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محضريبلجليةيبلثالثةي بليبعين

بلتاليخ: الجمعة 12 محرم 1438 )14 أكتوبر 2016(

بلرئاسة: صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  إحدى  بلتوق ت: 
والدقيقة العشرين مساء.

جد 6يبرعدا6: افتتاح جاللة امللك محمد السادس نصره هللا للدورة 
العاشرة  التشريعية  الوالية  من  األولى  التشريعية  السنة  من  األولى 

.2021-2016

ترأس  الدستور،  والستين من  الخامس  الفصل  طبقا ملقتضيات 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، محفوفا بولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو 
امللكي األمير موالي رشيد، افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
األولى 2016-2017 من الوالية التشريعية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 

12 محرم 1438 ه املوافق ل 14 أكتوبر 2016م.

مجل�سي  بين  املشتركة  االفتتاحية  الجلسة  هذه  أشغال  حضر 
الشخصيات  سامي  من  وعدد  الجاللة  صاحب  مستشارو  البرملان، 

املدنية والعسكرية.

بلش خيبملقرئ:

أعوذيباهلليمنيبلش طانيبلرج م.

بيميهللايبلرحدنيبلرح م.

وا اْلََماَناِت إَِلٰى َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس  ﴿إِنَّ اللَّـَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّ
َبِصيًرا  َسِميًعا  َكاَن  اللَّـَه  إِنَّ  بِِه  َيِعُظُكم  ا  نِِعمَّ اللَّـَه  إِنَّ  بِاْلَعدِل  َتحُكُموا  َأن 
ُسوَل َوُأوِلي اْلَْمِر ِمنُكْم  ﴿٥٨﴾ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّـَه َوَأِطيُعوا الرَّ
بِاللَّـِه  ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ اللَّـِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيءٍ  ِفي  َتَناَزعُتْم  َفإِن 

ِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًل﴾. َواْلَيْوِم اْلِخِر ذَٰ

آمنت باهلل، صدق هللا موالنا العظيم.

في ما يلي نص الخطاب الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، اليوم الجمعة في افتتاح الدورة األولى من السنة 

التشريعية 2016-2017، بمقر البرملان:

صاحبيبلجاللةيبمللكيمحدديبليامسينصرهيهللا:

بلحدديهلل،ي بلصالةي بليالميعلىيموالنايلسو6يهللاي آلهي صحبه

بلي دبتي بليامةيبل 6ملان ينيبملحت6مين،

إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه 
الوقت  نفس  في  خالله،  من  أتوجه  منبر  هو  وإنما  البرملان،  ألعضاء 

للحكومة ولألحزاب، وملختلف الهيآت واملؤسسات واملواطنين.

كما أنه أيضا ال يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد 
أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من 

خالله لصوت املواطن، الذي تمثلونه.

ويسعدنا، في البداية، أن نتقدم بالتهاني ألعضاء مجلس النواب على 
الثقة التي وضعها فيهم املواطنون، لتمثيلهم باملؤسسة التشريعية.

كما نعبر عن تقديرنا ملا أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام 
بروح املسؤولية الوطنية، في كل مراحل االنتخابات.

نؤكد  فإننا  الديمقراطي،  االختيار  صيانة  على  الساهر  وبصفتنا 
تشبثنا بالتعددية الحزبية التي وضع أسسها جدنا املقدس، جاللة امللك 
محمد الخامس، ورسخها والدنا املنعم جاللة امللك الحسن الثاني، 

طيب هللا مثواهما، وناضلت من أجله األجيال السابقة.

لقد انتهت الوالية التشريعية األولى، بعد إقرار دستور 2011، والتي 
املتعلقة  القوانين  ميزها من مصادقة على  ملا  تأسيسية،  كانت والية 

بإقامة املؤسسات.

سابقاتها،  من  أهمية  أكثر  عليها  مقبلون  نحن  التي  فاملرحلة 
الحقيقية  واالنشغاالت  القضايا  على  الجاد  االنكباب  تقت�سي  فهي 
للمواطنين، والدفع قدما بعمل املرافق اإلدارية، وتحسين الخدمات 

التي تقدمها.

بلي دبتي بليامةيبل 6ملان ينيبملحت6مين،

إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل املؤسسات، هو خدمة 
املواطن. وبدون قيامها بهذه املهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل ال 

مبرر لوجودها أصال.

الهيآت  لكل  خاللكم  ومن  اليوم،  إليكم  أتوجه  أن  ارتأيت  وقد 
املعنية، وإلى عموم املواطنين، في موضوع بالغ األهمية، هو جوهر عمل 
األمر  تعلق  سواء  باإلدارة،  املواطن  عالقة  هنا  وأقصد  املؤسسات، 
واملصالح  املنتخبة،  املجالس  أو  الترابية،  واإلدارة  املركزية،  باملصالح 

الجهوية للقطاعات الوزارية.

وتشجيع  باالستثمار  املعنية  املرافق  مختلف  أيضا،  أقصد  كما 
املقاوالت، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان نوعها.

مصالحه،  قضاء  من  املواطن  تمكين  هي  واحدة،  منها  فالغاية 
املرافق  وتقريب  املساطر،  وتبسيط  واآلجال،  الظروف  أحسن  في 

والخدمات األساسية منه.

أما إذا كان من الضروري معالجة كل امللفات، على مستوى اإلدارة 
املركزية بالرباط، فما جدوى الالمركزية والجهوية والالتمركز اإلداري، 

الذي نعمل على ترسيخه منذ ثمانينيات القرن املا�سي؟
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إن تدبير شؤون املواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، 
وأمانة جسيمة، ال تقبل التهاون وال التأخير.

ولكن، مع كامل األسف، يالحظ أن البعض يستغلون التفويض 
األسبقية  إعطاء  في  العام،  الشأن  لتدبير  املواطن  لهم  يمنحه  الذي 
العامة،  املصلحة  الشخصية والحزبية، بدل خدمة  املصالح  لقضاء 
هو  املواطن  بأن  يتجاهلون  بذلك  وهم  انتخابية،  لحسابات  وذلك 
األهم في االنتخابات، وليس املرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل 

السيا�سي النبيل.

مصالح  بقضاء  يهتمون  وال  بعملهم  القيام  يريدون  ال  كانوا  فإذا 
املواطنين، سواء على الصعيد املحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا 

يتوجهون إذن للعمل السيا�سي؟

إن االلتزام الحزبي والسيا�سي الحقيقي، يجب أن يضع املواطن فوق 
أي اعتبار، ويقت�سي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، 

وجعلها فوق املصالح الحزبية والشخصية.

وألن النجاعة اإلدارية معيار لتقدم األمم، وما دامت عالقة اإلدارة 
باملواطن لم تتحسن، فإن تصنيف املغرب في هذا امليدان سيبقى ضمن 

دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس.

حضربتيأعضاءيبل 6ملانيبملحت6مين،

يقال كالم كثير بخصوص لقاء املواطنين بملك البالد، والتماس 
مساعدته في حل العديد من املشاكل والصعوبات، وإذا كان البعض ال 
يفهم توجه عدد من املواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا 

بسيطة، فهذا يعني أن هناك خلال في مكان ما.

أنا، بطبيعة الحال، أعتز بالتعامل املباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء 
حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم.

ولكن، هل سيطلب مني املواطنون التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها؟

أو  أمامهم،  انغالق األبواب  إلى ذلك بسبب  يلجؤون  أنهم  األكيد 
لتقصير اإلدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم.

حضربتيبلي دبتي بليامةيبل 6ملان ين،

تتعلق  نقائص،  عدة  من  تعاني  العمومية  واإلدارات  املرافق  إن 
بالضعف في األداء، وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح املسؤولية 
لدى العديد من املوظفين.

إن اإلدارة تعاني، باألساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية املغاربة، 
فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهريا، دون 

محاسبة على املردود الذي يقدمونه.

غير أن املسؤولية تتطلب من املوظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة 

عمومية، تضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على األقل بواجبه في 
خدمتهم والحرص على مساعدتهم.

والواقع أن الوظيفة العمومية ال يمكن أن تستوعب كل املغاربة. 
كما أن الولوج إليها يجب أن يكون على أساس الكفاءة واالستحقاق 

وتكافؤ الفرص.

بلي دبتي بليامةيبل 6ملان ينيبملحت6مين،

كثيرة  باإلدارة  عالقته  في  املواطن  تواجه  التي  الصعوبات  إن 
ومتعددة، تبتدئ من االستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة امللفات 

والوثائق بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار املحارب.

فمن غير املعقول أن يتحمل املواطن، تعب وتكاليف التنقل إلى 
أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية 
جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، وال يجد من يستقبله أو من 

يق�سي غرضه.

ومن غير املقبول أن ال تجيب اإلدارة على شكايات وتساؤالت الناس 
وكأن املواطن ال يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من املنظر العام 

لفضاء اإلدارة.

فبدون املواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن 
رسائله، وحلوال ملشاكله املعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر األشياء 

للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.

وعلى سبيل املثال، فالعديد من املواطنين يشتكون من قضايا نزع 
امللكية، ألن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أمالكهم، أو لتأخير عملية 
التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو ألن مبلغ التعويض أقل 

من ثمن البيع املعمول به، وغيرها من األسباب.

إن نزع امللكية يجب أن يتم لضرورة املصلحة العامة القصوى، 
وأن يتم التعويض طبقا لألسعار املعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه 

العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.

وال ينبغي أن يتم تغيير وضعية األرض التي تم نزعها وتحويلها ألغراض 
تجارية، أو تفويتها من أجل املضاربات العقارية.

كما أن املواطن يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد املسا طر القضائية، 
ومن عدم تنفيذ األحكام، وخاصة في مواجهة اإلدارة.

فمن غير املفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب 
أن تصونها وتدافع عنها، وكيف ملسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد 

صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟

كما أنه من غير املعقول أن ال تقوم اإلدارة حتى بتسديد ما بذمتها من 
ديون للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، اعتبارا 

لدورها الهام في التنمية والتشغيل.
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كما أن املواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة 
والنفوذ على مستوى مختلف اإلدارات ومن تعقيد املساطر وطول آجال 

منح بعض الوثائق اإلدارية.

الوثائق  املواطن لطلب وثيقة، ويقدم كل  يعقل أن يسافر  إذ ال 
الضرورية، وينتظر أياما وأحيانا أسابيع للحصول عليها.

ففي العديد من القنصليات مثال، ال يتم إخبار املواطنين باألخطاء 
إلى  إضافة  امللفات،  ملتابعة  آلية  غياب  بسبب  الوثائق  في  تقع  التي 
التعقيدات اإلدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطإ، وهو ما يكلف املواطن 
عناء وتكاليف التنقل إلى املغرب إلحضار وثائق اإلثبات الالزمة لتصحيح 
هذا الخطإ، إضافة إلى غياب التنسيق بين اإلدارات املعنية مما يعطل 

عملية تسليم الوثائق.

ومن بين القضايا اإلدارية األكثر انتشارا، تلك التي تتعلق بتطبيق 
مدونة األسرة، وما ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية، فبعد 
مرور أكثر من 12 سنة، على إطالق هذا اإلصالح املجتمعي، هناك من ال 
يعرف لحد اآلن مضمون هذا القانون، وما له من حقوق وما عليه من 

واجبات، وخاصة في أوساط املغاربة بالخارج.

لذا، ندعو الحكومة وكافة املؤسسات املعنية، اإلدارية والقضائية، 
باإلصالح  ومواكبته  بمضامينه  التوعية  ومواصلة  تفعيله  لحسن 

والتحيين، لتجاوز املشاكل التي أبانت عنها التجربة واملمارسة.

حضربتيبلي دبتي بليامةيأعضاءيبل 6ملان،

إن املشاكل التي تواجه املواطن في اإلدارة تتجسد بشكل واضح في 
العراقيل التي تعيق االستثمار، رغم إحداث املراكز الجهوية واستعمال 

الشباك الوحيد لتبسيط املساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار.

صحيح أن بعض املستثمرين، في بعض الحاالت، يقدمون ملفات 
غير كاملة، إال أنه بدل أن يقوم الشباك بمساعدتهم وعرض قائمة 
من الحلول لتشجيعهم، يالحظ أنه يتم تعقيد األمور عليهم وتكبيلهم 
بسلسلة من القيود والعراقيل، وبهذه العقلية والتمادي في مثل هذه 

التصرفات، فإن الشباك الوحيد سيبقى دون جدوى.

وقد أكدت أكثر من مرة على ضرورة حل املشاكل ومعالجة امللفات في 
عين املكان. كما أعطيت تعليماتي للحكومة، ووجهتها التخاذ اإلجراءات 

اإلدارية بهذا الخصوص.

فما جدوى الرسالة التي وجهتها إلى الوزير األول منذ 2002؟ وما 
القديم  الوضع  استمر  إذا  والالتمركز  والالمركزية  الجهوية  فائدة 

واستمرت املشاكل السابقة؟

إن هذا الوضع غير مقبول وال ينبغي أن يستمر، فاملستثمر عندما ال 
يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل املشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى 
البنك، إذا كان مقيما في املغرب، أما إذا كان من أبناء الجالية وفضل 

االستثمار في وطنه، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج، 
وحرمان  والتنمية  االستثمار  فرص  من  الوطن  حرمان  يتم  وبذلك 

املواطنين من فرص الشغل.

إن الشباك الوحيد ليس إال واحدا من األوراش ملعالجة العراقيل 
بعد  لها  الناجعة  الحلول  إيجاد  يتم  لم  وإذا  االستثمار،  تواجه  التي 
كل هذه السنوات، فكيف سيتم تطبيق باقي النقط املهمة الواردة في 
رسالتنا إلى الوزير األول والتي تخص عالقة املواطن باإلدارة وتبسيط 

املساطر وتشجيع االستثمار؟

بلي دبتي بليامةيبل 6ملان ينيبملحت6مين،

رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض املرافق العمومية، 
فهذا ال يعني أن الوضع أسود وأن اإلدارة ال تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر 

على مؤهالت مهنية وتقنية عالية، وتعرف تحسنا ملحوظا.

وخير دليل على ذلك، األوراش الكبرى التي يتم إنجازها والسياسات 
القطاعية والوطنية الناجحة التي غيرت وجه املغرب وكان لها دور كبير 
في تحقيق تقدم ملموس في مختلف املجاالت، ولكن طموحنا أكبر، 
وتطلعات املواطن تفوق ما تقدمه اإلدارة، كما أن التطور الذي يعرفه 

املغرب، يقت�سي الرفع من مردوديتها.

إننا نؤمن بأن النجاعة اإلدارية تساهم في النهوض بالتنمية وفي جلب 
االستثمار الوطني واألجنبي وتعزيز الثقة التي يحظى بها املغرب، لذا، ندعو 
الجميع، حكومة وبرملانا، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي 
بروح الوطنية واملسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل 

املرافق اإلدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وجودة  والعقليات  السلوكات  تغيير  يتطلب  اإلدارة  إصالح  إن 
التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة املواطن.

وتأهيل  لتكوين  خاصة  عناية  إعطاء  يتطلب  الحالي  فالوضع 
املوظفين، الحلقة األساسية في عالقة املواطن باإلدارة، وتمكينهم من 

فضاء مالئم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز واملحاسبة والعقاب.

كما يتعين تعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج 
املشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات واملرافق.

فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول املواطن 
على الخدمات، في أقرب اآلجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل واالحتكاك 
باإلدارة، الذي يعد السبب الرئي�سي النتشار ظاهرة الرشوة واستغالل 
النفوذ، وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة.

وتعتبر الجهوية املتقدمة التي أصبحت واقعا ملموسا، حجر الزاوية 
الخدمات  من  املواطن  تقريب  في  اإلدارة  عليه  ترتكز  أن  يجب  الذي 

واملرافق ومن مركز القرار.

بلورة وإخراج ميثاق  السياق، على ضرورة  في نفس  كما نشدد، 
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الجميع  فعلى  املرحلة،  ملتطلبات  يستجيب  اإلداري  لالتمركز  متقدم 

التي  والتنموية،  املؤسسية  الدينامية  في  واالنخراط  التطور  مواكبة 

العمومية والرفع  نقودها ببالدنا، والكل مسؤول على نجاعة اإلدارة 

من جودتها، باعتبارها عماد أي إصالح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم 

الذي نريده ألبناء شعبنا الوفي.

﴿إِْن ُأِريُد ِإاّل اإِلْصَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقَي ِإاّل بِالّل َعَلْيِه َتَوّكْلُت 
َوإَِلْيِه ُأنِيُب﴾ صدق هللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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محضريبلجليةيبلرببعةي بليبعين

بلتاليخ: الثالثاء 20 ربيع األول 1438 )20 ديسمبر 2016(.

بلرئاسة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس املجلس.

بلتوق ت: خمس وثالثون دقيقة، إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
الخامسة والعشرين بعد الزوال.

جد 6يبرعدا6: انتخاب عضو بمكتب مجلس املستشارين مللء املقعد 
الشاغر للخليفة الرابع للرئيس.

بمليتشاليبلي ديعبديبلحك ميبنيشداش،يلئيسيبملجلس:

بيميهللايبلرحدنيبلرح م.

حضربتيبلي دبتي بليامةيبمليتشالينيبملحت6مين،

أعلنيعنيبفتتاحيهذهيبلجلية.

طبقا ألحكام الفصل 63 من الدستور، والفقرة األخيرة من املادة 
31 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه 
الجلسة النتخاب عضو بمكتب مجلس املستشارين مللء املقعد الشاغر 

للخليفة الرابع للرئيس.

وقبل أن نمر لعملية االنتخاب، أستأذنكم فيها أن أعطي الكلمة 
للسيد أحمد لخريف املحترم أمين املجلس إلخباركم بما استجد من 

مراسالت وإعالنات.

شكرا لكم السيد األمين، لكم الكلمة.

بمليتشاليبلي ديأحدديلخريف،يأمينيبملجلس:

شكربيبلي ديبلرئيس.

حضربتيبليامةي بلي دبتيبمليتشالينيبملحت6مين،

توصل مكتب مجلس املستشارين بعد اختتام دورة أبريل 2016 بما 

يلي:

بموجبه  ق�سى  الذي   1015/16 رقم  الدستوري  املجلس  قرار   -

 ،72.14  ،71.14 رقم  القوانين  بشأن عدم دستورية  الطعن  برفض 

96.15، املتعلقة بالتقاعد.

- إيداع رئيس الحكومة ملشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث 

وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية للسكنى وسياسة املدينة.

- نتائج االنتخابات التشريعية الجزئية ليوم 18 غشت 2016 والتي 

أسفرت عن انتخاب املترشحين اآلتية أسماؤهم:

• بلي ديعبديبلقامليسالمة من حزب التجمع الوطني لألحرار؛

الهيئة  عن  االستقالل،  حزب  من  بلجاللي  بلصبحيي بلي دي  •

الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم بالجهة 

الشرقية؛

الديمقراطية  الحركة  بليال ي من حزب  بليالمي بلي ديعبدي  •

االجتماعية، عن الهيئة الناخبة ملمثلي غرف الصناعة التقليدية بجتهي 

بني مالل- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات.

نتائج االنتخابات الجزئية ليوم 8 شتنبر 2016 والتي أسفرت عن 

انتخاب املترشحين اآلتي أسماؤهم:

ومجالس  الجماعية  املجالس  ملمثلي  الناخبة  للهيئة  بالنسبة   -

محددي بلي دي تطوان-الحسيمة:  طنجة-  بجهة  واألقاليم  العمالت 

بلحدامي من حزب األصالة واملعاصرة.

ومجالس  الجماعية  املجالس  ملمثلي  الناخبة  للهيئة  بالنسبة   -

إبراهيم  السيد  –سال-القنيطرة:  الرباط  بجهة  واألقاليم  العماالت 

اشكيلي من حزب األصالة واملعاصرة.

ومجالس  الجماعية  املجالس  ملثلي  الناخبة  للهيئة  بالنسبة   -

بني جدا6ي بلي دي البيضاء-سطات:  الدار  بجهة  واألقاليم  العماالت 
لا عة من حزب االستقالل وبلي ديبلعربييهربمي من حزب األصالة 

واملعاصرة، بلي ديعزيزيمهدب من حزب الحركة الشعبية وبلي دي

مولوميبليقوقع من حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.

ومجالس  الجماعية  املجالس  ملمثلي  الناخبة  للهيئة  بالنسبة   -

العماالت واألقاليم بجهة كلميم-واد نون بلي ديعثدانيع لة من حزب 

االستقالل.

ومجالس  الجماعات  مجالس  ملمثلي  الناخبة  للهيئة  بالنسبة   -

العماالت واألقاليم بجهة الداخلة- واد الذهب بلي ديبمبالكيحد ة 

عن حزب األمل.

الناخبة ملمثلي املجلس الجهوي لجهة سوس- للهيئة  - وبالنسبة 

ماسة بلي ديمحدديسع ديكربم من حزب االستقالل.

- بالنسبة للهيئة الناخبة ملمثلي غرف الصيد البحري بجهة طنجة-
تطوان-الحسيمة بلي دييوسفيبنجلون من حزب العدالة والتنمية.

أما بعد افتتاح دورة أكتوبر الجارية فقد ورد على املكتب 3 قرارات 

صادرة عن املجلس الدستوري بشأن منازعات انتخابية تخص أعضاء 

مجلس املستشارين، وهي كاآلتي:

- القرار رقم 1017/16 الذي صرح بموجبه بعدميقبو6يعريضةي

بلطعنيبملقدمةيفييموبجهةيبلي ديإبربه ميبشك لي املنتخب عضوا 

بمجلس املستشارين على إثر االقتراع الجزئي املجرى بتاريخ 8 شتنبر 
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2016؛

- القرار رقم 1018/16 الذي ق�سى بموجبه برفضيطلبيإلغاءي

بنتخابيبلي ديعبديبلقامليسالمة عضوا بمجلس املستشارين على إثر 

االقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016.

- القرار رقم 1019/16 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2016 الذي ق�سى 
بموجبه بإلغاءيبنتخابيبلي ديعبديبليالميبليال ي عضوا بمجلس 

املستشارين على إثر االقتراع الجزئي الذي أجري في 18 غشت 2016 

واألمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل املقعد الشاغر.

كما نخبر املجلس املوقر بانتيابيبلي ديبمليتشاليبمبالكيحد ة 

املنتخب باسم حزب األمل للفريق الحركي بواسطة طلب في املوضوع 

وجهه السيد املستشار املذكور، بتاريخ 2 نوفمبر 2016، إلى السيد رئيس 

الفريق الحركي والذي اطلع عليه مكتب املجلس في اجتماعه املنعقد 

بتاريخ 7 دجنبر 2016.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلي ديبلرئيس:

شكربيلكميبلي ديبرمين.

ونشرع اآلن، حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين، في 

عملية االنتخاب، وتطبيقا لقرار مكتب مجلس املستشارين في اجتماعه 

املنعقد يوم األربعاء السابع من الشهر الجاري، وبناء على رسالة السيد 
املستشار  بموجبها  يرشح  التي  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  رئيس 

للخليفة  الشاغر  املقعد  بشغل  سالمة،  القادر  عبد  السيد  املحترم، 

الرابع للرئيس بمكتب مجلس املستشارين.

أعلن على بركة هللا الشروع في عملية االنتخاب، لكن في البداية 

اطلب من السيدات والسادة املستشارين املحترمين، حرصا على سالمة 

عملية  بمراقبة  للقيام  املجلس  من  أعضاء  ثالثة  اختيار  املساطر، 

االنتخاب، فمن يود منكم التطوع لهذه املهمة، نريد ثالثة متطوعين 

ومتطوعات.

تفضل السيد املستشار املحترم )السيد الحسين العبادي(؛

الرحيم  عبد  موالي  )السيد  املحترم،  املستشار  السيد  تفضل 

الكامل(؛

تفضل السيد املستشار املحترم )السيد سيدي الطيب املوساوي(.

شكرا للسادة املستشارين.

أطلب كذلك من فريق التجمع الوطني لألحرار، الذي ينتمي إليه 

املترشح، انتداب عضو عنه لتمثيله في عملية مراقبة مجريات التصويت.

السيد املستشار املحترم، أنت منتدب من طرف التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد املستشار املحترم )السيد لحسن ادعي(.

شكرا.

أن  املحترمين،  املستشارين  والسادة  السيدات  من  أطلب  اآلن 

بأسمائهم،  عليهم  املناداة  بعد  طبعا  للتصويت،  مشكورين  يتفضلوا 
وأذكر بأن الالئحة التي سنعتمد عليها والتي جرى بها العمل ستكون 

مرتبة حسب الترتيب األبجدي، األلفبائي.

إذن، فليتفضل:

املستشار املحترم السيد أبو بكر عبيد؛

السيد املستشار املحترم، أحمد احميميد، نرجو أن يستعد، مكاينش؛

السيد املستشار املحترم، ال�سي أحمد اإلدري�سي، مكاينش؛

السيد املستشار املحترم، السيد أحمد بابا اعمر حداد؛

السيد املستشار املحترم ال�سي أحمد بولون؛

ال�سي أحمد شد، مكاينش؛

ال�سي ابراهيم اشكيلي، مكاينش؛

ال�سي إدريس الرا�سي، مكاينش؛

ال�سي الحبيب بن الطالب، بعث باعتذار مكتوب؛

ال�سي حسن بلمقدم، مكاينش؛

ال�سي حسن سليغوة، تفضل السيد املستشار املحترم؛

بعده السيد املستشار املحترم، ال�سي الحسين العبادي، تفضل أسيدي؛

بعده السيد املستشار ال�سي الحسين املخلص، مكاينش؛

ال�سي الحو املربوح، السيد املستشار املحترم، تفضل؛

السيد املستشار املحترم، ال�سي الصبحي الجاللي، مكاينش؛

ال�سي الطيب البقالي، مكاينش؛

السيد املستشار املحترم، ال�سي العربي العرائ�سي، تفضل ال�سي املستشار 

املحترم.

بعده السيد املستشار ال�سي العربي املحر�سي، تفضل السيد املستشار 

املحترم؛

ال�سي العربي هرامي، مكاينش؛

ال�سي مبارك الصادي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيد املستشار املحترم صواب املختار، ما كاينش؛
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السيد  تفضل  الخلفيوي  مصطفى  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 

املستشار؛

بعده السيد املستشار املحترم ال�سي املهدي عتمون، ما كاينش؛

السيد املستشار املحترم النعم ميارة، ما كاينش؛

األخت أمل العمري، السيدة املستشارة تفضلي؛

أمال ميصرة، تفضلي السيدة املستشارة املحترمة؛

السيد املستشار املحترم ال�سي امبارك حمية؛

السيد املستشار املحترم ال�سي امحمد احميدي، قدم اعتذارا مكتوبا؛

السيدة املستشارة املحترمة ثوريا لحرش؛

السيد املستشار املحترم ال�سي جمال الدين العكرود، ما كاينش؛

ال�سي جمال بن ربيعة؛

السيد املستشار املحترم حمة أهل بابا؛

ال�سي حميد القميزة؛

ال�سي حميد كوسكوس، تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيدة املستشارة املحترمة خديجة الزومي، تفضلي األستاذة؛

السيدة املستشارة املحترمة رجاء )رجاء الكساب(، تفضلي األخت رجاء؛

ال�سي رحال املكاوي؛

ال�سي رشيد املنياري، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي سعيد السعدوني، ما كاينش؛

ال�سي سعيد زهير، تفضل املستشار املحترم؛

سيدي الطيب املوساوي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

سيدي صلوح الجماني؛

سيدي محمد ولد الرشيد، ما كاينش؛

سيدي املختار الجماني ما كاينش؛

ال�سي عادل البركات تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيدة عائشة آيتعال، ما كايناش؛

ال�سي عبد اإلاله الحلوطي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي عبد اإلاله املهاجري، ما كاينش؛

ال�سي عبد اإلله حفظي، تفضل السيد الرئيس املحترم؛

ال�سي عبد الحق حيسان، تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الحميد الصويري، ما كاينش؛

السيد  تفضل  فاتحي،  الحميد  عبد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 

املستشار املحترم؛

عبد الرحمان الدري�سي؛

عبد الرحيم أطمعي، ما كاينش؛

عبد السالم اللبار، تفضل السيد الرئيس املحترم؛

عبد السالم �سي كوري؛

عبد الصمد قيوح، السيد تفضل السيد املستشار املحترم؛

عبد الصمد مريمي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

عبد العزيز بنعزوز، تفضل السيد الرئيس املحترم؛

عبد العزيز بوهدود، تفضل السيد املستشار املحترم؛

عبد العلي حامي الدين، تفضل السيد الرئيس املحترم؛

عبد القادر سالمة، تفضل السيد املستشار املحترم؛

عبد الكريم الهمس، ما كاينش؛

عبد الكريم لهوايشري، قدم اعتذارا مكتوبا؛

عبد الكريم مهدي، ما كاينش؛

عبد اللطيف أبدوح، ما كاينش؛

عبد الوهاب بلفقيه، ما كاينش؛

عبد الرحيم الكميلي، ما كاينش؛

عبد السالم بلقشور، ما كاينش؛

عبد اللطيف أعمو، ما كاينش؛

عثمان عيلة، ما كاينش؛

رجاء ما تنساوش التوقيع في املحضر؛

عدي شجري، تفضل السيد املستشار املحترم؛

عز الدين زكري، ما كاينش؛

ال�سي عزيز مكنيف، تفضل السيد املستشار املحترم؛

عزيز مهدب، ما كاينش؛

علي العسري، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي عمر مورو، ما كاينش؛

فاطمة الحبو�سي، ما كايناش؛
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فاطمة الزهراء اليحياوي؛

فاطمة آيت مو�سى، قدمت اعتذارا مكتوبا؛

ال�سي فؤاد قديري، تفضل السيد املستشار املحترم؛

كريمة أفيالل، تفضلي السيدة املستشارة املحترمة؛

السيد لحسن ادعي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيد الرئيس ال�سي مبارك )مبارك السباعي(، تفضل السيد املستشار 

املحترم؛

ال�سي مبارك جميلي، قدم اعتذارا مكتوبا.

ال�سي محمد اباحنيني، ما كاينش؛

ال�سي  املحترم،  املستشار  السيد  تفضل  األنصاري،  محمد  ال�سي 

األنصاري؛ السيد الرئيس تفضل؛

ال�سي محمذ البشير العبدالوي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي محمد البكوري، ما كاينش؛

ال�سي محمد الحمامي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي محمد الرزمة، ما كاينش؛

الدكتور �سي محمد الشيخ بيد هللا، ما كاينش؛

ال�سي محمد العزري، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي محمد القندو�سي، تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد حيتوم، ما كاينش؛

ال�سي محمد زروال، ما كاينش؛

ال�سي محمد سالم بنسمعود، ما كاينش؛

ال�سي محمد سعيد كرام، ما كاينش؛

ال�سي محمد عبو، تفضل السيد املستشار املحترم؛

السيد الرئيس املحترم ال�سي محمد علمي؛

ال�سي محمد لشهب، ما كاينش؛

ال�سي محمد مكنيف، تفضل السيد املستشار املحترم؛

ال�سي محمود عرشان، ما كاينش؛

موالي إبراهيم شريف، ما كاينش؛

موالي إدريس الحسني علوي تفضل السيد املستشار املحترم؛

موالي عبد الرحيم الكامل ما كاينش؛

مولود السقوقع، ما كاينش؛

السيدة املستشارة املحترمة األستاذة نائلة الفاضلة )السيدة نائلة مية 

التازي(، تفضلي؛

ال�سي نبيل األندلو�سي، ما كاينش؛

ال�سي نبيل شيخي، تفضل السيد الرئيس املحترم؛

السيدة املستشارة املحترمة نجاة كمير، تفضلي السيدة املستشارة؛

السيدة املستشارة املحترمة وفاء القا�سي، تفضلي السيدة املستشارة؛

السيد املستشار املحترم ال�سي يحفظه )السيد يحفظه بنمبارك(، ما 

كاينش؛

السيد املستشار املحترم ال�سي يوسف بنجلون؛

ال�سي يوسف محيي، ما كاينش؛

السيد املستشار املحترم األستاذ أحمد لخريف؛

السيد املستشار املحترم ال�سي أحمد تويزي؛

ال�سي محمد عدال؛

آخر املرتبين في الالئحة عبد الحكيم بن شماش.

إذن، قبل اإلعالن عن اختتام عملية التصويت، أسألكم هل صوت 

جميع السيدات والسادة املستشارين الحاضرين؟

صوت الجميع، وبذلك نكون قد انتهينا من عملية التصويت.

ونمر اآلن مباشرة، إلى اسمحتو، إلى عملية الفرز، فليتفضل السادة 

أعضاء لجنة الفرز املحترمين لفرز األصوات.

ال�سي عدال، إذن عدد املصوتين كان 57.

عدد األوراق امللغاة؟

ما زال ما حسبتوش.

عدد األوراق امللغاة: 3.

عدد األصوات التي حصل عليها املترشح: 54.

إذن عدد املصوتين: 57.

عدد األوراق امللغاة: 3.

عدد األصوات التي حصل عليها املترشح: 54.

مجلسيبمليتشالينيقديبنتخبيبمليتشاليبلي دي وبذلك، يكون 

بلخل فةي بدكتبهيلشغليمقعدي بلقامليسالمةيبملحت6م،يعضوبي عبدي

بلرببعيلرئيسيبملجلس.
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وأنتهز هذه املناسبة ألتقدم باسمكم جميعا بالتهنئة ألخينا املستشار 

املحترم، السيد عبد قادر سالمة، وأقول له باسم زميلتي وزمالئي في 

املكتب، بأننا نتطلع إلى مساهماتك البناءة كما عودتنا دائما، ونتمنى 

لك كامل التوفيق إن شاء هللا.

املستشارين  والسادة  السيدات  حضرات  جميعا،  لكم  شكرا 

املحترمين.

 لفعتيبلجلية.
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