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  امخلسنيو  سادسةال  اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 14(هـ 1437 رمضان 8الثال7ء : التارخي
  .ئJس اIلسر ، احلكمي �ن شامشعبد الس?يد  املس�شار: الرئاسة
ساعتان ومخسة عرشة دقLقة، ابتداء من الساQة الواPدة واOقLقة : التوقLت

Uربعني زوXٔا.  
  .اء `حملمكة اOس?تورية Xٔول مرةٔ�عض) 3(ثالثة  انت\اب .:Zدول اXٔعامل

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

 :�ن شامش، رئJس جملس املس�شار�ن املس�شار الس?يد عبد احلكمي
  .`مس هللا الرمحن الرحمي

  حرضات الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Oلسة انت\اب ٔ�عضاء احملمكة اZ ،تاح اجللسةhلن عن افQ�ٔ ،س?تورية

من اOس?تور ومقhضيات مواد النظام  130اليت نعقدها طبقا Xٔحاكم الفصل 
خيصصها اIلس  -كام س?بقت إالشارة  - اOاrيل Iلس املس�شار�ن، واليت 

  .ٔ�عضاء `حملمكة اOس?تورية Xٔول مرة 3النت\اب 
وق|ل ٔ�ن منر لعملية Uنت\اب، r�ٔرب اIلس املوقر بxٔن إالجراءات 

ة النت\اب ٔ�عضاء احملمكة اOس?تورية قد متت بت�س?يق �م وحممك مع إالQدادي
جملس النواب، وقد ٔ�سفر هذا الت�س?يق Qىل االتفاق Qىل مهنجية موPدة 
وQىل حزمة من التدابري إالجرائية واملسطرية، يف توافق �م مع ٔ�حاكم 
اOس?تور والقانون التنظميي �لمحمكة اOس?تورية ومقhضيات النظامني 

 rاOىل ما ييلاQ ليس الربملان، مما ٔ�سفرI ليني:  

مت إالQالن عن فhح `ب الرتش?ي�ات النت\اب جملس  -
 ؛2016ماي  2ٔ�عضاء `حملمكة اOس?تورية بتارخي  3املس�شار�ن ل 

ماي  30ٕاىل  18مت ٕايداع الرتش?ي�ات يف الفرتة املمتدة من  -
 Qىل الساQة الثالثة زوU؛ 2016

ة الرتش?ي�ات املس?توفLة �لرشوط مت حرص مكhب اIلس لالحئ -
 ؛2016من اOس?تور يف فاحت يونيو  130املنصوص Qلهيا يف الفصل 

مت ٕادراج موضوع عقد Zلسة Uنت\اب يف Zدول ٔ�عامل مكhب  -
 ؛2016يونيو  13يونيو و 8يونيو و 7اIلس بتارخي 

 8مت توزيع امللفات Qىل مجيع ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن بتارخي  -
 ؛2016يونيو 

 §رتJب Zلسة Uنت\اب من طرف ندوة الرؤساء يف اج¤عهيا مت -
  .2016يونيو  14و  9املنعقد�ن بتارخي 

وr�ٔرب الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني بxٔن ملفات الرتش?يح 
  :، مهت الفات التالية)5(املتوصل هبا بلغ Qددها مخسة 

: س?نوات )3( ثالثالرتش?يح لعضوية احملمكة اOس?تورية ملدة  -
 §رش?يح واPد؛

: س?نوات )6(ست  ملدة الرتش?يح لعضوية احملمكة اOس?تورية -
 §رش?يح واPد؛

: س?نوات )9( °سع ملدة الرتش?يح لعضوية احملمكة اOس?تورية -
 §رش?يح واPد؛

§رش?ي�ان : الرتش?يح دون حتديد فة من الفات الثالث املذ±ورة -
  .ٕاثنان

ورية املذ±ورة وبعد دراس?ته مللفات املرتحشني لعضوية احملمكة اOس?ت
Q�ٔاله، حرص مكhب اIلس الحئة املرتحشني املس?توفني �لرشوط الواردة يف 

من النظام اOاrيل Iلس  270من اOس?تور واملادة  130الفصل 
  :املس�شار�ن اكلتايل

يعرض : س?نوات )3( ثالث الرتش?يح لعضوية احملمكة اOس?تورية ملدة -
ي قدم ملف ، اºمحمد جوهري الس?يدمكhب اIلس §رش?يح 

 §رش?ي�ه الفريق احلريك؛

يعرض : س?نوات )6(ست الرتش?يح لعضوية احملمكة اOس?تورية ملدة  -
، اºي قدم ملف §رش?ي�ه ند�ر املومين الس?يدمكhب اIلس §رش?يح 
 فريق اXٔصا¿ واملعارصة؛

يعرض : س?نوات )9( °سع الرتش?يح لعضوية احملمكة اOس?تورية ملدة -
، اºي قدم ملف د اXٔنصاريمحم الس?يدمكhب اIلس §رش?يح 

  .§رش?ي�ه الفريق Uس?تقاليل �لوPدة والتعادلية

كام r�ٔرب اIلس املوقر بxٔن معلية Uنت\اب اليت س�|ارشها بعد قليل 
سJرشف Qلهيا مكhب ٔ�°رشف �رئاس?ته، ويتكون من السادة ٔ�مÂاء اIلس 

   .الس?يد ٔ�محد خلريف، الس?يد محمد Qدال، الس?يد ٔ�محد تو�زي: الثالث
من  130ؤ�ذ±ر الس?يدات والسادة ٔ�عضاء اIلس مبقhضيات الفصل 

اOس?تور، اºي ينص Qىل ٔ�ن التصويت �كون `القرتاع الرسي وبÆٔxلبية 
  . ثليث اXٔعضاء ا�ºن يتxٔلف مهنم اIلس

عضوا، فٕان  120ومبا ٔ�ن Qدد اXٔعضاء ا�ºن يتxٔلف مهنم اIلس هو 
Q نت\اب §كون حبصول لك مرتحشU ساوي حصةÏ صواتXٔدد من اQ ىل

  .صو� 80ٔ�و يفوق 
وق|ل الرشوع يف معلية Uنت\اب، ٔ�س?تxٔذÑمك لتقدمي توضي�ات حول 
الضوابط املنظمة النت\اب اXٔعضاء الثالث `حملمكة اOس?تورية وفق معلية 

 :التصويت اليت س?تجري Qىل الشلك التايل
خيصص لك جيري Uنت\اب `ع¤د ثالثة صناديق شفافة لالقرتاع، 

صندوق النت\اب فة من الفات الثالث اليت تتxٔلف مهنا احملمكة 
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ولقد مت متيزي لك فة بلون معني من اXٔظرفة ومن ٔ�وراق . اOس?تورية
  :التصويت الفردية اليت حتمل ٕامس املرتحش وrامت جملس املس�شار�ن كام ييل

 س?نوات؛ 3اXٔظرفة ؤ�وراق التصويت ذات ا�لون البين هتم فة  �
 Xٔ6ظرافة ؤ�وراق التصويت ذات ا�لون اXٔصفر الفاحت هتم فة ا �

 س?نوات؛
  .س?نوات 9اXٔظرفة ؤ�وراق التصويت ذات ا�لون الرمادي هتم فة  �

 :وس�مت معلية التصويت Qرب ٕاتباع اخلطوات التالية
س?نوات،  3يتقدم عضو اIلس Oى ٔ�مني اIلس امللكف بفة   .�ٔ  

ملصوتني، الظرف وورقة وي�سمل مÂه، بعد توقLعه يف الحئة ا
التصويت الفردية اخلاصة هبذه الفة، يدrل عضو اIلس ٕاىل 
املعزل، ويقوم بوضع ورقة التصويت اليت حتمل ٕامس املرتحش الصوت 
لفائدته عن هذه الفة يف الظرف اÝصص لها، وبعد خروZه من 
املعزل، يعود ليضع الظرف يف صندوق Uقرتاع الشفاف اÝصص 

 ة؛لهذه الف 
بعد ذÞ، ي�hقل عضو اIلس م|ارشة Oى ٔ�مني اIلس امللكف    .ب 

س?نوات ليوقع Qىل امسه، ويقوم بوضع ورقة التصويت اليت  6بفة 
حتمل ٕامس املرتحش املصوت لفائدته عن هذه الفة يف الظرف 

وبعد خروZه من املعزل يعود ليضع الظرف يف . اÝصص لها
 ذه الفة؛صندوق Uقرتاع الشفاف اÝصص له

 9وr�ٔريا، يتوZه عضو اIلس Oى ٔ�مني اIلس امللكف بفة   .ج 
س?نوات ليوقع Qىل امسه يف الالحئة املعدة سلفا، ويقوم بوضع ورقة 
التصويت اليت حتمل امس املرتحش املصوت لفائدته عن هذه الفة يف 

وبعد خروZه من املعزل، يعود ليضع الظرف . الظرف اÝصص لها
  . رتاع الشفاف اÝصص لهذه الفةيف صندوق Uق

توضيح، فٕانه يعترب الغيا لك ظرف فارغ وكذا اXٔوراق اليت ال حتمل ل و� 
rامت اIلس ٔ�و اXٔوراق اليت حتمل بياâت ±يفام اكنت مكhوبة ٔ�و Qالمة، 

  .من شxٔهنا ٔ�ن تؤäر Qىل م|دٔ� رسية التصويت
مبقاQدمه بعد هذه التوضي�ات، ٔ�طلب من السادة اXٔمÂاء Uلت�اق 

اÝصصة هلم لٕالرشاف Qىل معليات التصويت، لك يف ٕاطار الفة اÝصصة 
é:  

س?نوات، تفضل من  )3( ثالث اXٔس?تاذ ٔ�محد خلريف عن فة -
ê؛فض  
  ؛تفضل من فضê ،س?نوات )6( ست اXٔس?تاذ محمد Qدال عن فة -
  . تفضل من فضê ،س?نوات )9( °سع اXٔس?تاذ ٔ�محد تو�زي عن فة -

 9س?نني، اليس تو�زي  6س?نوات، اليس Qدال  3يس خلريف ٕاذن، ال
 .س?نني

س?نوات، ا�لون  3ٕاذن، كنذ±ر السادة اXٔمÂاء، ا�لون البين لفة 

  .س?نوات 9س?نوات، ا�لون الرمادي فة  6اXٔصفر الفاحت لفة 
ٔ�عضاء من Æري  3ٕاىل مسحتوا، اXٓن ٔ�طلب من اIلس املوقر اخhيار 

 3رتحشني، الفرق واIموQات ا�يل ما رحشا°ش، املنمتني �لفرق اليت قدمت م
ٔ�عضاء �لتوقLع Qىل الحئة املصوتني ومhابعة معلية التصويت �رمهتا، مفن 

  يتطوع لهذه املهمة؟
تفضل ٔ� اXٔس?تاذ، اليس نLóل اXٔندلويس عن فريق العدا¿ والتمنية، وهو 

  .مل �رحش يف جملس املس�شار�ن
  شكون �ٓخر؟  

  .  ا�Oنتفضل ٔ� س?يدي، اليس حميي
مس�شار ٔ�و مس�شارة ٔ�خرى، تفضيل، الس?يدة املس�شارة احملرتمة، 

  .الس?يدة Qاöشة
ٔ�طلب كذÞ من الفرق اليت قدمت مرتحشني انتداب ممثلني عهنا `ش 

  .ي�|عوا معنا العملية د÷ل التصويت من بدا�هتا ٕاىل هنا�هتا
  عن فريق اXٔصا¿ واملعارصة شكون ا�يل غيكون؟ 

الس?يد املس�شار  :ق Uس?تقاليل �لوPدة والتعادليةâ�ٔ قلت الفري
  . العزري

  . اXٔس?تاذ حيفظه :الفريق احلريك
  .عن فريق اXٔصا¿ واملعارصة تفضل.. 

اXٓن ٔ�طلب من السادة اXٔمÂاء التxٔكد من تطابق Qدد اXٔظرفة وQدد 
يونيو وهو  14ٔ�وراق التصويت مع العدد احلايل Xٔعضاء اIلس بتارخي يومه 

مقعدا جرى ٕالغاؤها من طرف اIلس  Q15ىل اعتبار ٔ�ن هناك  ،105
  .اOس?توري

ٕاذن حس?بوا، هللا خيليمك، Qدد اXٔظرفة وQدد اXٔصوات، وقولوا لنا 
  . واش يه مhطابقة مع ا�لواحئ

  . ال، اليس تو�زي، اليس تو�زي
هللا خيليمك، هذه اجللسة يد�رها رئJس، ٕاىل بغيتوا Ñرحبو شوية د÷ل 

اليس التو�زي، غتحسب Qدد اXٔظرفة وQدد اXٔوراق، وقل لنا  �ٔ .. الوقت
 105واش يه مhطابقة مع الالحئة د÷ل ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن ا�يل يه 

  .عضو
 ÷ك؟ ) les enveloppes(، حسóيت اXٔوراق و105: اXٔس?تاذ خلريف

  ؟105: اليس تو�زي، اليس تو�زي
  اليس Qدال 

  :املس�شار الس?يد محمد Qدال
  .يدئ� س?  105

 :الس?يد رئJس اIلس
ٕاذن Qدد اXٔظرفة وQدد ٔ�وراق التصويت مطابقة �لعدد احلايل Xٔعضاء 

  .عضوا 105اIلس، ٔ�ال وهو 
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اXٓن، ٔ�س?تxٔذÑمك ليك ٔ�قدم �شلك مركز السرية اºاتية للك مرتحش، 
ؤ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن مكhب اIلس قد حرص، طبقا ملقhضيات القانون، Qىل 

ارص اليت تضمنهتا هذه البطاقة `ل�س?بة مجليع توحLد املعطيات والعن
املرتحشني الثالث، مع العمل ٔ�ن امللفات د÷ل املرتحشني املتضمنة �لمعلومات 

  .يونيو 8املفص	 قد مت توزيعها Qىل مجيع عضوات ؤ�عضاء اIلس بتارخي 
الس?يد محمد س?نوات ٔ�ال وهو  3ٔ�بدٔ� `ملرتحش �لمدة Uنتدابية ل 

  :جوهري

  . الفريق احلريك: مقدم الرتش?يحالفريق  -
  : `ل�س?بة �لمعطيات الشخصية

 بورزازات؛ 1946اXٔس?تاذ محمد جوهري مزداد بتارحي  -

 1968إالZازة يف احلقوق س?نة : Q�ٔىل شهادة Qلمية حصل Qلهيا -
 و§كو�ن بدبلوم اOراسات العليا يف املهن القضائية والقانونية؛

 : اخلربة املهنية اليت رامكها املرتحش -
 ؛1974- 1970قايض âئب و±يل اOو¿ ما بني  �
 ٕاىل اXٓن؛ 1974حمايم مÂذ س?نة  �
عضو مب�لس النواب ورئJس فريق اXٔصا¿ املغربية والعدا¿   �

 ؛U1993-1997ج¤عية ما بني 
 1997عضو مب�لس املس�شار�ن ورئJس فريق ما بني  �

 ؛2006و
ما بني عضو `Iلس الوطين حلقوق إال�سان لفرتتني انتدابي�ني  �

 .2011و 2002

الس?يد ند�ر س?نوات، ٔ�ال وهو  6ٔ�نتقل ٕاىل املرتحش �لمدة Uنتدابية ل 
  :املومين

 .فريق اXٔصا¿ واملعارصة: الفريق املقدم الرتش?يح -
  : بعض املعطيات

بxٔملانيا ونقل ٕاىل  27/11/1971فالس?يد ند�ر املومين مزداد بتارخي  -
 الر`ط `ملغرب طبعا؛

 2003ينا�ر  25اOكتوراه يف احلقوق بتارخي  :وQ�ٔىل شهادة Qلمية -
 القانون اOس?توري والعلوم الس?ياس?ية؛ : يف القانون العام، ختصص

 :اخلربة املهنية اليت رامكها بعض ٔ��رز حمطاهتا -
 ؛1975ٔ�وال، ٕاطار ٕاداري `جلامعة مÂذ  �
 ؛2004ٔ��ريل  Q22ني ٔ�س?تاذا مساQدا �لتعلمي العايل يف  �
 القانونية وUقhصادية وUج¤عية؛ âئب لعميد لكية العلوم �
 2ٕاىل  2009دÏسمرب  28ملكف `لرشاكة والتعاون من  �

 ؛2012ش?ت�رب 
فربا�ر  8ملحق Oى اIلس الوطين حلقوق إال�سان مÂذ  �

 ؛2013
مسؤول عن اOراسات القانونية `Iلس الوطين حلقوق إال�سان  �

 ؛2014ينا�ر  12ٕاىل  2013فربا�ر  8يف الفرتة ما بني 
مد�ر اOراسات والبحث والتوثيق `Iلس الوطين حلقوق  �

  .ٕاىل يومه 2014ينا�ر  12إال�سان من 

  :الس?يد محمد اXٔنصاريس?نوات، وهو  9املرتحش �لمدة Uنتدابية ل 

  .الفريق Uس?تقاليل �لوPدة والتعادلية: الفريق مقدم الرتش?يح -
  :بعض ٔ��رز املعطيات الشخصية

 `لريصاين ؛ 31/12/1944زداد يف فالس?يد اXٔنصاري محمد م -

دبلوم اOراسات العليا �ل�امعة، : Q�ٔىل شهادة Qلمية حصل Qلهيا -
 ؛2010يونيو  2ختصص قانون اXٔعامل واملقاوالت يف 

 : اخلربة املهنية اليت رامكها ٔ��رز حمطاهتا ٔ�نه -
 ؛1979فربا�ر  12مس�ل جبدول احملامني الرمسني مبكÂاس مÂذ  �
 ؛1997ٕاىل  1993واب يف الفرتة ما بني عضو سابق مب�لس الن �
 ٕاىل �رخيه؛ 1997دÏسمرب  26عضو مب�لس املس�شار�ن مÂذ  �
رئJس جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان مب�لس  �

 ؛2009-1998املس�شار�ن ما بني 
رئJس الفريق Uس?تقاليل �لوPدة والتعادلية مب�لس املس�شار�ن  �

 ؛2015- 2009ما بني 
 Xٔ30ول لرئJس جملس املس�شار�ن مÂذ وهو ٔ�يضا اخلليفة ا �

 .2015ٔ�كتو�ر 

واXٓن �رشع يف معلية التصويت، ؤ�رجو من الس?يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن يتفضلوا مشكور�ن �لتصويت بعد املناداة Qلهيم 
بxٔسامهئم، والالحئة س?تكون مرتبة حسب الرتتJب اXٔلف `يئ لٕالمس 

  .الشخيص
â�ٔدي Qىل الس?يد املس�شار احملرتم الس?يد ٔ�بو ٕاذن، Qىل �ركة هللا، 

  . س?نوات )3( ثالث �كر عبيد، ٕاىل الصندوق اÝصص لفة
  :ٔ�ذ±ر بxٔن اXٔصوات امللغاة يه

  �كون الظرف rاوي؛ -
  �كون الظرف Pامل لورقة تصويت فهيا Qالمة ٔ�و فهيا ٕاشارة؛ -
  .الظرف اºي حيمل ورقة تصويت ال حتمل rامت اIلس -

  .حلاالت املوج|ة ٕاللغاء الصوتهذه يه ا
  .س?نوات )6( ست صندوق الفة اÝصصة ل

اس?تعد الس?يد املس�شار احملرتم الس?يد ٔ�محد امحمييد يقرب لرحب بعض 
، قرب من فضê مييدالوقت، الس?يد املس�شار املوايل الس?يد ٔ�محد امح 

  .هنا÷
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  .Æائب: الس?يد املس�شار اليس ٔ�محد إالدرÏيس
  .ٔ�محد `` امعر Pداد، قرب من فضê الس?يد املس�شار اليس

  ..ٕاىل اكن ميكن �رسعو شوي من الوترية، هذا هو املضمون د÷ل
طيب، â�ٔدي اXٓن Qىل املس�شار الس?يد احملرتم ٔ�محد `` امعر Pداد، 

 .هو اºي ±يصوت
  .الس?يد ٔ�محد بولون، الس?يد ٔ�محد بولون

  .Æائب : الس?يد ٔ�محد شد، الس?يد ٔ�محد شد
  .الرايض، الس?يد الرئJس تفضلالس?يد ادرÏس 

الس?يد املس�شار احملرتم الس?يد احلبJب �ن الطالب، تفضل ٔ�ليس 
  .احلبJب

  .الس?يد املس�شار احملرتم الس?يد حسن بلمقدم، تفضل ٔ�ليس حسن
الس?يد املس�شار احملرتم اليس احلسن سليغوة، اليس سليغوة، ما 

  .اكي�ش؟ تفضل ٔ�ليس سليغوة
يس احلسني العبادي، احلسني العبادي، ما الس?يد املس�شار احملرتم ال

  .Æائباكي�ش؟ 
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس احلسني اÝلص، تفضل ٔ�ليس اÝلص

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس احلو املربوح، تفضل اليس احلو
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس الطيب البقايل، تفضل ٔ�ليس الطيب

  . العريب العراöيش، اليس العريب العراöيشالس?يد املس�شار احملرتم اليس
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس العريب احملريش
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس املبارك الصادي
. هللا جييÂóا يف الصواب. الس?يد املس�شار احملرتم اليس اÝتار صواب

  .اليس صواب
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس املصطفى اخللفLوي

  .املس�شار احملرتم اليس املهدي عمتون الس?يد
  .الس?يد املس�شار احملرتم، اليس النعم مLارة

  .الس?يدة املس�شارة ٔ�مال العمري، ٔ�مال العمري
  .الس?يدة املس�شارة احملرتمة ٔ�مال مLرصة

 .الس?يد املس�شار احملرتم اليس امحمد امحيدي
  .الس?يدة املس�شارة احملرتمة äر÷ حلرش، äر÷

الس?يد املس�شار احملرتم اليس جامل ا�Oن العكرود، جامل ا�Oن 
  .Æائب :العكرود

  .الس?يد املس�شار احملرتم محة ٔ�هل ``
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محيد القمزية

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محيد ±وسكوس، اليس محيد تفضل
  .تفضيل، rدجية الس?يدة rدجية الزويم، الس?يدة املس�شارة احملرتمة

 .الس?يدة املس�شارة احملرتمة رZاء الكساب
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس رPال املاكوي، رPال

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس رش?يد املنياري
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس سعيد السعدوين

  . الس?يد املس�شار احملرتم اليس سعيد زهري، اليس سعيد زهري
  .ار احملرتم س?يدي الطيب املوساويالس?يد املس�ش

  .Æائب: الس?يد املس�شار احملرتم س?يدي صلوح امجلاين
 Oالرش?يد، س?يدي محمد و Oالس?يد املس�شار احملرتم س?يدي محمد و

  الرش?يد، ما اكي�ش؟
 .الس?يد املس�شار احملرتم س?يدي خمتار امجلاين

  .الس?يد املس�شار احملرتم الس?يد Qادل الربااكت
  .شارة احملرتمة Qاöشة �ٓيتعالالس?يدة املس� 

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد إالاله احللوطي
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد إالاله املهاجري

  . الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد إالé حفظي، الس?يد الرئJس
  .لن حتتاج ٕاىل قمل اليس حفظي

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد احلق JPسان
الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد امحليد الصو�ري، عبد امحليد 

  .اك�ن ÷ك؟ عبد امحليد الصو�ري. الصو�ري
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد امحليد فاحتي

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد الرحامن اOرÏيس
 .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد الرحمي ٔ�طمعي

رتم اليس عبد الرحمي المكييل، اليس عبد الرحمي الس?يد املس�شار احمل
  .المكييل

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد السالم ا�لبار
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد السالم بلقشور

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد السالم يس ±وري
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد الصمد قLوح

  .احملرتم اليس عبد الصمد مرميي الس?يد املس�شار
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد العز�ز بنعزوز

: الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد العز�ز بوهدود، عبد العز�ز بوهدود
  .Æائب

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس Pايم ا�Oن عبد العيل
  .±رميالس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد الكرمي اهلمس، تفضل اليس 

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد الكرمي لهواÏرشي
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد الكرمي $دي، عبد الكرمي $دي

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
الس?يد املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطيف ٔ�معو، تفضل ٔ�لس?يد 

  .الرئJس
  .بد الوهاب بلفقLهالس?يد املس�شار احملرتم اليس ع 
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  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس Qدي جشري
الس?يد املس�شار احملرتم اليس عز ا�Oن ز±ري، عز ا�Oن ز±ري، 

  .تفضل
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس عز�ز مكÂيف

الس?يد املس�شار احملرتم اليس Qيل العرسي، ما اكي�ش؟ Qيل العرسي، 
  .Qيل، Qيل

  .ليس معر موروالس?يد املس�شار احملرتم ا
  .الس?يدة املس�شارة احملرتمة فاطمة احلبويس

  .الس?يدة املس�شارة احملرتمة فاطمة الزهراء اليحياوي
  .الس?يدة املس�شارة احملرتمة فاطمة �ٓيت موىس

  .الس?يد املس�شار احملرتم فؤاد قد�ري
  .الس?يدة املس�شارة ±رمية ٔ�فLالل، ±رمية

  .ي، حلسن، حلسن ٔ�دعيالس?يد املس�شار احملرتم اليس حلسن ٔ�دع
  .الس?يد الرئJس تفضل. الس?يد املس�شار اليس م|ارك الس?باعي

  .الس?يد املس�شار احملرتم الس?يد م|ارك مجييل، اليس م|ارك
: الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد ا`حÂيين، اليس محمد ا`حÂيين

  .Æائب
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد اXٔنصاري، اليس اXٔنصاري

لس?يد املس�شار احملرتم اليس محمذ الóشري العبدالوي، اليس محمذ ا
  .الóشري العبدالوي

فني هو الس?يد الرئJس؟ . الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد البكوري
  .الس?يد الرئJس

  .تفضل الس?يد الرئJس. الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد الرزمة
تفضل الس?يد . بيد هللا الس?يد املس�شار احملرتم اOكتور محمد الش?يخ

  .الرئJس
  .تفضل ٔ�س?يدي. الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد العزري

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد القÂدويس، اليس محمد القÂدويس
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد زروال، اليس محمد زروال

  .امل �منسعودالس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد سامل �منسعود، محمد س
اليس . تفضل الس?يد الرئJس. الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد عبو

  .محمد عبو
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد Qلمي

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد لشهب
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد مكÂيف
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمود عرشان

موالي . ار احملرتم اليس موالي ادرÏس احلس?ين Qلويالس?يد املس�ش
  .ادرÏس تفضل

  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس موالي عبد الرحمي الاكمل

  .âئ	 تفضيل. الس?يدة املس�شارة احملرتمة âئ	 مLة التازي
  .الس?يد املس�شار احملرتم اليس نLóل اXٔندلويس

  .، نLóل ش?يخيالس?يد املس�شار احملرتم اليس نLóل ش?يخي، نLóل
  .جناة ±ومري تفضيل. الس?يدة املس�شارة احملرتمة جناة ±ومري
  .الس?يدة املس�شارة احملرتمة وفاء القايض
 .الس?يد املس�شار احملرتم حيفضه �منبارك

 .الس?يد املس�شار احملرتم اليس يوسف حميي
واXٓن الس?يد املس�شار ٔ�محد تو�زي، تفضل الس?يد املس�شار احملرتم، 

  .ياليس تو�ز 
  . الس?يد املس�شار احملرتم اليس خلريف، وقع وrذ الظرف والورقة

الس?يد املس�شار احملرتم اليس محمد Qدال، وهو املصوت ما ق|ل 
  حىت â�ٔ عندي احلق نصوت، ÷ك Q�ٔاöشة؟. اrXٔري، ما ق|ل اrXٔري

  .ٕاذن �ٓخر مصوت عبد ربه
ل ٕاذن، حرضات الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ق|. طيب

هل صوت مجيع السادة : إالQالن عن اخhتام معلية التصويت، ٔ�سxٔل
  املس�شار�ن؟ 

  .ٕاذن صوت امجليع
واXٓن بعد تصويت مجيع الس?يدات والسادة ٔ�عضاء اIلس احلارض�ن، 
Q�ٔلن عن اÑهتاء معلية تصويت جملس املس�شار�ن النت\اب ثالثة ٔ�عضاء 

س?نوات، ) 3(تدابية لثالث `حملمكة اOس?تورية Xٔول مرة، �رمس املدد Uن 
  .س?نوات) 9(س?نوات، و°سع ) 6(وست 

ؤ�طلب اXٓن من الس?يد اXٔمني املرشف Qىل صندوق Uقرتاع ؤ�وراق 
التصويت اخلاصة بفة ثالث س?نوات، اXٔس?تاذ خلريف، القLام بفhح 
صندوق Uقرتاع وا�Pساب Qدد اXٔظرفة ومقارÑهتا مع Qدد املصوتني 

  .املوقعني Qىل الالحئة
  .متاك) l’enveloppe(مازال اك�ن واPد 

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،
73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،
87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98.  

  :الس?يد رئJس اIلس
  . 98ٕاذن Qدد املصوتني هو 

  . شكرا
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الس?يد اXٔمني احملرتم الرشوع يف فرز اXٔصوات اXٓن، ٔ�طلب من 
  .س?نوات) 3(اخلاصة بفة ثالث 

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف
  ؛4، 3، 2، 1

  ؛فارÆة
  ؛ 7، 6، 5

  ؛ فارÆة
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،
  ؛35، 34

  ؛فارÆة
  ؛37، 36

  ؛فارÆة
  ؛50، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38

  ؛فارÆة، فارÆة
  ؛52، 51

  ؛فارÆة
  ؛53

  ؛فارÆة
  ؛54

  ؛ فارÆة
  ؛60، 59، 58، 57، 56، 55

  ؛فارÆة
  ؛61

  ؛فارÆة
  ؛69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62

  فارÆة؛
70.  

  :الس?يد رئJس اIلس
  .مازال

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد اخلريف
  ؛76، 75، 74، 73، 72، 71

  ؛فارÆة
77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84.  

  :الس?يد رئJس اIلس
ال، .. اليس خلريف، اليس خلريف، القاQة لكها تبعنا معك، ال داعي

  . إالخوان واXٔخوات ا�يل معك هام ا�يل يقرروا
  ما رٔ��مك؟

قل لنا، ٔ� اليس خلريف، Qدد اXٔصوات املعتربة .. ٕاذن، اXٓن، Qدد
  قلت، ÷ك؟  84ي�ة، حص 

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف
84.  

  :الس?يد رئJس اIلس
84.  

Qدد اXٔصوات، اXٔوراق امللغاة، rاص يقولها يل هو، rاص يقولها يل، 
  .rاص اXٔمني يقولها

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف
14.  

  :الس?يد رئJس اIلس
  ؟ 14

  .Q =14دد اXٔوراق امللغاة 
 hٔهنا؟ هل هناك من ٔ�وراق مxنازع �ش  

  .اليس اخلريف، ٔ� اليس اخلريف

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف
Oui ? 

  :الس?يد رئJس اIلس
  هل هناك من ٔ�وراق مhنازع �شxٔهنا؟ 

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف
  .ال، ال

  :الس?يد رئJس اIلس
  .طيب، شكرا

اXٓن ٔ�طلب من الس?يد اXٔمني، املرشف Qىل صندوق Uقرتاع ؤ�وراق 
س?نوات، اليس محمد Qدال، يفhح صندوق  6ويت اخلاصة بفة التص

Uقرتاع وحيسب Qدد اXٔظرفة، ويقول لنا ما ٕاذا اكنت مhطابقة مع Qدد 
  .املصوتني املوقعني Qىل الالحئة

  :املس�شار الس?يد محمد Qدال
، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2واPد هللا، 

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21، 22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،
29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،
43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،
57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،
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71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،
85، 86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98.  

  :الس?يد رئJس اIلس
  .98ٕاذن Qدد املصوتني هو 

  هل هذا العدد مhطابق مع املوقعني Qىل الالحئة عندك ٔ� اليس Qدال؟

  :املس�شار الس?يد محمد Qدال
  .مس�شار 98

  :الس?يد رئJس اIلس
  .شكرا

يف معلية فرز اXٔصوات  ٕاذن اXٓن، ٕاىل مسحيت، اليس Qدال، نبد�ٔ 
  .س?نوات) 6(اخلاصة بفة س?تة 

  :املس�شار الس?يد محمد Qدال
  ؛4، 3، 2واPد هللا، 

  ؛ملغاة
  ؛7، 6، 5

  ؛ملغاة
  ؛9، 8

  ؛ملغاة، ملغاة
  ؛10

  ؛ملغاة
  ؛23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11

  ؛ملغاة
  ؛33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24

  ؛ملغاة
  ؛34

  ؛ملغاة
  ؛39، 38، 37، 36، 35

  ؛ملغاة
  ؛42، 41، 40

  ؛ملغاة
  ؛45، 44، 43

  ؛ملغاة
  ؛47، 46

  ؛ملغاة
  ؛52، 51، 50، 49، 48

  ؛ملغاة، ملغاة، ملغاة

  ؛58، 57، 56، 55، 54
  ؛ملغاة
  ؛63، 62، 61، 60، 59

  ؛ملغاة
64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،

77 ،78 ،79 ،80 ،81، 82. 

  :الس?يد رئJس اجللسة
 .مكليت اليس Qدال؟ اليس Qدال

  :املس�شار الس?يد محمد Qدال
  .د÷ل امللغاة ٔ� الس?يد الرئJس 17

  :الس?يد رئJس اجللسة
  حشال اليس Qدال؟ 

  :املس�شار الس?يد محمد Qدال
  . 17= امللغاة 

  :الس?يد رئJس اIلس
  . 17= امللغاة 

  اXٔوراق الصحي�ة؟

  :د Qدالاملس�شار الس?يد محم
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،
73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81.  

  .Q :81دد اXٔوراق املعرب عهنا

  :الس?يد رئJس اجللسة
 .81= ٕاذن Qدد اXٔوراق املعتربة حصي�ة 

  .Q =17دد اXٔوراق امللغاة 
  هل هناك من ٔ�وراق مhنازع �شxٔهنا؟ 

  .شكرا
 صندوق Uقرتاع ٕاذن اXٓن ٔ�طلب من الس?يد اXٔمني املرشف Qىل

س?نوات، اXٔس?تاذ ٔ�محد تو�زي، ) 9(ؤ�وراق التصويت اخلاصة بفة °سع 
القLام بفhح الصندوق وا�Pساب Qدد اXٔظرفة ومقارÑهتا مع Qدد املصوتني 

  .املوقعني Qىل الالحئة
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  :املس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،
73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،
87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98.  

  .الس?يد الرئJس 98

  :الس?يد رئJس اIلس
  . ، وهو مhطابق مع الحئة املصوتني98شكرا، 

  . شكرا
ٕاذن، اليس الس?يد تو�زي، ٕاذا مسحيت اXٓن ن�hقلو ٕاىل معي	 فرز 

  .س?نوات) 9(اXٔصوات اخلاصة بفة °سع 

  :يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس? 
  ؛فارÆة

  ؛9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1
  ؛فارÆة
  ؛20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10

  ؛فارÆة، فارÆة
  ؛28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21

  ؛فارÆة، فارÆة
  ؛33، 32، 31، 30، 29

  ؛فارÆة
  ؛34

  ؛فارÆة
  ؛40، 39، 38، 37، 36، 35

  فارÆة؛
41 ،42،  

  ؛فارÆة
  ؛44، 43
Æة؛فار  
  ؛45

  ؛فارÆة
  ؛46

  ؛فارÆة
  ؛55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47

  ؛ فارÆة
  ؛64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56

  ؛فارÆة
  ؛ 66، 65

  ؛فارÆة
67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،
80..  

  :الس?يد رئJس اIلس
ش، مازال ما هللا خيليمك، ٔ� السادة املس�شار�ن، راه مازال ما مكلنا

  . مكلناش
  .�ٓ السادة املس�شار�ن، مازال ما مكلناش

  ؛82= اXٔس?تاذ تو�زي، Qدد اXٔوراق املعتربة حصي�ة 
  . Qدد اXٔوراق امللغاة

ٓ إالخوان املس�شار�ن ٓ إالخوان، � ٓ اليس اXٔنصاري، مازال ما . � �
  .مكلناش

  .Q =16دد اXٔوراق امللغاة 
  .تQدد اXٔوراق املتنازع �شxٔهنا ٕان وZد

ٕاذن، امسحوا يل اXٓن، وطبقا لنتاجئ الفرز اخلاصة `لفات الثالث، 
بضعة . هللا خيليمك. راه rاصنا Ñمكلو هاذ إالجراءات، ٔ� إالخوان.. Q�ٔلن

  .دقائق
  :ٕاذن، طبقا لنتاجئ الفرز اخلاصة `لفات الثالث

Q�ٔلن عن انت\اب جملس املس�شار�ن �لس?يد محمد جوهري عضوا  -
، بعد حصوQ éىل س?نوات) 3(رية �لمدة Uنتدابية لثالث `حملمكة اOس?تو 

صو�، وهو Qدد يفوق ثليث اXٔعضاء ا�ºن يتxٔلف مهنم جملس  84
  املس�شار�ن؛

جملس املس�شار�ن �لس?يد ند�ر املومين عضوا Q�ٔلن عن انت\اب  - 
، بعد حصوQ éىل س?نوات) 6(`حملمكة اOس?تورية �لمدة Uنتدابية لست 

Qدد يفوق ثليث اXٔعضاء ا�يل ±يتxٔلف مÂه جملس صو�، وهو  81
  املس�شار�ن؛ 

Q�ٔلن عن انت\اب جملس املس�شار�ن �لس?يد محمد اXٔنصاري عضوا  - 
، بعد حصوQ éىل س?نوات) 9(`حملمكة اOس?توري �لمدة Uنتدابية ل�سع 

صو�، وهو Qدد يفوق ثليث اXٔعضاء ا�ºن يتxٔلف مهنم جملس  82
 .املس�شار�ن

  .مجيعا شكرا لمك
 .ورفعت اجللسة


