلمءاءت الد ليف اةقليميف

انرقم

انمىضىع

57

09
63

 - 60اتءئج الح ار اال تراتي ظ المغربظ
األمريكظ و
 م ت دات قضيف حدتاء الترابيفوال يمء يظهي تقديم تقرير م لس األمن المرتقب يظ
الاهر المقبن .
 63م ت دات القضيف ال طايف على إثر الزيءر
األخير التظ يق م بهء لبالداء المبع ت األممظ
ال يد كري ت ير ر س
 63ال ر ف التظ مر بهء م م الحج لهذل ال اف
التدابير اة را ات التظ تتخذ لت ء ز

ف .العدالف التاميف

الداخليف

الداخليف

03/03/33

ر.م.ن عدد 12/902
بتءريخ 3303/03/33

لم يبرمج بعد

ف.الت مع ال طاظ
لألحرار
ف .العدالف التاميف
ف .اال تقاللظ لل حد
التعءدليف
ف.االتحءد الد ت ر
ف .األصءلف المعءصر

القطءعءت
اال تمءعيف

 الصحف التاغين المءليفالصاءعف الت ءر-الاؤ ن العءمف

03/03/00

ر.م.ن عدد 12/993
بتءريخ 3303/03/00

لم يبرمج بعد

الخءر يف

الخءر يف

03/03/02

ر.م.ن عدد 12/0304
بتءريخ 3303/03/02

لم يبرمج بعد

ف .األصءلف المعءصر

الخءر يف

الخءر يف

03/03/02

ف.الد ت ر

الخءر يف

األ قءف الاؤ ن
اة الميف

03/03/02

ر.م.ن عدد 12/0300
بتءريخ 3303/03/02
ر.م.ن عدد 12/0302
بتءريخ 3303/03/02

لم يبرمج بعد

صاحة انطهة

انهجىت
انمختصت

انىزارة انمؼىيت

تاريخ تىصم
انحكىمت

انمرجغ

مالحظاث

ف .الحركظ

الخءر يف

الخءر يف

03/03/34

ر.م.ن عدد 12/0322
بتءريخ 03/03/34

لم يبرمج بعد

ف.الت مع ال طاظ
لألحرار

الخءر يف

الخءر يف

03/00/03

ر.م.ن عدد 330393

لم يبرمج بعد

الفري االاتراكظ
يري العدالف التاميف

الخءر يف

األ قءف الاؤ ن
اة الميف

03/00/09

لم يبرمج بعد

بتءريخ 03/00/03
ر.م.ن عدد 03/0030
بتءريخ 03/00/03

لم يبرمج بعد

الماءكن التظ ااتكى ماهء العديد من الح ءج
المغءربف.
لف
 64ت دات القضيف ال طايف خص صء بعد
ممثن األمين العءم يظ الماطقف زيءرت للمغرب

ف .العدالف التاميف

الخءر يف

األ قءف الاؤ ن
اة الميف

03/00/09

ر.م.ن عدد 03/0036
بتءريخ 03/00/03

لم يبرمج بعد

