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        ::::  والحريات  والحريات  والحريات  والحرياتالعدلالعدلالعدلالعدلوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية تتتتنفنفنفنفيذيذيذيذ :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نازعات الرض ية اخلاصة � يةاألحاكم القضا نازعات الرض ية اخلاصة � يةاألحاكم القضا نازعات الرض ية اخلاصة � يةاألحاكم القضا نازعات الرض ية اخلاصة � ييييبببباألحاكم القضا مل ملئ ملئ ملئ سادة     ،،،،ئ لشارين احملرتمني ا تجمع للمست لأعضاء فريق ا

    .الوطين لألحرار
بعض Aات اململكة ::::شفويشفويشفويشفوي � تخصصة  بعض Aات اململكةإحداث حمامك  تخصصة  بعض Aات اململكةإحداث حمامك  تخصصة  بعض Aات اململكةإحداث حمامك  تخصصة  ببببإحداث حمامك  سادة     ،،،،مممم لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاQ واملعارصةللمست
يل احملامكتتتت ::::شفويشفويشفويشفوي � يل احملامكأ يل احملامكأ يل احملامكأ سادة     ،،،،ههههأ لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست W سـأعضاء الفريق.    
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � سات العمو نازعات مع املؤ يةا سات العمو نازعات مع املؤ يةا سات العمو نازعات مع املؤ يةا سات العمو نازعات مع املؤ مممما س سمل سمل سمل سادة     ،،،،مل لشارين احملرتمني ا     .Wشرتايكأعضاء الفريق للمست
سادة     ،،،،تتتتنفنفنفنفيذ األحاكم اإلداريةيذ األحاكم اإلداريةيذ األحاكم اإلداريةيذ األحاكم اإلدارية ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاQ واملعارصةللمست
ت ::::شفويشفويشفويشفوي � Wت Wت Wت Wبار حىت عائلهتمعععع ية اليت تطال ذوي الغرامات دون  إ بار حىت عائلهتمقاالت ا ية اليت تطال ذوي الغرامات دون  إ بار حىت عائلهتمقاالت ا ية اليت تطال ذوي الغرامات دون  إ بار حىت عائلهتمقاالت ا ية اليت تطال ذوي الغرامات دون  إ خقاالت ا خسف خسف خسف سادة     ،،،،للللتعتعتعتعسف لشارين احملرتمني ا للمست

توري iحتاد اW سـأعضاء فريق.    
سادة     ،،،،تعتعتعتعيني احملمكنييني احملمكنييني احملمكنييني احملمكني ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا     .أعضاء الفريق Wشرتايكللمست

    ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 

يارمآل اإلجراءات امآل اإلجراءات امآل اإلجراءات امآل اإلجراءات ا :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � هددة �ال نازل ا يارليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا هددة �ال نازل ا يارليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا هددة �ال نازل ا يارليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا هددة �ال نازل ا هنليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا مل هنب مل هنب مل هنب مل     ،،،،ململململب
سادة  لشارين احملرتمني ا تجمع الوطين لألحرارللمست     .لأعضاء فريق ا

هام وزارة اإلساكن :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نة  ياسة املد هام وزارة اإلساكنإضافة  نة  ياسة املد هام وزارة اإلساكنإضافة  نة  ياسة املد هام وزارة اإلساكنإضافة  نة  ياسة املد ململململإضافة  ي يسـ يسـ يسـ سادة     ،،،،سـ لشارين احملرتمني ا تحالف للمست لأعضاء فريق ا
    .Wشرتايك

ناء يف امجلاعات القرويةتتتتببببسـسـسـسـ ::::شفويشفويشفويشفوي � ساطر ا ناء يف امجلاعات القرويةيط  ساطر ا ناء يف امجلاعات القرويةيط  ساطر ا ناء يف امجلاعات القرويةيط  ساطر ا بيط  بم بم بم سادة     ،،،،للللم لشارين احملرتمني ا يد للمست بد ا محلنارص أزاكغ،  ع ب
سعداوي،  فضا سموينيل محمد، يل هامشي ا لا     ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف((((. سعيد أرزيقي، ل

سادة     ،،،،الوعاء العقاري �ملغربالوعاء العقاري �ملغربالوعاء العقاري �ملغربالوعاء العقاري �ملغرب ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست W سـأعضاء الفريق.    
بقة الوسطىململململضعف وهزاQ اضعف وهزاQ اضعف وهزاQ اضعف وهزاQ ا ::::شفويشفويشفويشفوي � ية ا�صصة  بقة الوسطىشاريع ا ية ا�صصة  بقة الوسطىشاريع ا ية ا�صصة  بقة الوسطىشاريع ا ية ا�صصة  للطشاريع ا للطن للطن للطن سادة     ،،،،للللسكسكسكسكن لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق للمست

    .األصاQ واملعارصة

        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
تعجايل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � W تعجايلتاجئ الرب�مج W تعجايلتاجئ الرب�مج W تعجايلتاجئ الرب�مج W سـتاجئ الرب�مج سـن سـن سـن سادة     ،،،،ن لشارين احملرتمني ا يدرايلللمست     .لفأعضاء الفريق ا
س :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نفة يف ا ية ا سإرضا�ت األرسة ا نفة يف ا ية ا سإرضا�ت األرسة ا نفة يف ا ية ا سإرضا�ت األرسة ا نفة يف ا ية ا لإرضا�ت األرسة ا ملص لمي ملص لمي ملص لمي ملص تاسعللللتعلتعلتعلتعلمي تاسعمل ا تاسعمل ا تاسعمل ا سادة     ،،،،للللمل ا لشارين احملرتمني ا  عبد هللا عطاش، للمست

شغل(((( .عبد اإل� حلوطي، محمد رماش شغلمجموعة Wحتاد الوطين  شغلمجموعة Wحتاد الوطين  شغلمجموعة Wحتاد الوطين      ))))للللللللمجموعة Wحتاد الوطين 
سادة     ،،،،املومس اiرايساملومس اiرايساملومس اiرايساملومس اiرايس ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست W سـأعضاء الفريق.    
تعلمي اللغة األجنلزيية يف  ::::شفويشفويشفويشفوي � تعلمي اللغة األجنلزيية يف Wرتقاء  تعلمي اللغة األجنلزيية يف Wرتقاء  تعلمي اللغة األجنلزيية يف Wرتقاء  تعلميممممنظومةنظومةنظومةنظومةببببWرتقاء  تعلمي الرتية وا تعلمي الرتية وا تعلمي الرتية وا ل الرتية وا لب لب لب سادة ل    ،،،،ب لشارين احملرتمني ا بد لمست عادريس مرون، 

يل، معر مكدر بد القادر قوضاض، معر أد سعداوي،  يد ا خا ع ل     ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف((((. محل
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � سات ا يع املؤ يةهزي وتو سات ا يع املؤ يةهزي وتو سات ا يع املؤ يةهزي وتو سات ا يع املؤ ميهزي وتو س ميسـ س ميسـ س ميسـ س للللتعلتعلتعلتعلسـ سادة     ،،،،جتجتجتجت لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاQ واملعارصةللمست
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � يةاخلصاص يف األطر ا يةاخلصاص يف األطر ا يةاخلصاص يف األطر ا سادة     ،،،،للللتعلتعلتعلتعلميميميمياخلصاص يف األطر ا لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاQ واملعارصةللمست
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        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � تحاص املايل للجامعات الر¥ Wية تحاص املايل للجامعات الر¥ Wية تحاص املايل للجامعات الر¥ Wية تحاص املايل للجامعات الر¥ Wضضضض سادة     ،،،،فففف لشارين احملرتمني ا تدالوي، للمست يد ا سعداوي،  يد ا لبد ا سع ل محل ع

بد الرحمي العاليف  ييب،  ياد ا ناكري،  يد ا عبد ا لط ع حل §     ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف((((. ع
شة ::::فويفويفويفويشششش � 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 أعضاء فريق للمست

تجمع الوطين لألحرار     .لا
ناء املالعب الر¥ضة ::::شفويشفويشفويشفوي � ناء املالعب الر¥ضةبر�مج  ناء املالعب الر¥ضةبر�مج  ناء املالعب الر¥ضةبر�مج  سادة     ،،،،بببببر�مج  لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست W سـأعضاء الفريق.    

        

        

        

        
    
    
    
    
    
    
    

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

نظام اiاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اiاخيل من ا نظام اiاخيل من ا نظام اiاخيل 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 برساQ ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برساQ ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساQ ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساQ 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 اiاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اiاخيل من ا نظام اiاخيل من ا نظام اiاخيل من ا     لللل من ا

ئ©  سة األ ئ© متر  سة األ ئ© متر  سة األ ئ© متر  سة األ سـمتر  سـجل سـجل سـجل جل ئ© املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ© اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ© اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ© املدرجة يف جدول األعامل ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ© اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ© اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ© املدرجة يف جدول األعامل ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ© اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ© اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ© املدرجة يف جدول األعامل ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ© اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ© اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا سـا مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل ممممه للللشفشفشفشف
ية  تا سطرة ا سؤوQ عهنا، وذÅ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوQ عهنا، وذÅ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوQ عهنا، وذÅ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوQ 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

سؤال: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤالتعطى اللكمة لواضع ا سؤالتعطى اللكمة لواضع ا سؤالتعطى اللكمة لواضع ا تجاوز ثالث دقائق ؛للللتعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  تجاوز ثالث دقائق ؛  سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  تجاوز ثالث دقائق ؛  سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  تجاوز ثالث دقائق ؛  سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  ي  ل يل ل يل ل يل ل     ل
يا  Ë يا Ë يا Ë يا Ëتجاوز 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  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
تنيميكن للوزير الرد ميكن للوزير الرد ميكن للوزير الرد ميكن للوزير الرد : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا تنيعىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا تنيعىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا تنيعىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÅ تقدمي ا يب ا نعىل  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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