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  159 رمق اجللسةحمرض 

  ).2018 مایو 22( 1439 رمضان 6 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سعبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لاملس�شار الس�ید : الرئاسة
ثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الوا�دة وا�ق�قة العرش�ن بعد  :التوق�ت
  .الزوال

  :التالیة�راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني ا :�دول أ�عامل
ب�سخ ٔ�حاكم الظهري الرشیف مبثابة  67.17مرشوع قانون رمق  .1

ٔ��ریل  12( 1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73قانون رمق 
املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري الرشیف مبثابة ) 1976

) 1973ٔ��ریل  4( 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533قانون رمق 
  .�لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة املتعلق
 120یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة رمق  30.17مرشوع قانون رمق  .2

�ش�ٔن القوا�د الصحیة يف الت�ارة واملاكتب، املعمتدة من ق�ل املؤمتر العام 
  .1964یولیو  8، املنعقدة جبنیف يف 48ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورته 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة الضامن  43.17مرشوع قانون رمق  .3
بني اململكة املغربیة  2016س�مترب  �21ج�عي املوقعة �لر�ط يف 

  .ومجهوریة بلغار�
 2014یوافق مبوج�ه �ىل �روتو�ول  81.16مرشوع قانون رمق  .4

، املعمتد من ق�ل �1930ش�ٔن العمل اجلربي،  29املتعلق �التفاق�ة رمق 
 11، املنعقدة جبنیف يف 103نظمة العمل ا�ولیة يف دورته املؤمتر العام مل 

  .2014یونیو 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  40.16مرشوع قانون رمق  .5

ٔ��ریل  5النقل ا�ويل �رب الطرق �لراكب والبضائع، املوقع �لر�ط يف 
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة سلوف�نیا 2016
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون  34.16 مرشوع قانون رمق .6

بني حكومة  2016مارس  24الت�اري و�ق�صادي، املوقع �لر�ط يف 
  .اململكة املغربیة وجملس وزراء البوس�نة والهرسك

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  59.17مرشوع قانون رمق  .7
 بني حكومة 2016املوقع �لر�ط يف فاحت ٔ�غسطس  اخلدمات اجلویة،

  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة اجلیبويت
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  74.17مرشوع قانون رمق  .8

بني حكومة اململكة  2017س�مترب  15اخلدمات اجلویة، املوقع ببلغراد يف 
  .املغربیة وحكومة امجلهوریة الرصبیة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول  75.17مرشوع قانون رمق  .9
 11املوقع �لر�ط يف  واملسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك،التعاون 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة 2017ٔ�كتو�ر

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  80.17مرشوع قانون رمق  .10
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة زام�یا لتجنب 2017ٔ�كتو�ر  11بلوسااك يف 

  .�زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  .سة ال�رشیعیةٔ��لن عن اف�تاح اجلل 

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني 

اتفاق�ات دولیة، ومرشوع قانون  9مشاریع قوانني، مهنا  10ويه  ،اجلاهزة
  .ر�ال القوات املسا�دة�ايس اخلاص وا�د یتعلق �لنظام أ�س

ؤ�رید ٔ�ن نذ�ر ا�لس احملرتم ب�ٔن البار�ة ٔ�ثناء انعقاد ندوة الرؤساء، ويف 
النقطة املتعلقة برتت�ب النصوص، مت االتفاق �ىل م�ح أ�لویة �لنقاش 
وا�راسة والتصویت �ىل مرشوع القانون املتعلق �لنظام أ�سايس اخلاص 

  . ة�ر�ال القوات املسا�د
وق�ل الرشوع يف املناقشة لهذه النصوص اليت بني ٔ�ید�مك، ٔ�ود ٔ�ن 
نتقدم �مسمك مجیعا �لشكر اجلزیل للك من رئ�س ؤ�عضاء لك من جلنة 
اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� وكذ� لرئ�س 

قرري جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، وكذ� مل
ا�لجنتني، وكذ� �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة والس�یدة اكتبة ا�و� يف الشؤون 
اخلارج�ة �ىل اجلهد ا�ي بذلوه يف س��ل ا�راسة املعمقة لهذه املشاریع 

  .املدر�ة يف �دول أ�عامل لهذه اجللسة
  .و�ىل �ركة هللا، �رشع يف ا�راسة والتصویت

�ا�لیة لتقدمي هذا املرشوع، س�ٔعطي اللكمة �لس�ید وز�ر ا ،يف البدایة
  .الس�ید وز�ر ا�ا�لیة

  :الس�ید عبد الوايف لف�یت، وز�ر ا�ا�لیة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�توا�د مب�لسممك املوقر الیوم �راسة مرشوع قانون رمق 

 12الصادر يف  1.75.73یف مبثابة قانون رمق ب�سخ الظهري الرش  67.17
املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة، والظهري الرشیف مبثابة  1976ٔ��ریل 

املتعلق �لنظام أ�سايس  1973ٔ��ریل  4الصادر يف  1.72.533قانون رمق 
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  .اخلاص �لقوات املسا�دة
القانون  وهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل �سخ ظهري�ن رشیفني مبثابة

املشار ٕا�هيام ٔ��اله املتعلقني �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة و�لنظام 
من الظهري الرشیف  83أ�سايس اخلاص هبذه القوات، وذ� طبقا �لامدة 

ا�ي متت املصادقة �لیه و�ىل نصوصه التطبیق�ة ��لس  1.17.71
  .2018ینا�ر  22الوزاري املنعقد بتارخي 
ري الرشیف ٕاطارا �رشیعیا �دیدا تمت مبق�ضاه ٕا�ادة ویعترب هذا الظه

تنظمي القوات املسا�دة ومراجعة النظام أ�سايس ٔ�فرادها تنف�ذا �لتعل�ت 
امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، كام 

  .�ريم ٕاىل حتدیث ٕاطار معلهم والرفع من قدراهتم املهنیة
ال�رشیعي، فكام متت إالشارة ٕاىل ذ�، فٕان الظهري  ف� خيص إالطار

اجلدید ٔ�ىت لتعز�ز هذا إالطار �متكني القوات املسا�دة من ٔ�داء املهام املو�و� 
  :وتتلخص ٔ�مه املس�ت�دات التنظميیة يف النقط التالیة ،ٕا�هيا

�كر�س الصبغة العسكریة �لقوات املسا�دة، مع احلفاظ �ىل �ا�ا  -
ريها وتعز�ز قوا�د �نضباط العام دا�ل صفوفها أ�صلیة ورشوط �س�

 �لحفاظ �ىل �اهزیة و�داهتا؛

ٕا�ادة تنظمي مصاحل القوات املسا�دة �شلك یضمن متثیلها �ىل  -
 املس�توى املركزي وكذا �ري املمركز؛

ٕا�ادة تنظمي ال�شك�الت الرتابیة ودمعها �متكني السلطات إالداریة  -
ل الوقایة وامحلایة والتد�ل �شلك ٔ�كرث مالءمة احمللیة من الق�ام مبها�ا يف جما

 .مع م�طلبات ٔ�من القرب
  :ٔ�ما �ىل مس�توى النظام اخلاص، فميكن ٕا�راز النقط ا�ٓتیة

مالءمة أ�رقام �س�تداللیة ٔ�فراد القوات املسا�دة مع التدابري  -
 احلكوم�ة املعمول هبا؛

الناح�ة الرفع من مس�توى ت�ٔهیل ٔ�فراد القوات املسا�دة، سواء من  -
 املهنیة ٔ�و العسكریة؛

متتیع ٔ�فراد القوات املسا�دة �ىل غرار نظراهئم �لقوات العموم�ة حبامیة  -
 ا�و�، مما قد یتعرضون � من هتدیدات ؤ�خطار مرتبطة مبها�م؛

الريق �محلایة �ج�عیة ٔ�فراد القوات املسا�دة العاملني مهنم  -
 .واملتقا�دون وذوي حقوقهم

مس�ت�دات املراس�مي التطبیق�ة، جفد�ر ���ر ٔ�نه �ٕالضافة وف� خيص 
مراس�مي تطبیق�ة تتعلق  ثالثتو�د  ،1.17.71ٕاىل الظهري الرشیف رقك 

ٕ��ادة تنظمي القوات املسا�دة و�لقانون أ�سايس اخلاص �فرادها، وكذا 
  : ٕا�ادة تنظمي مدرسة �كو�ن ٔ�طرها، وهتم هذه النصوص

اكتب إالدارة املركزیة والق�ادات ٕا�ادة هیلكة ٔ�قسام ومصاحل وم -
اجلهویة وإالقلميیة واحمللیة، وذ� يف ٕاطار ٕا�ادة تنظميها �شلك یضمن متثیلها 

 �ىل لك هذه املس�تو�ت؛

تطبیق مق�ضیات �مكیلیة �لقانون أ�سايس اخلاص �لقوات  -
املسا�دة، ال س�� الرشوط الواجب توفرها يف الرتش�یح لولوج ٔ�سالك 

ة �رشوط السن واملس�توى ا�رايس وكذا احلا� الصحیة القوات املسا�د
 والقدرات البدنیة؛

ٕا�ادة تنظمي مدرسة �كو�ن ٔ�طر القوات املسا�دة وٕا�راز �ام التكو�ن  -
مسا� التكو�ن والتكو�ن املس�متر لاكفة ٔ�طر والت�ٔهیل املنوطة هبا وكذا 

 .القوات املسا�دة
لق�ادة الرش�یدة لصاحب وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري بالد� حتت ا

  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مدا�لته القمية

اللكمة ملقرر جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة لتقدمي 
  .ذ� تقر�ر ا�لجنة حول املرشوع ٕاذا ما رغب يف

  .دو ب�ٔنه التقر�ر وزع �لیمك مجیعا، وهو عندمكٕاذن �ادي نعمت
ا�ٓن �ادي نف�حو �ب املناقشة وا�راسة والتصویت �ىل هذا 

  .املرشوع
ٕاذا اكن هناك راغب .. مجعا.. اللكمة �لفرق كذ�، ٕاذن �ادي یمت توزیع

يف ٔ��ذ اللكمة � ذ�، ٕاذن فهمت ب�ٔن مجیع الفرق وا�مو�ات ال �رغب 
  .يف املدا��
  .شكرا

  .�ادي ند�لو م�ارشة ٕاىل التصویت
التصویت �ىل املادة الفریدة اليت یتكون مهنا هذا املرشوع ا�ي حنن 

  :بصدد تقدميه
  �ٕالجامع؛: املوافقون

  .�ادي نعرض ا�ٓن مرشوع القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

ب�سخ  67.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
من ربیع  12الصادر يف  1.75.73ٔ�حاكم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 

املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة ) 1976ا�ریل  12( 1396ا�ٓخر 
من صفر  29الصادر يف  1.72.533والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 

القوة ، املتعلق �لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال )1973ٔ��ریل  4( 1393
  .املسا�دة

  .وشكرا، الس�ید الوز�ر، �ىل مسامهتك القمية معنا يف هاذ القانون
وا�ٓن منر ��راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني املتعلقة �ملوافقة �ىل 

  .ٕاتفاق�ة كام سلف ا��ر 9و�ددها  ،االتفاق�ات ا�ولیة
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ضيل الس�یدة اللكمة �لحكومة لتقدمي مشاریع القوانني دفعة وا�دة، تف
  .الوز�رة

�ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  ا�و�الس�یدة م�یة بوس�تة، اكتبة 
  :ا�ويل

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

 �سعدين ٔ�ن ٔ�عرض الیوم ٔ�مام جملسمك املوقر �ددا من مشاریع القوانني،
یوافق مبوجهبا �ىل مجمو�ة من االتفاق�ات ذات طابع م�عدد أ�طراف 

  .ؤ�خرى هتم العالقات الثنائیة �لمملكة مع �دد من ا�ول الشق�قة والصدیقة
وت�ٔيت هذه االتفاق�ات يف س�یاق تقویة ٕاشعاع اململكة وتعز�ز ماك�هتا 

ف ا�ول �رب وتوا�دها �ىل خمتلف أ�صعدة ومتتني �القاهتا الثنائیة مع خمتل
العامل، ح�ث تندرج هذه االتفاق�ات يف ٕاطار العالقات إالسرتاتیجیة مع 
روس�یا اليت تعززت �ز�رة صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا 

ٕاىل بالد�،  م�دف�دیفٕا�هيا والز�رة أ��رية �لوز�ر أ�ول الرويس الس�ید 
ان ؤ�ورو� الرشق�ة ٕاضافة هذا ٕاىل �انب �سج �القات ممتزية مع دول البلق

ٕاىل تعز�ز العمق إالفریقي �لمملكة وانف�ا�ا حنو دول ج�وب ورشق القارة، 
  .وفقا �لتو�ات امللك�ة السام�ة

ف� خيص االتفاق�ات �ىل املس�توى املتعدد أ�طراف، یتعلق أ�مر 
  :مبعاهدتني ملنظمة العمل ا�ولیة، و�ش�متل �ىل

وا�د الصحیة يف الت�ارة واملاكتب املعمتدة �ش�ٔن الق 120االتفاق�ة رمق  -
یولیو  8املنعقد يف  48من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورته 

، وهيدف هذا الصك ا�ويل ٕاىل احلفاظ �ىل حصة وسالمة العامل 1964
يف املؤسسات وامل�ش�ٓت الت�اریة ٔ�و املؤسسات وإالدارات اليت یعمل فهيا 

�يس يف املاكتب وأ��شطة ذات الص�، وذ� عن طریق العامل �شلك رئ 
سن قوانني ولواحئ وطنیة يف ا�ال واختاذ تدابري املالءمة والرضوریة عن 

 .طریق التف��ش ٔ�و عقو�ت ؤ�ي وسائل ٔ�خرى لضامن تطبیقها تطبیقا �ما
دو�  51وقد متت املصادقة �ىل هذه االتفاق�ة ٕاىل �ایة الیوم من طرف 

دو�  11دول من �ٓس�یا و 9دول من ٕافریق�ا،  9و� من ٔ�ورو�، د 22مهنا 

  .من ٔ�مر�اك اجلنوبیة

�ش�ٔن  29املتعلق �التفاق�ة رمق  2014املعاهدة الثانیة يه �روتو�ول  -
العمل اجلربي، واليت تد�ل يف ٕاطار اتفاق�ة مت املصادقة �لهيا يف س�نة 

، 2014یونیو  11 ، ومت تفعیل ٔ�و املصادقة �ىل هذا الربوتو�ول يف1930
وحيتوي �ىل الت�دیث لهذه االتفاق�ة اليت كام ٔ�رشت صودق �لهيا يف 

، ح�ث ٔ�صبحت هذه االتفاق�ة حبا�ة ٕاىل الت�دیث حىت �س�تجیب 1930

�لتدابري والتصدي لال�هتااكت املعارصة حبق العامل املهاجر�ن واملش�تغلني 
من حضا�  %55ا �لقطاع اخلاص، وتقدر م�ظمة العمل ا�ولیة ٔ�نه تقریب

 .ختص أ�طفال %26النوع من املامرسات ختص إال�ث و اذه
ومن بني تدابري الوقایة من العمل اجلربي يف الربوتو�ول اجلدید سن 

خطط وطنیة �لعمل وتوس�یع جمال قوانني العمل �متتد ٕاىل حظر العمل 

سات اجلربي وحتسني تدابري تف��ش الشغل وحامیة العامل الوافد�ن من املامر 

�س�تغاللیة، كام تطالب املعاهدة اجلدیدة احلكومات بدمع املراق�ة يف ٔ�ما�ن 

العمل، من ٔ��ل م�ع ووقف العمل اجلربي يف قطا�ات اكلزرا�ة والصنا�ة 

  .والعمل املزنيل

 23وقد متت املصادقة �ىل هذا الربوتو�ول ٕاىل �د ا�ٓن من طرف 

  .ودولتان يف ٔ�مر�اك اجلنوبیةدول يف ٕافریق�ا  5دو� يف ٔ�ورو�،  15دو�، 

�ىل املس�توى الثنايئ، دامئا يف ا�ال �ج�عي، مت ٕا�رام اتفاق�ة رشاكة 
حول حتسني الت�س�یق بني نظايم التضامن �ج�عي ف� بني املغرب 

، 2016ش�ت�رب  21ومجهوریة بلغار�، وقد مت التوق�ع �ىل هذه االتفاق�ة يف 
میع فرتات الت�ٔمني املنجزة يف الب��ن من ٔ��ل وهتدف هذه االتفاق�ة ٕاىل جت 

ضامن حق الولوج �ل�دمات �ج�عیة �لمواطنني ا��ن مارسوا �شاطا يف 
تعویضات الب��ن، وس�متكن هذه الرشاكة من ضامن نقل معاشات التقا�د و 
  .حوادث الشغل ٕاىل الطرف ا�ٓخر يف �ا� عودة أ��ري ٕاىل ب�ه

  : ريك قد مت التوق�ع �ىل اتفاق�تنييف ا�ال الرضیيب وامجل

االتفاق�ة أ�وىل هتم جتنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب  -
ف� یتعلق �لرضیبة �ىل ا��ل مع مجهوریة زام�یا، وت�ٔيت هذه االتفاق�ة يف 
ٕاطار انف�اح اململكة �ىل رشاكء ٔ�فارقة �دد وتعز�ز املبادالت املالیة بني 

، وهتدف 2017ٔ�كتو�ر  11يف  االتفاق�ة بلوسااكرمت هذه اجلانبني، وقد ٔ��
ٕاىل تبادل املعطیات الرضی��ة بني الب��ن لٔ�ش�اص ا�اتیني واملعنویني 
لتجن�هبم �زدواج الرضیيب وسد الباب ٔ�مام ا�هترب الرضیيب، و�شمل 
الرضیبة �ىل ا��ل و�ىل الرشاكت يف اجلانب املغريب، والرضیبة �ىل 

 وكذا ا��ل الناجت عن أ��شطة التعدی��ة والبرتولیة ا��ل والرحب
  .والفالح�ة عن اجلانب الزاميب

اتفاق�ة ٔ�خرى ثنائیة حول التعاون واملسا�دة إالداریة املتباد� يف  -
ٔ�كتو�ر  11ا�ال امجلريك مع مجهوریة روس�یا �حتادیة اليت وقعت يف 

رشاكهئا و�جتاه حنو ، ويه ت�ٔيت �كر�سا لس�یاسة اململكة يف تنویع 2017
ٔ�سواق �برية ووا�دة، وهتدف هذه االتفاق�ة ٕاىل �سهیل و�رسیع تداول 

ح�ث تنص االتفاق�ة �ىل تبادل السلع واملعامالت الت�اریة بني الب��ن، 
املسا�دة واملعلومات امجلر�یة بني إالدارات ا�تصة، ویمت اس�تغالل هذه 

تفاق وٕاعطاهئا نفس در�ة الرسیة املعلومات حرص� لٔ�غراض احملددة يف اال
ى لك طرف، وذ� قصد التطبیق املالمئ ل�رشیعات الب��ن والوقایة من �
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 .ا�الفات امجلر�یة ورصدها وتطبیق العقو�ت الزجریة �لهيا
كام هيدف هذا االتفاق ٕاىل �لق ممر ٔ�خرض من �الل التبادل 

  .ف�ض التلكفةإاللكرتوين �لمعلومات من ٔ��ل �سهیل مرور السلع وخت 

ٔ�ما ف� جمال التعاون الت�اري و�ق�صادي، فقد مت عقد اتفاق هبذا 
، هيدف هذا 2016مارس  24اخلصوص مع البوس�نة والهرسك �لر�ط يف 

االتفاق ٕاىل ٕانعاش وتقویة املبادالت الت�اریة و�ق�صادیة بني الب��ن، 
م�ة ؤ�یضا انف�ا�ا �ىل وت�ٔيت هذه االتفاق�ة تعز�زا �لتعاون مع ا�ول إالسال

فضاءات �دیدة كدول البلقان، ح�ث یعترب املغرب من بني ا�ول أ�وىل 
هذا ٕاىل �انب . مع هذا الب� 1992اليت ربطت �القات دبلوماس�یة م�ذ 

اس�تكشاف فرص اس��ریة واق�صادیة يف جماالت م�عددة، نذ�ر مهنا �ىل 
ملعادن والهندسة الصناعیة اخلصوص الفال�ة والصنا�ة الغذائیة والطاقة وا

صنا�ة الطريان، ٕاىل �انب التعاون والصنا�ات إاللكرتونیة والكهر�ئیة و 
  .البنيك واملايل

ولتحق�ق ت� الغا�ت، یعمل الطرفان يف ضوء هذه االتفاق�ة �ىل تقویة 
التعاون بني املؤسسات احلكوم�ة واملنظامت والغرف املهنیة وتبادل 

ة يف ا�االت ذات �ه�م املشرتك وتبادل الز�رات، املعلومات �ق�صادی
  .وذ� �رب جلنة مشرتكة بني الب��ن تنعقد �لتناوب �ى ٕا�داهام

ويف جمال النقل ا�ويل �رب الطرق من نقل الراكب والبضائع، مت التوق�ع 
ٔ��ریل  �5ىل اتفاق يف هذا الش�ٔن مع امجلهوریة السلوف�نیة، ذ� يف الر�ط 

وی�ٔيت هذا االتفاق يف نفس س�یاق �نف�اح وتنویع الرشاكء ، 2016
الت�اریني، ح�ث تعترب سلوف�نیا رش�اك �ام دا�ل �حتاد أ�وريب، وجتدر 

  .2017إالشارة ٕاىل ٔ�ن سلوف�نیا قد صادقت �ىل هذا االتفاق م�ذ 
وكام ٔ�رشت، فالغایة من هذا االتفاق �لطبع �منیة العالقات الت�اریة 

ق�صادیة والس�یاح�ة والتو�ه حنو زبناء �دد، كام یعترب ٕاطارا م�ظام ؤ�یضا �
لعملیة نقل وعبور أ�ش�اص والبضائع بني ٔ�رايض الطرفني، وذ� وفق 
ال�رشیعات وقوانني لك طرف، مبا �كفل ا�رتام قوا�د السالمة الطرق�ة 

  .والن�ا�ة الطاق�ة واحلفاظ �ىل الب��ة
ام اتفاق�تني أ�وىل موقعة �لر�ط يف يف جمال اخلدمات اجلویة، مت ٕا�ر 

مع مجهوریة اجلیبويت، اليت تعترب مد�ال �ام لتعز�ز  2016فاحت غشت 
املاكنة الت�اریة �لمغرب �ى دول رشق ٕافریق�ا ؤ�خرى مع مجهوریة رصبیا 

لتعز�ز التوا�د املغريب �ىل مس�توى  2017ش�ت�رب  15موقعة ببلغراد يف 
  .ٔ�ور� الوسطى
تفاق�تني تعتربان ٔ�ساس�ی�ني لتعز�ز التبادل الت�اري والس�یا� وهاتني اال

ذ�ن الب��ن، كام ٔ�هنام �سا�دان يف دمع نظام النقل اجلوي ا�ويل املبين مع ه
�ىل املنافسة بني مؤسسة النقل اجلوي، مبا ی��ح �دمات م�نو�ة 
�لمسافر�ن والشاح�ني والربید، وذ� وفق ٔ�سعار تنافس�یة يف أ�سواق 

ف�و�ة، كام تنص هاتني االتفاق�تني �ىل حق عبور أ�جواء وهبوط ٔ�رايض امل 

ٕاقلمي الطرفني املتعاقد�ن، وفق القوانني وأ�نظمة اليت حتمك دخول ومغادرة 
  .لك ٕاقلمي و�لزتام �سالمة ؤ�من الطريان

ويف اخلتام، ٔ��دد الشكر لاكفة ٔ�عضاء جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع 
املغربیة احملت�، ورئ�سها وكذا رئ�سها ومقررها، وٕاىل لك  الوطين واملناطق

الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مسامههتم الفعا� يف مسطرة املصادقة 
  .�ىل هاته االتفاق�ات

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ىل هاذ التقدمي املركزشكرا الس�یدة اكتبة ا�و� يف الشؤون اخلارج�ة �

وا�ٓن اللكمة ملقرر جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة 
احملت� لتقدمي تقر�ر ا�لجنة حول مشاریع القوانني دفعة وا�دة، ٕاذا ما رغب 

  .يف ذ� طبعا
  .ٕاذن التقر�ر وزع �لینا

�ادي تعطى �ادي ن��قل ا�ٓن ٕاىل ف�ح �ب املناقشة، كذ� التقار�ر 
  .�لرئاسة لضمها يف التقر�ر العام

ٕاذن ما اكی�ش حىت يش م�د�ل �رید ٔ�ن یتد�ل يف م�اقشة هذه 
  . ..االتفاق�ة ا�ولیة، ال مجمو�ات وال

ٕاذن �ادي ندوزو م�ارشة �لتصویت �ىل لك مرشوع قانون �ىل �دة، 
  .لك وا�د بو�دیتو

ىل االتفاق�ة رمق یوافق مبوج�ه � �30.17ادي نبداو مبرشوع قانون رمق 
�ش�ٔن القوا�د الصحیة يف الت�ارة واملاكتب املعمتدة من ق�ل املؤمتر  120

یولیو  8، املنعقدة جبنیف يف 48العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف ا�ورة 
  :، ٕاذن �ادي نعرض هذه االتفاق�ة �لتصویت1964

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

یوافق  30.17ع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشو
�ش�ٔن قوا�د الصحیة يف الت�ارة واملاكتب،  120مبوج�ه �ىل االتفاق�ة رمق 

، املنعقدة 48املعمتدة من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف ا�ورة 
  .1964یولیو  8جبنیف ب 

یوافق  43.17وا�ٓن �ادي نعرض املرشوع الثاين ٔ�و االتفاق�ة الثانیة رمق 
 2016س�مترب  21مبوج�ه �ىل اتفاق�ة الضامن �ج�عي املوقعة �لر�ط يف 

  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة بلغار�
  .�ٕالجامع: املوافقون

 43.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع مرشوع قانون رمق 
 س�مترب 21یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة الضامن �ج�عي املوقعة �لر�ط يف 

  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة بلغار� 2016
یوافق  81.16ن��قلو ٕاىل االتفاق�ة الثانیة ا�ي هو مرشوع قانون رمق 
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�ش�ٔن العمل اجلربي،  29املتعلق �التفاق�ة رمق  2014مبوج�ه �ىل �روتو�ول 
، 103، املعمتد من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورة 1930
  .2014یونیو  11دة جبنیف يف املنعق

  .�ٕالجامع: املوافقون
 81.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون رمق 

�ش�ٔن العمل  29املتعلق �التفاق�ة رمق  2014یوافق مبوج�ه �ىل �روتو�ول 
، املعمتد من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورة 1930اجلربي، 

  .2014یونیو  11نعقدة جبنیف يف ، امل 103
مرشوع قانون رمق   يهيتا�ٓن �ادي ن��قلو ٕاىل االتفاق�ة الثالثة ال

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن النقل ا�ويل �رب الطرق �لراكب  40.16
بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ��ریل  5والبضائع، املوقع �لر�ط يف 

  . وحكومة مجهوریة سلوف�نیا
  .�ٕالجامع: وافقونامل

 40.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون رمق 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة �ش�ٔن النقل ا�ويل �رب الطرق �لراكب 

بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ��ریل  5والبضائع، املوقع �لر�ط يف 
  .وحكومة مجهوریة سلوف�نیا
 34.16املرشوع اخلامس وهو مرشوع قانون رمق �ادي ن��قلو ا�ٓن ٕاىل 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون الت�اري و�ق�صادي املوقع �لر�ط يف 
، بني حكومة اململكة املغربیة وجملس وزراء البوس�نة 2016مارس  24

  .والهرسك
  .إالجامع: املوافقون

 34.16وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون  ٕاذن،
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون الت�اري و�ق�صادي املوقع �لر�ط يف 

، بني حكومة اململكة املغربیة وجملس وزراء البوس�نة 2016مارس  24
  .والهرسك

یوافق  59.17ا�ٓن �ادي نعرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف فاحت  مبوج�ه �ىل
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة اجلیبويت 2016ٔ�غسطس 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا الس�ید الرئ�س، �ٕالجامع

 59.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون رمق 
اخلدمات اجلویة املوقع �لر�ط يف فاحت  یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة اجلیبويت 2016ٔ�غسطس 
یوافق  �74.17ادي ن��قلو ا�ٓن ٕاىل املرشوع السابع ا�ي حيمل رمق 

س�مترب  15مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقعة ببلغراد يف 

  .هوریة الرصبیةامجل املغربیة وحكومة بني حكومة اململكة  2017
  .�ٕالجامع: املوافقون

 74.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون رمق 
 15یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقعة ببلغراد يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الرصبیة 2017س�مترب 
 75.17ن��قلو ٕاىل ما ق�ل أ��ري، وهو مرشوع قانون رمق  ا�ٓن �ادي

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول التعاون واملسا�دة إالداریة املتباد� يف 
بني حكومة اململكة  2017ٔ�كتو�ر  11ا�ال امجلريك املوقع �لر�ط يف 
  .املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة

  .�ٕالجامع: املوافقون
 75.17املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن، وافق جملس

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول التعاون واملسا�دة إالداریة املتباد� يف 
بني حكومة اململكة  �2017ٔكتو�ر  11ا�ال امجلريك، املوقع �لر�ط يف 
  .املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة

 80.17رشوع قانون رمق ٕاذن �ادي منش�یو ٕاىل املرشوع أ��ري، وهو م 
بني اململكة  2017ٔ�كتو�ر  11یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة بلوسااك يف 

املغربیة ومجهوریة زام�یا لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف 
  .م�دان الرضائب �ىل ا��ل

  .�ٕالجامع: املوافقون
 80.17قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل مرشوع 

بني اململكة  �2017ٔكتو�ر  11یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة بلوسااك يف 
املغربیة ومجهوریة زام�یا لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف 

  .م�دان الرضائب �ىل ا��ل
  .هبذا �كون قد ٔ�هنینا �لسة هذا املساء

 .شكرا الس�یدة الوز�رة
 .ت وإالخوان �ىل مسامههتم يف هذه اجللسةوشكرا أ�خوا

 .رفعت اجللسة

  :اجللسة رئاسةٕاىل املسلمة  املك�وبة املدا�الت: امللحق

ب�سخ ٔ�حاكم الظهري الرشیف مبثابة قانون  67.17مرشوع قانون رمق : ٔ�وال
) 1976ٔ��ریل  12( 1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73رمق 

سا�دة والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق املتعلق �لتنظمي العام �لقوات امل 
املتعلق ) 1973ٔ��ریل  4( 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533

  .�لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
یعتربها  ،ٕان الفریق �س�تقاليل، وهو یناقش هذا املرشوع قانون

م�اس�بة �لتنویه �لعمل اجلبار واخلدمات اجللی� اليت تقوم هبا القوات 
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املسا�دة، ٕاىل �انب �يق ٔ�صناف القوات العموم�ة، �ىل مس�توى مجیع 
الوا�ات يف جمال الوقایة وامحلایة والتد�ل واملسامهة يف احلفاظ �ىل 

  .س�تقرار وأ�من ببالد� م�ذ �س�تقالل�
كام ال تفوتنا الفرصة لٕالشادة �اللتفاتة امللك�ة لهاته الف�ة، ح�ث ٕاهنا 
�س�تحق ا�هنوض ب�ٔوضاعها وت�ٔهیلها وتوفري الوسائل املادیة وا�لو��س��ك�ة 
لتطو�ر معلها والرفع من قدراهتا املهنیة، كام نود ٕا�رة �ن��اه ٕاىل ٕاشاكلیة 

وكذا النقص يف املوارد  ،يف الب��ات واملراكز ا�صصة لهذا اجلهاز النقص
ال�رشیة، مطالبني ٕ�جياد �ل لهذه إالشاكلیة، �اصة �ل مس�توى العامل 
القروي، كام ننوه ب�ٔمهیة ا�هودات اليت تقوم هبا ا�و�، �اصة ف� یتعلق 

  .�لسكن الوظیفي ا�صص لهذه الف�ة
نعترب هذا الظهري ٕاطارا �رشیعیا �دیدا،  ،يليف الفریق �س�تقال ،ٕاننا

س�مت مبق�ضاه ٕا�ادة تنظمي القوات املسا�دة ومراجعة النظام أ�سايس 
�ىل حتدیث ٕاطار معلهم والرفع من ) الظهري(ٔ�فرادها، ح�ث س�یعمل 

قدراهتم املهنیة ومتك�هنم من ٔ�داء املهام املو�و� ٕا�هيم، ذ� ٔ�ن املس�ت�دات 
طر هذه الف�ة �متثل ٔ�ساسا يف �كر�س الصبغة العسكریة التنظميیة اليت س�تؤ 

�لهيا مع احلفاظ �ىل �ا�ا أ�صلیة مع تعز�ز قوا�د �نضباط العام دا�ل 
كام یعد هذا املرشوع قانون نق� نوعیة ف� یتعلق بوضع ٕاطار معل . صفوفها

  .لهاف�ة القوات املسا�دة ؤ�یضا ٕاطارا لوضع اخلطوط العریضة �لمسار املهين 
ويف أ��ري، ووعیا من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة هبذا 
ا�ور ا�ي تضطلع به هذه الف�ة، فٕانه س�یصوت �ٕالجياب �ىل هذا 

  .املرشوع قانون

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة مبناس�بة عرض 
 1.75.73ب�سخ الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  67.17قانون رمق مرشوع 

املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري  1976ٔ��ریل  12الصادر يف 
املتعلق  1973ٔ��ریل  4الصادر يف  1.72.533الرشیف مبثابة قانون رمق 

  .�لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة ��راسة والتصویت
وجب التذكري �لتعاطي إالجيايب لفریق�ا مع هذه املبادرة  ،بدایة

ال�رشیعیة بل ولك املبادرات الهادفة ٕاىل جتوید النصوص ال�رشیعیة ومن 
وا�ي سعینا ٕاىل تعمیق  ،مضهنا هذا النص ال�رشیعي ق�د ا�رس والتصویت

 .النقاش حو� من خمتلف اجلوانب
نون ٔ�ن �سامه ٕاىل �د �بري يف من املؤكد ٔ�ن من ش�ٔن هذا املرشوع قا

متكني هذه الف�ة من ٔ�داء املهام املنوطة هبا �ىل الو�ه أ�م�ل، وذ� من 
�الل �كر�س الصبغة العسكریة �لقوات املسا�دة مع احلفاظ �ىل �ا�ا 
أ�صلیة وتعز�ز قوا�د �نضباط العام دا�ل صفوفها حفاظا �ىل �اهزیة 

  .و�داهتا

ع املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم من ٕا�ادة تنظمي ٔ�یضا س�ميكن هذا املرشو
مصاحل هاته القوات �شلك یضمن متثیلها �ىل املس�توى املركزي وكذا �ري 
املمركز، ودمعها �متكني السلطات إالداریة احمللیة من الق�ام مبها�ا يف جمال 
الوقایة وامحلایة والتد�ل �شلك ٔ�كرث مالءمة مع م�طلبات ٔ�من القرب، 

ىل الرفع من مس�توى ت�ٔهیل القوات املسا�دة، سواء من الناح�ة �ٕالضافة إ 
 .املهنیة ٔ�و العسكریة

وندعو احلكومة يف هذا الصدد ٕاىل ��ك�اب �ىل حتسني أ�وضاع 
املادیة واملعنویة ٔ�فراد القوات املسا�دة، اعتبارا �ل�دمات اجللی� والعمل 

�الل مالءمة أ�رقام  اجلبار ا�ي �سدیه ٕاىل الوطن واملواطنني، وذ� من
 .�س�تداللیة ٔ�فراد القوات املسا�دة مع التدابري احلكوم�ة املعمول هبا

كام ن�ٔمل ٔ�ن تعمل �اهدة �ىل تصحیح ٔ�وضاع املتقا�د�ن املن�س�بني 
لهذا القطاع، وتوفري لك إالماك�ت الرضوریة �لعاملني به �لق�ام بواجهبم �ىل 

  .الشلك أ�جنع
 .د تصوی��ا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانونلهذه �عتبارات نؤك

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �

ب�سخ ٔ�حاكم  67.17ملناقشة مرشوع قانون رمق  الوطين �لشغل �ملغرب
من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 

املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري ) 1976ٔ��ریل  12( 1396
 4( 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533رمق الرشیف مبثابة قانون 

املتعلق �لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة، يف ) 1973ٔ��ریل 
ا�ي  1.17.71من الظهري الرشیف رمق  83ٕاطار مرا�اة مضامني املادة 

متت املصادقة �لیه و�ىل نصوصه التطبیق�ة ��لس الوزاري املنعقد بتارخي 
  .2018ینا�ر  22

ٕاننا نعترب م�اقشة مرشوع هذا القانون م�اس�بة ننوه من �اللها 
��هودات املبذو� من طرف احلكومة خبصوص ت�ين بالد� ٕالطار �رشیعي 
�دید هيدف ٕاىل ٕا�ادة تنظمي القوات املسا�دة ومراجعة النظام أ�سايس 

، ا�ي یطبق �ىل ٔ�فرادها وكذا ٕا�ادة تنظمي مدرسة �كو�ن القوات املسا�دة
تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

والبد هنا من التنویه بیقظة وتعبئة خمتلف أ��زة أ�م�یة، . هللا ؤ�یده
وتد�الهتا �س��اق�ة يف موا�ة �ال� التطرف وإالرهاب اليت تتطلب 

بالد� حمط  حرف�ة �الیة و�اهزیة ورس�ة يف التد�ل اليشء ا�ي جعل
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ٕاجعاب وتقد�ر �ىل املس�توى ا�ويل، �لرمغ من تعرض ٔ�فرادها �هتدیدات 
ؤ�خطار يف ٕاطار �ضطالع مبتطلبات املسؤولیة املنوطة هبم اليت قد تصل 

 .يف بعض أ�ح�ان ٕاىل �عتداء اجلسدي يف حقهم
ؤ�ود هبذه املناس�بة، �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 
�لشغل �ملغرب، إالشادة �لروح العالیة �لتفاين والتضحیة اليت ماف� ر�ال 
و�ساء القوات املسا�دة یربهنون �لهيا من �الل مزاو�هتم ملها�م الن��� ويف 

  .احلفاظ �ىل أ�من و�س�تقرار وسالمة املواطنني
، كام ٔ�تو�ه ���اء اىل هللا العيل القد�ر ٔ�ن یتغمد �رمحته لك الشهداء
  .ممن وهبوا ح�اهتم ؤ�روا�م يف س��ل ا�فاع عن و�دة ؤ�من بالد� العز�زة

الس�ید الوز�ر احملرتم، فٕان الهدف من حتدیث  ،فكام ال خيفى �لیمك
إالطار العملیايت يف جمال الوقایة وامحلایة والتد�ل هو توطني ملتطلبات ٔ�من 

 ،قدمة �لمواطنالقرب مما س��عكس ٕاجيا� �ىل جودة اخلدمات أ�م�یة امل
  .�هیك عن �ونه س�سامه يف احلفاظ �ىل ٔ�من واس�تقرار بالد�

من الظهري  83مضامني املادة  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،وٕاننا ٕاذ �مثن
ونصوصه التطبیق�ة اليت �ك�يس يف نظر� ٔ�مهیة �لغة  1.17.71الرشیف رمق 

املسا�دة ومرتابطة العنارص لكوهنا سوف تعطي هامشا ٔ�كرب جلهاز القوات 
كام �س�ل  .يف جمال اع�د الوقایة و�س��اق�ة �رء ا�اطر وا�هتدیدات

�ملناس�بة ٔ�ن تزنیل هذه املق�ضیات اجلدیدة هو خطوة م�سجمة تتو� يف 
مرامهيا و�ا�هتا تعز�ز فعالیة وحاكمة املنظومة أ�م�یة حىت �متكن من 

مع العمل �ىل تعز�ز  ،�ٔمهنا�س�ت�ابة ملتطلبات حامیة بالد� من املرتبصني ب
إالحساس �ٔ�من �ى املواطنني من �الل مواص� �ا�ا ب�ٔ�ىل در�ات 
الیقظة والت�ٔهب �عتبارها مك�س�بات وجب تعز�زها واحلفاظ �ىل ر�دة 
التجربة أ�م�یة املغربیة اليت ٔ�صبحت ا�ٓن عنرصا ٔ�ساس�یا يف حماربة 

  . إالرهاب �ىل املس�توى ا�ويل
د الت�د�ت املرتبطة �ٕالماك�ت اليت توفرها التك�ولوج�ات ونظرا لزتای

فٕانّنا يف فریق العدا� والتمنیة ندعو ٕاىل احلدیثة لعصا�ت اجلرمية املنظمة، 
ت��ع وتق�مي �لنتاجئ احملققة بصفة م�تظمة حرصا �ىل تعز�ز قدرات  وضع �ٓلیات

  .بالد� يف موا�ة خطر ا�مو�ات إالرهابیة
ٕانّنا يف فریق العدا� والتمنیة س�نصوت �ٕالجياب �ىل ويف اخلتام، ف

ب�سخ ٔ�حاكم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  67.17مرشوع قانون رمق 
املتعلق ) 1976ٔ��ریل  12( 1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73

 �1.72.533لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 
املتعلق �لنظام أ�سايس ) 1973ٔ��ریل  4( 1393من صفر  29يف  الصادر

اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة وا�ي تفا�ل معه فریق�ا ٕاجيا� ملا � من 
راهنیة ؤ�مهیة قصوى يف ت�ٔهیل �از القوات املسا�دة وجتس�ید نق� نوعیة 

  . �ىل مس�توى القوانني املؤطرة لعم�
  .اكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا و�ر 

  :مدا�� الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن �لمسامهة 
ب�سخ ٔ�حاكم الظهري الرشیف مبثابة  67.17رمقيف م�اقشة مرشوع قانون 

ٔ��ریل  12(1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73رمق قانون 
املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري الرشیف مبثابة ) 1976

) 1973ٔ��ریل  4( 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533قانون رمق 
املتعلق �لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة ل�سط ٔ�فاكر� 

  .و�ومالحظاتنا ح
فٕاننا نود ٔ�ن �مثن العرض الشامل واجلامع وا�ي تقدم به  ،ويف البدایة

الس�ید الوز�ر مشكورا ٔ�مام الس�یدات والسادة املس�شار�ن دا�ل جلنة 
ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، مبناس�بة دراسة مرشوع 

  .القانون املذ�ور ٔ��اله
شة البناءة لهذا املرشوع الهام من ويف هذا الس�یاق، فٕاننا ننوه �ملناق 

طرف الس�یدات والسادة املس�شار�ن، وكذا التفا�ل إالجيايب �لحكومة يف 
  .خشص الس�ید وز�ر ا�ا�لیة مع اكفة التد�الت واملقرت�ات

فٕاننا �مثن �الیا هذا املرشوع الهام ا�ي �اء من ٔ��ل  ،وهبذه املناس�بة
ار ٕا�هيام ٔ��اله وا���ن یتعلقان �سخ الظهري�ن الرشیفني مبثابة قانون املش

�لتنظمي العام �لقوات املسا�دة و�لنظام أ�سايس اخلاص هبذه القوات، كام 
�س�ل �ٕالجياب هذا املرشوع وا�ي یعد مبثابة ٕاطار �رشیعي �دید س�مت 
مبوج�ه ٕا�ادة تنظمي القوات املسا�دة ومراجعة النظام أ�سايس ٔ�فرادها 

ك�ة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه تنف�ذا �لتعل�ت املل 
  .هللا ؤ�یده، اىل �انب حتدیث ٕاطار معلهم والرفع من قدراهتم املهنیة

ويف نفس الس�یاق، فٕاننا �مثن ٔ�یضا املس�ت�دات التنظميیة واليت �متثل 
يف �كر�س الصبغة العسكریة �لقوات املسا�دة مع احلفاظ �ىل �ا�ا 

�ريها وتعز�ز قوا�د �نضباط العام دا�ل صفوفها أ�صلیة ورشوط �س
�لحفاظ �ىل �اهز�هتا، وٕا�ادة تنظمي مصاحل القوات املسا�دة �شلك یضمن 
متثیلیهتا �ىل املس�توى املركزي، وكذا �ري املمركز، وٕا�ادة تنظمي 
ال�شك�الت الرتابیة ودمعها �متكني السلطات إالداریة احمللیة من الق�ام مبها�ا 

ل الوقایة وامحلایة والتد�ل �شلك ٔ�كرث مالءمة مع م�طلبات ٔ�من يف جما
  .القرب

ٕاضافة اىل مالءمة أ�رقام �س�تداللیة ٔ�فراد القوات املسا�دة مع  ،هذا
التدابري احلكوم�ة املعمول هبا، والرفع من مس�توى ت�ٔهیلهم سواء من الناح�ة 

ات العموم�ة حبامیة املهنیة ٔ�و العسكریة، ومتتیعهم �ىل غرار نظراهئم �لقو 
ا�و�، والريق �محلایة �ج�عیة ٔ�فراد القوات املسا�دة العاملني مهنم 

  .واملتعاقد�ن وذوي حقوقهم
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وانطالقا من ٔ�مهیة هذا املرشوع ؤ�هدافه إالجيابیة املتنو�ة، فٕاننا 
  .س�نصوت �لیه �ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع  مدا�� املس�شار الس�ید -5
 :الوطين لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ىل ٕا�ا� هذا املرشوع  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،ٔ�شكرمك ،يف البدایة
ا�ي هيم �ازا ٔ�ساس�یا من ٔ��زة ا�و�، یتعلق أ�مر �ر�ال القوات 

اس�ت��اب أ�من العمويم،  املسا�دة، مبا یقومون به من دور ٔ�سايس يف
  .مش�ید�ن هبذه �لتفاتة

طالبنا م�مك املزید من ا�مع لاكفة ٔ��زة ا�و�، و�ىل رٔ�سها �از 
الوقایة املدنیة، وا�ي یقوم بدور فعال يف حامیة بالد�، وإالرساع ٕ�خراج 
اكفة املراس�مي التنظميیة اخلاصة بنظا�م أ�سايس، لتعز�ز دورمه وحتفزيمه 

  .ٔ�داء ٔ�دوارمه �لشلك الالئق�ىل 
  الس�ید الوز�ر، 

يه م�اس�بة ليك �شد �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار حبرارة �ىل ید 
اكفة أ��زة أ�م�یة؛ �از أ�من الوطين �اكفة ٔ�سالكه، �از ا�رك املليك، 
�از الوقایة املدنیة، والقوات املسا�دة، وكذا اكفة قواتنا املسل�ة الباس�، 

ت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا ونرصه �ىل حت
جمهوداهتم اجلبارة اليت ما ف�ئوا یقومون هبا محلایة بالد� من لك ا�ٓفات 
وا�سا�س واملؤامرات اليت حتاك ضدها، طالبني م�مك ٕاعطاءمه املزید من 

یة، حىت یقوموا ا�مع واملزید من إالماكنیات وحتسني ظروفهم املادیة واملعنو 
  .ب�ٔدوارمه �ىل ٔ�حسن ما �رام

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ناول اللكمة، ب�ٔن ٔ�ت  ٔ��رشف الیوم

ب�سخ ٔ�حاكم الظهري  67.17املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
 1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73الرشیف مبثابة قانون رمق 

املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري الرشیف ) 1976ٔ��ریل  12(
ٔ��ریل  4( 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533رمق مبثابة قانون 

ٔ�مام املتعلق �لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة ) 1973
 .مب�لس املس�شار�ن اجللسة العامة

ا�ا�لیة �لشكر اجلزیل، �ىل عرضمك القمي  كام ٔ�تقدم لمك الس�ید وز�ر
صادقة �ىل والشامل، ا�ي س�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة وامل

ق�د املصادقة، من ق�ل الس�یدات والسادة  67.17رمق  مرشوع القانون
  .املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة ال�رشیعیة العامة

  الس�ید الوز�ر،
ب�سخ ٔ�حاكم الظهري الرشیف مبثابة  67.17رمق ی�ٔيت مرشوع قانون 

ٔ��ریل  12( 1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73قانون رمق 
املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري الرشیف مبثابة ) 1976

) 1973ٔ��ریل  4( 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533قانون رمق 
ق�د ا�راسة، يف  املتعلق �لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا�دة

ملتعلقة الرام�ة ٕاىل اختاذ مجیع التدابري وإالجراءات ا س�یاق ا�هودات املبذو�
بدمع وتعز�ز ف�ة القوات املسا�دة، جتس�یدا ٔ�من القرب �ىل املس�توى 
الوطين ٕاىل �انب أ��زة أ�م�یة أ�خرى، ت��ا� �لعنایة السام�ة اليت یو�هيا 

  .   صاحب اجلال� حفظه هللا لهذا اجلهاز
 الس�ید الوز�ر،

لق بوضع ق�د ا�راسة نق� نوعیة ف� یتع 67.17یعد مرشوع قانون رمق 
ٕاطار معل ف�ة القوات املسا�دة من �ة، وٕاطارا لوضع اخلطوط العریضة 
�لمسار املهين لها من �ة ٔ�خرى، قصد حتدیث ٕاطار معلهم والرفع من 
قدراهتم املهنیة، من �الل �سخ الظهري�ن الرشیفني املشار ٕا�هيام سلفا، 

يس اخلاص هبذه املتعلقني �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة و�لنظام أ�سا
  . الف�ة

 الس�ید الوز�ر،
�كر�س الصبغة ق�د املصادقة، ٕاىل  67.17هيدف مرشوع قانون رمق 

ٕا�ادة تنظمي مصاحل القوات املسا�دة مركز�  العسكریة �لقوات املسا�دة،
ٕا�ادة تنظمي ال�شك�الت الرتابیة ضام� �لتد�ل الفعال واملالءمة مع  وحملیا،

  .مع م�طلبات ٔ�من القرب
�ىل مس�توى النظام أ�سايس اخلاص ٔ�فراد القوات املسا�دة؛ و 

مفرشوع هذا القانون �سري يف اجتاه مالءمة أ�رقام �س�تداللیة ٔ�فراد 
متتیعهم حبامیة و القوات املسا�دة مع التدابري احلكوم�ة اجلاري هبا العمل، 

جيعلنا يف وهو ما  .ا�و�، مع الريق �محلایة �ج�عیة �ل�س�بة لهذه الف�ة
فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف مرشوع القانون ق�د 
املصادقة، �ٓملني من احلكومة توفري املوارد ال�رشیة الاكف�ة، ومتكني �از 
القوات املسا�دة من الوسائل ا�لو��س��ك�ة الكف�� بت�سري معلیات 

" احلرس املدين"تد�الهتا �ىل غرار بعض الت�ارب الناحجة كتجربة 
  .ٕ�س�بانیا

  الس�ید الوز�ر،
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا نصوت 

 .�ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب
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 :مشاریع قوانني االتفاق�ات ال�سع :�نیا

 :مدا�� الفریق احلريك -1
  .لني�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرس

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك، �لمسامهة يف 
م�اقش�ة مجمو�ة من مشاریع االتفاق�ات اليت ٔ��رمهتا اململكة املغربیة مع دول 

  .نظامت ا�ولیة هتم جماالت ح�ویة واسرتاتیجیةصدیقة وشق�قة وبعض امل 
  الس�ید الرئ�س،

ال خيفى �ىل ٔ��د ا�ور الفعال ا�ي تلعبه ا�بلوماس�یة املغربیة مكر�ٓة 
ا هتتعكس و�ه اململكة �ىل الصعید ا�ويل، ويف ٕا�راز املنجزات اليت حقق

هودات لرتس�یخ دو� احلق والقانون، وٕاننا يف الفریق احلريك ننوه و�ش�ید مبج 
ا�بلوماس�یة املغربیة حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس حفظه 

  نــــــــهللا ونرصه، يف تعز�ز التعاون وٕا�رام اتفاق�ات مع مجمو�ة من ا�ول م

واملنظامت ا�ولیة واليت حنن بصدد م�اقش�هتا ودراس�هتا  خمتلف القارات 

  .�سعة) 9(والتصویت �لهيا و�ددها 

احلريك ال ميك�نا ٕاال اس�تحساهنا ملا فهيا من مصل�ة  وحنن يف الفریق

لب�� العز�ز، فه�ي متس �ٔ�ساس جماالت يف �ایة من أ�مهیة مك�ال النقل 

�لبضائع، واخلدمات اجلویة، وا�هترب و�زدواج و ا�ويل �رب الطرق �لراكب 

الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل، والقوا�د الصحیة يف الت�ارة 

تب، والعمل اجلربي، والتعاون واملسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال واملاك

  .امجلريك و�ريها

  الس�ید الرئ�س،

فٕاننا س�نصوت  ،ٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة هذه االتفاق�ات ،يف الفریق احلريك ،ٕاننا

�لهيا �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تعزز دبلوماس�ی��ا الوطنیة مبختلف ٔ�نواعها وشعهبا 

لوطننا العز�ز حتت الق�ادة النرية واحلكمية ملوال� �ال� �دمة �لمصاحل العلیا 

   .امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


