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  182رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2018 ٔ�كتو�ر 24(هـ 1440 صفر 14 أ�ربعاء: التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
احلادیة عرشة وا�ق�قة ، ٕابتداء من السا�ة ثالث ومخسون دق�قة: التوق�ت

  .الرابعة والعرش�ن صبا�ا
  .لس املس�شار�نس�تكامل ٕانت�اب هیالك جما: �دول أ�عامل

--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

، 20، 19، 13، 12: من ا�س�تور، واملواد 63طبقا ٔ�حاكم الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس  58و 56، 25، 24، 23، 22، 21

ص ا�لس هذه اجللسة الس�تكامل ٕانت�اب هیالك جملس املس�شار�ن، خيص
  .املس�شار�ن

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
ق�ل ٔ�ن �رشع يف معلیة انت�اب ٔ�عضاء املك�ب ورؤساء ا�ل�ان ا�امئة، 

من النظام ا�ا�يل �لم�لس، ٔ�ن الفرق وا�مو�ات  47ٔ��لن، طبقا �لامدة 
  .الربملانیة قد �شلكت

ؤ�ول ما س�ٔبدٔ� به هو ٕاعطاء اللكمة م�ارشة �لس�یدة املس�شارة احملرتمة 
الس�یدة �ا�شة ایتعال، مسا�دة الرئ�س، قصد تالوة ٔ�سامء ٔ�عضاء ا�لس 

  .موز�ة حبسب الفرق وا�مو�ات اليت ی�متون ٕا�هيا
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .هللا الرمحن الرحمي�سم 
�ل�س�بة لقامئة ٔ�عضاء الفرق وا�مو�ات مب�لس املس�شار�ن كام 

  :توصلت هبا الرئاسة، فه�ي اكلتايل

  :فریق أ�صا� واملعارصة
  .عضو 25 :�دد أ�عضاء

  .عبد العز�ز بنعزوز :رئ�س الفریق -

  :ٔ�عضاء الفریق -

  عبد احلكمي �ن شامش؛ -

  محمد الش�یخ بید هللا؛ -

  ؛العريب احملريش -

  ٔ�محد تو�زي؛ -

  عبد السالم بلقشور؛ -

  عبد الرحمي المكیيل؛ -

  جناة مكري؛ -

  �ادل الربااكت؛ -

  احلو املربوح؛ -

  فاطمة ایت موىس؛ -

  احلب�ب �ن الطالب؛ -

  احلسني خملص؛ -

  محمد مك�یف؛ -

  مصطفى اخللف�وي؛ -

  ٔ�محد إالدر�يس؛ -

  عبد الكرمي اهلمس؛ -

  حسن بلمقدم؛ -

  ٔ�محد امحیدي؛ -

  ه املهاجري؛العبد االٕ  -

  مزية؛محید الق -

  موالي عبد الرحمي الاكمل؛ -

  العريب الهرايم؛ -

  محمد امحلايم؛ -

  .ٕا�راهمي شك�يل -

  :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة
  .عضو 25: �دد أ�عضاء

  .عبد السالم ا�لبار: رئ�س الفریق -

  :ٔ�عضاء الفریق -

  عبد الصمد ق�وح؛ -

  ٔ�محد خلریف؛ -

  ر�ال املاكوي؛ -

  �دجية الزويم؛ -

  ؛س�یدي محمد و� الرش�ید -

  قد�ري؛فؤاد  -
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  النعم م�ارة؛ -

  عبد ا�لطیف ٔ�بدوح؛ -

  محمد العزري؛ -

  جامل �ن ربیعة؛ -

  احلسني سلیغوة؛ -

  س�یدي الطیب املوساوي؛ -

  ٔ�محد امحميید؛ -

  محة ٔ�هل ��؛ -

  ٔ�محد �� امعر �داد؛ -

  عز�ز مك�یف؛ -

  محمد أ�شهب؛ -

  فاطمة احلبويس؛ -

  م؛امحمد سعید �ر  -

  محمد سامل �منسعود؛ -

  ع�ن عی�؛ -

  مي رشیف؛موالي ٕا�راه -

  الصبحي اجلیاليل؛ -

  .يفاطمة امعري  -

  :فریق العدا� والتمنیة
  .عضو 15: �دد أ�عضاء
  .ن��ل ش�یخي: رئ�س الفریق

  :ٔ�عضاء الفریق

  عبد إالاله احللوطي؛ -

  عبد العيل �ايم ا��ن؛ -

  لهوا�رشي؛عبد الكرمي  -

  �يل العرسي؛ -

  محمذ ال�شري العبدالوي؛ -

  ن��ل أ�ندلويس؛ -

  احلسني العبادي؛ -

  السالم يس �وري؛عبد  -

  سعید السعدوين؛ -

  م�ارك مجیيل؛ -

  �ٓمال م�رصة؛ -

  عبد الصمد مرميي؛ -

  �رمية ٔ�ف�الل؛ -

  .یوسف بن�لون -

  :الفریق احلريك
  .عضو 12: �دد أ�عضاء

  .م�ارك الس�باعي: رئ�س الفریق
  :ٔ�عضاء الفریق

  ٔ�محد شد؛ -

  حيفظه �منبارك؛ -

  عبد الرحامن ا�ر�يس؛ -

  املهدي عمثون؛ -

  عز�ز �دب؛ -

  ح امجلاين؛س�یدي صلو  -

  محید �وسكوس؛ -

  موالي ٕادر�س العلوي احلس�ين؛ -

  س�یدي ا�تار امجلاين؛ -

  الطیب البقايل؛ -

  .ام�ارك محیة -

  :فریق التجمع الوطين لٔ�حرار
  .9: �دد أ�عضاء

  .محمد البكوري: رئ�س الفریق
  : ٔ�عضاء الفریق

  عبد القادر سالمة؛ -

  محمد عبو؛ -

  محمد الق�دويس؛ -

  محمد الرزمة؛ -

  هدود؛عبد العز�ز بو  -

  جامل ا��ن العكرود؛ -

  حلسن ٔ�دعي؛ -

  .محمد �ح�یين -

  :الفریق �شرتايك



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2018 ٔ�كتو�ر 24( 1440 صفر 14

  .8 :�دد ٔ�عضاء الفریق
  .محمد �لمي: رئ�س الفریق
  :ٔ�عضاء الفریق

  ٔ�محد بولون؛ -

  عبد الوهاب بلفق�ه؛ -

  �كر اعبید؛ٔ�بو  -

  عبد امحلید فاحتي؛ -

  محمد رحيان؛ -

  ا�تار صواب؛ -

  .مولود السقوقع -

  :والت املغربفریق إالحتاد العام ملقا
  .7: �دد أ�عضاء

  .عبد إال� حفظي: رئ�س الفریق
  :ٔ�عضاء الفریق

  معر مورو؛ -

  العريب العرا�يش؛ -

  �ئ� م�ة التازي؛ -

  عبد امحلید الصو�ري؛ -

  عبد الكرمي �دي؛ -

  .یوسف حميي -
  :فریق إالحتاد املغريب �لشغل

  .7: �دد ٔ�عضاء الفریق
  .ٔ�مال العمري: رئ�سة الفریق
  :ٔ�عضاء الفریق

  د زروال؛محم -

  عز ا��ن ز�ري؛ -

  محمد ح�توم؛ -

  فاطمة الزهراء الیحیاوي؛ -

  وفاء القايض؛ -

  .رش�ید املنیاري -
  :الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  .6: �دد أ�عضاء
  .ٕادر�س الرايض: رئ�س الفریق
  :ٔ�عضاء الفریق

  محمود عرشان؛ -

  محمد �دال؛ -

  �ا�شة ایتعال؛ -

  سعید زهري؛ -

  .عبد الرحمي ٔ�طمعي -

  :�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلمجمو 
  .4: �دد ٔ�عضاء ا�مو�ة

  .م�ارك الصادي: م�سق ا�مو�ة
  :ٔ�عضاء ا�مو�ة

  �ر� حلرش؛ -

  عبد احلق ��سان؛ -

  .ر�اء الكساب -

  :مس�شارا حزب التقدم و�شرتا�یة
  .2 :�دد أ�عضاء

  عبد ا�لطیف امعو؛ -

  .�دي جشري -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .الس�یدة �ا�شة، مسا�دة الرئ�سشكرا 

وطبقا �لقوا�د وأ�عراف املؤسساتیة اجلاري هبا العمل، ٔ�ح�ط ا�لس 
املوقر ب�ٔننا س�سهر �ىل �رش لواحئ الفرق وا�مو�ات الربملانیة، كام تلیت 

  .�لیمك �جلریدة الرمسیة
وق�ل ٔ�ن منر لعملیة انت�اب السادة ٔ�عضاء املك�ب ورؤساء ا�ل�ان 

ٔ��رب ا�لس �لرتش�ی�ات املتعلقة بعضویة املك�ب، ٔ�وال، ورئاسة  ا�امئة،
  :ا�ل�ان ا�امئة، �نیا، واملتضمنة يف الحئة وا�دة، ويه �ىل الشلك التايل

  :املرتحشون لعضویة املك�ب جملس املس�شار�ن، �ٔوال

  :�ل�س�بة خللفاء الرئ�س

اليل عبد الصمد ق�وح، عن الفریق �س�تق: اخللیفة أ�ول �لرئ�س -
  �لو�دة والتعادلیة؛

 ، عن فریق العدا� والتمنیة؛عبد إالاله احللوطي: اخللیفة الثاين �لرئ�س -

 محید �وسكوس، عن الفریق احلريك؛: اخللیفة الثالث �لرئ�س -

عبد القادر سالمة، عن فریق التجمع الوطين : اخللیفة الرابع �لرئ�س -
  لٔ�حرار؛
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ن فریق �حتاد العام عو�ري، عبد امحلید الص: مس �لرئ�ساخللیفة اخلا -
  .ملقاوالت املغرب

  :�ل�س�بة �لم�اس�بني

  عبد الوهاب بلفق�ه، عن الفریق �شرتايك؛: حماسب ا�لس -

  العريب احملريش، عن فریق أ�صا� والعارصة؛ -

  .عز ا��ن ز�ري، عن فریق �حتاد املغريب �لشغل -

  :�ل�س�بة لٔ�م�اء

ا�س�توري ا�ميقراطي  ٔ�مني ا�لس، محمد �دال، عن الفریق -
  �ج�عي؛

  ٔ�محد تو�زي، عن فریق أ�صا� واملعارصة؛ -

  .ٔ�محد خلریف عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -

  :املرتحشون لرئاسة ا�لجن ا�امئة مب�لس املس�شار�ن �نیا،

عبد السالم بلقشور، عن : جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان -
 ة؛فریق أ�صا� واملعارص 

ٔ�بو �كر اعبید عن الفریق : جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -
  �شرتايك؛

جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، عبد العيل �ايم ا��ن،  -
 عن فریق العدا� والتمنیة؛

ر�ال املاكوي، عن : جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة -
 الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة؛

محمد : جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� -
  .الرزمة، عن فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

ٔ�محد شد،  :جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة -
  .عن الفریق احلريك

وا�ٓن ٔ�طلب من ا�لس املوقر اخ�یار ثالثة ٔ�عضاء من �ري املرتحشني 
  .ملتابعة معلیة الفرز

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
يف احلق�قة هاذ النقطة نظام يه �مسي و�مس مجمو�ة من أ�خوات ا�يل 

رشیعیة، وقد يف جملس املس�شار�ن، مكس�شارات، یعين حنن يف مؤسسة � 
قدممت لنا مجمو�ة من الرتش�ی�ات يف املك�ب ؤ�عضاء املك�ب واحملاس�بني 

  .ورؤساء ا�لجن، وال امرٔ�ة وا�دة متثل ولو �رئ�سة جلنة ٔ�و عضوة فریق
یعين هاذو ٔ�ش�یاء اليت �سائلنا ٔ�حزاب وكنقا�ت و�سائلنا كذ� ٔ�مام 

لیوم انت�اب هاذ اجلهاز، ا�متع ؤ�مام امجلعیات ال�سائیة، اليت ت��ع ا�ٓن وا
ٔ�نه �از �رشیعي هيمت �لش�ٔن العام وجزء من الش�ٔن العام هو القضا� 

  . ال�سائیة وتوا�د ال�ساء يف املؤسسات
حنن يف �راجعات �ل�س�بة ملا ٔ�قره ا�س�تور، حنن يف �راجعات مبا 

  .حصلنا �لیه �حراكت �سائیة
�رجع لها، ولكن ٔ�قول  نعم يه أ�حزاب س�یدة نفسها، والقرار.. السؤال

ٔ�ل�س يف  -ٔ�قدرمه  - ٕالخواين يف أ�حزاب الس�یاس�یة ويف كذ� النقا�ت 
ٔ�ي فریق ف�مك تتوا�د امرٔ�ة لها الكفاءة ولها كذ� القدرة ليك تتوا�د يف 

  مك�ب ٔ�و ترتٔ�س جلنة؟ 
وحنن �حركة يف احلق�قة حنن الیوم س�نخرج من جملس املس�شار�ن، 

�ة من ال�ساء ليك ٔ��رب عن هذا الرٔ�ي �مسهم مجو �سائیة ٔ�نه اتصلوا 
وكذ� �مس ٔ�خوايت الكونفدرالیات، فلٔ�سف ولٔ�سف ٔ�قولها ويف احلق�قة 
كنا ن��ظر ٔ�ن �كون متثیلیة ٔ�كرث، لكن ها حنن �س�ل مكرش�ني الرتاجع يف 

  . قضا� املرٔ�ة
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا

ا، حصیح، ويه ٔ�س�ئ� هو رٔ�ي حمرتم ؤ�س�ئ� مرشو�ة �سائلنا مجیع
  .ت��ظر اجلواب م�ا مجیعا

ٔ�عضاء من �ري املرحشني ملتابعة  3ٕاذن ٔ�طلب من ا�لس املوقر اخ�یار 
  .معلیة الفرز

كام ٔ�طلب انتداب عضو عن لك فریق �متثی� يف معلیة الفرز واملراق�ة، 
ؤ�رجو من الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن یتفضلوا مشكور�ن 

حئة املو�دة بعد املناداة �لهيم ب�ٔسامهئم من طرف الس�یدة �لتصویت �ىل الال
  .املس�شارة احملرتمة فاطمة احلبويس، عضوة املك�ب املؤقت

ٕاذن ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�یدة املس�شارة عضوة املك�ب املؤقت 
ٔ�عضاء من �ري املرحشني ملتابعة معلیة  3احملرتمة، ٔ�طلب م�مك اخ�یار ٔ�وال 

  .الفرز
  .شكرا

انتداب عضو عن لك فریق �متثی� يف معلیة الفرز واملراق�ة،  ؤ�طلب
عضو عن لك فریق، ما زال هناك فرق مل ت��دب عضوا عهنا �متثیلها يف 

  .معلیة الفرز واملراق�ة
  .طیب شكرا

تنطلب ا�ٓن من الس�یدة املس�شارة احملرتمة فاطمة احلبويس املناداة 
�ا، تفضيل الس�یدة �ىل ٔ�سامء الس�یدات والسادة املس�شار�ن تبا

  .املس�شارة

  :عضو املك�ب املؤقت ،املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة،
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ٔ��لن عن اف�تاح معلیة التصویت، ؤ�طلب من الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن ٔ�ن یتفضلوا مشكور�ن �لتصویت بصفة م�تظمة، بعد املناداة 

  :وا�دا وا�دا �لهيم ب�ٔسامهئم
  .ٔ�بو �كر اعبید، ٕا�راهمي اشك�يل، ٔ�محد امحميید، ٔ�محد إالدر�يس

  :الس�ید الرئ�س
  .الس�یدة املس�شارة ا�ٓن كتنادي �ىل أ�سامء

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
ٔ�محد �� امعر �داد، ٔ�محد بولون، ٔ�محد تو�زي، ٔ�محد شد، ٔ�محد 

لب، احلسن بلمقدم، احلسن خلریف، ٕادر�س الرايض، احلب�ب �ن الطا
سلیغوة، احلسني العبادي، احلسني ا�لص، احلو املربوح، الصبحي 

، الطیب البقايل، العريب العرا�يش، العريب احملريش، العريب هرايم، اجلاليل
املبارك الصادي، ا�تار صواب، املصطفى اخللف�وي، املهدي عمتون، النعم 

م�ارك محیة، امحمد امحیدي، �ر� م�ارة، ٔ�مال العمري، ٔ�مال م�رصة، ا
حلرش، جامل ا��ن العكرود، جامل �ن ربیعة، محة ٔ�هل ��، محید القمزية، 
محید �وسكوس، �دجية الزويم، ر�اء الكساب، ر�ال املاكوي، رش�ید 
املنیاري، سعید السعدوين، سعید زهري، س�یدي الطیب املوساوي، 

س�یدي خمتار امجلاين،  س�یدي صلوح امجلاين، س�یدي محمد و� الرش�ید،
�ادل الربااكت، عبد إالاله احللوطي، عبد إالاله املهاجري، عبد إال� 
حفظي، عبد احلق ��سان، عبد امحلید الصو�ري، عبد امحلید فاحتي، عبد 
الرحامن ا�ر�يس، عبد الرحمي اطمعي، عبد الرحمي المكیيل، عبد السالم 

 عبد الصمد ق�وح، �وري، ا�لبار، عبد السالم بلقشور، عبد السالم يس
عبد الصمد مرميي، عبد العز�ز بنعزوز، عبد العز�ز بوهدود، عبد العيل 
�ايم ا��ن، عبد القادر سالمة، عبد الكرمي اهلمس، عبد الكرمي 
لهوا�رشي، عبد الكرمي �دي، عبد ا�لطیف ٔ�بدوح، عبد ا�لطیف ٔ�ومعو، 

��ن ز�ري، عز�ز عبد الوهاب بلفق�ه، ع�ن عی�، �دي جشري، عز ا
مك�یف، �يل العرسي، معر مورو، فاطمة الزهراء الیحیاوي، فاطمة ایت 
موىس، فاطمة معريي، فؤاد قد�ري، �رمية ٔ�ف�الل، حلسن ٔ�دعي، م�ارك 
الس�باعي، م�ارك مجیيل، محمد ا�ح�یين، محمد البكوري، محمد الرزمة، محمد 

د ح�توم، محمد رحيان، الش�یخ بید هللا، محمد العزري، محمد الق�دويس، محم
محمد زروال، محمد سامل �منسعود، محمد سعید �رام، محمد عبو، محمد �دال، 

  ودـــــ، محمد مك�یف، محمذ ال�شري العبدالوي، محم، محمد لشهبمحمد �لمي

عرشان، موالي ٕا�راهمي رشیف، موالي ٕادر�س احلس�ين �لوي، موالي  
لتازي، ن��ل ش�یخي، ن��ل عبد الرحمي الاكمل، مولود السقوقع، �ئ� م�ة ا

أ�ندلويس، جناة مكري، وفاء القايض، حيفظه �منبارك، یوسف بن�لون، 
�ا�شة ایتعال، عز�ز �دب، محمد یوسف حميي، عبد احلكمي �ن شامش، 

  .امحلايم، فاطمة احلبويس
ق�ل إال�الن عن اخ�تام معلیة التصویت، هل صوت مجیع الس�یدات 

  والسادة املس�شار�ن؟
  .عن اخ�تام معلیة التصویت وبدء معلیة الفرز ٕاذن ٔ��لن

  .وشكرا

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  ؛68= �دد املصوتني
  ؛52= �دد الغائبني

  .68د�ل أ�ظرفة  68= هنا �دد أ�صوات
  .ٕاذن غنتطرقو لعملیة د�ل الفرز

  الس�ید الرئ�س،
  ؛68= �دد املصوتني

  ؛64= �دد أ�صوات الصحی�ة
  .4= الفار�ة 

  :ید الرئ�سالس� 
  ؛68= ٕاذن �دد املصوتني
  .4= أ�صوات الفار�ة

صوت، �ك  64و�لتايل �كون الالحئة املو�دة قد حصلت �ىل 
  الس�ید الرئ�س؟

  .شكرا
ٕاذن ا�ٓن كنطلب من السادة مسا�دي الرئ�س، �ش �كرسو هاذ 
العرف، ٕاتالف ٔ�وراق التصویت الصحی�ة ووضع أ�وراق امللغاة ٔ�و 

  .س�تقل وخمتومالفار�ة يف ظرف م 
ٕاذن، حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، هبذا �ادي 

  .�كونو ا�هتینا من معلیة انت�اب هیالك جملس املس�شار�ن
  .ٔ�ود ٔ�ن ٔ��دد التعبري عن شكري لمك مجیعا

  .اجللسةورفعت 


