
المغرب..”األحرار” يفوز بانتخابات مجلس
المستشارين

منذ 13 ساعة

الرباط: أظهرت نتائج أولية النتخابات مجلس املستشارين(الغرفة الثانية لل�ملان) باملغرب، فوز

حزب “التجمع الوطني لألحرار” باملركز األول بعد حصوله ع� 27 مقعدا، � انتخابات ممث�

مجالس الجماعات ال�ابية(البلديات) وممث� الغرف املهنية. 

جاء ذلك � بيان لوزارة الداخلية املغربية، حول النتائج األولية حول االنتخاب، تلقت األناضول

نسخة منه، بوقت متأخر الثالثاء. 

وجرى انتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البالد، يتوزعون ع� 72 عضوا يمثلون

البلديات، و20 يمثلون الغرف املهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع

الخاص (النقابات). 

ووفق النتائج املعلنة، حصل حزب “التجمع الوطني لألحرار” � انتخابات البلديات والغرف

https://www.alquds.co.uk/


"حزب "التجمع الوطني لألحراراملغربال�ملان املغربي"األصالة واملعاصرة"

كلمات مفتاحية

املهنية، ع� 27 مقعًدا، تاله “األصالة واملعاصرة” بـ19 مقعًدا، ثم “االستقالل” بـ17 مقعدا. 

فيما جاء حزب “الحركة الشعبية” رابًعا بـ12 مقعدا، يليه “االتحاد االش�ا� للقوات الشعبية”

بـ8 مقاعد، و”العدالة والتنمية” بـ3 مقاعد، ثم حزب “االتحاد الدستوري” بمقعدين. 

وتمكنت ثالث أحزاب سياسية من أصل 6 متبقية من الحصول ع� مقعد واحد لكل منها،

فيما تمكن م�شح واحد مستقل من الفوز بمقعد. 

وبخصوص انتخاب ممث� عمال القطاع الخاص (النقابات) البالغ عددهم 20 عضًوا، حصل

“االتحاد املغربي للشغل” وهو أك� نقابة بالبالد ع� 8 مقاعد، يليه “االتحاد العام للشغال�”

الذراع النقابية لحزب االستقالل بـ6 مقاعد. 

فيما نالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” 3 مقاعد، ثم “االتحاد الوطني للشغل”

الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله ع� مقعدين، بعده جاءت “الفيدرالية

الديمقراطية للشغل” بعد فوزها بمقعد واحد. 

كما فاز مرشحو “االتحاد العام ملقاوالت املغرب” باملقاعد الثمانية املخصصة ملمث� أرباب العمل

� الغرفة الثانية من ال�ملان. 

وتجري االنتخابات باالق�اع العام غ� املباشر كل 6 سنوات، ويشارك فيها املستشارون الفائزون

� االنتخابات املحلية? (البلدية) التي جرت � 8 سبتم�/أيلول املا�، وممثلو املأجورين

(املوظف� واملستخدم� � القطاع الخاص) من النقابات، وكذا أعضاء الغرف املهنية الذين

اُنتخبوا � أغسطس/أب املا�، وممثلون عن املنظمات املمثلة ألرباب العمل (النقابات). 

وتعت� هذه ثان انتخابات يعرفها هذا املجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده املغرب

2011، والذي قلص عدد أعضاء املجلس من 270 إ� 120 عضوا.

(األناضول)
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