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ريل  13( 1442شعبان  30 ٔ2021( 

 553 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ريل 13(هـ 1442 شعبان 30 الثال  ).م2021 ٔ
شار : الرئاسة ل، عبد القادر سالمةالسيد املس ساخلليفة الرابع    .رئ
ت د :التوق ة  وعرشون وا قة ابتداء من السا قة  السادسةدق ق وا

ٔربعني مساء  .السادسة وا
ٔعامل ىل :دول ا راسة والتصويت    :ا

طقة  08.20ع قانون رمق مرشو .1 ا م ٔفريق ىل معاهدة  ه  يوافق مبوج
لقاهرة )معاهدة بليندا(الية من السالح النووي  ، املوقعة 

ريل  11يف ) مرص( شارن من 1996ٔ ىل جملس املس ، احملال 
  جملس النواب؛

ىل امليثاق إالفريقي  45.20مرشوع قانون رمق  .2 ه  يوافق مبوج
ىل الطرق، ٔ  لسالمة  س  ٔد ر  31يف ) ٕاثيوبيا(املعمتد ب ينا

شارن من جملس النواب؛2016 ىل جملس املس  ، احملال 
ة  54.20مرشوع قانون رمق  .3 ىل اتفاق تعديل اتفاق ه  يوافق مبوج

ط يف  لر ريا، املوقع  التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 
ش2020ٔغسطس  24 ىل جملس املس ارن من جملس ، احملال 

 النواب؛
ٔن  59.20مرشوع قانون رمق  .4 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

ت بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يازات واحلصا م
مترب  ط يف فاحت س لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت ، 2020الوال

شارن من جملس النواب؛ ىل جملس املس  احملال 
لبنك  60.20مرشوع قانون رمق  .5 ٔسايس  ىل النظام ا ه  يوافق مبوج

ة التحتية، املوقع ببكني يف  ر يف الب يوي لالس ٓس يونيو  29ا
شارن من جملس النواب2015 ىل جملس املس   .، احملال 

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

شار السيد عبد القادر سالمة،  س اجللسةاملس   :رئ
﷽  

ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 
رشيعية لسة  تاح  لن عن اف ٔ.  

رة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   ٔخوايت، ٕاخواين املس

ىل مخسة  راسة والتصويت  رشيعية  ادي خنصصو هذه اجللسة ال
ات، ومه اكلتايل   :مشاريع قوانني ومه اتفاق

طقة  08.20رشوع قانون رمق م  - ا م ٔفريق ىل معاهدة  ه  يوافق مبوج
لقاهرة )معاهدة بليندا(الية من السالح النووي  ، املوقعة 

ريل  11يف ) مرص( شارن من 1996ٔ ىل جملس املس ، احملال 

  جملس النواب؛
ىل امليثاق إالفريقي  45.20مرشوع قانون رمق  - ه  يوافق مبوج

ىل الط ٔ لسالمة  س  ٔد ر  31يف ) ٕاثيوبيا(رق، املعمتد ب ينا
شارن من جملس النواب؛2016 ىل جملس املس  ، احملال 

ة  54.20مرشوع قانون رمق  - ىل اتفاق تعديل اتفاق ه  يوافق مبوج
ط يف  لر ريا، املوقع  التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 

ىل جملس امل 2020ٔغسطس  24 شارن من جملس ، احملال  س
 النواب؛

ٔن  59.20مرشوع قانون رمق  - ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
ت بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يازات واحلصا م

مترب  ط يف فاحت س لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت ، 2020الوال
شارن من جملس النواب؛ ىل جملس املس  احملال 

لبنك  60.20مرشوع قانون رمق  - ٔسايس  ىل النظام ا ه  يوافق مبوج
ة التحتية، املوقع ببكني يف  ر يف الب يوي لالس ٓس يونيو  29ا

شارن من جملس النواب2015 ىل جملس املس   .، احملال 

لجنة وكذ املقرر  س ا شكر السيد رئ مسمك ت ويف البداية واكلعادة و
رة ا ٔعضاء، وكذ السيدة الوز ار وبري واكفة ا هود ج د ا يل بذلو وا

ٔثناء املناقشة  .دا ٕالغناء هذه املشاريع القوانني 
ٓيت كون اك ادي  ٔن تنظمي املناقشة  لس املوقر    :بغيت خنرب كذ ا
ٔن تنظمي املناقشة هبذه اجللسة العامة  لس املوقر،  رب ا ٔ كام 

رشيعية    :سيكون وفق الشلك التايلال
ٔو احلكومة ملشاريع القوانني امخلسة دفعة تقدمي ال : ٔوال -  رة  سيدة الوز

دة؛  وا
لجنة : نيا -  لجنة حول مشاريع القوانني دفعة تقدمي مقرر ا لتقارر ا

دة؛   وا
دةاملناقشة العامة : لثا -  كون دفعة وا ادي  ٔراد هيرض  يل   ؛ا
دة: رابعا -  ىل  ىل لك مرشوع قانون  ادي نصوتو   .ٔما التصويت 

ادي  رة لتقدمي هذه و لسيدة الوز ٔول نعطي اللكمة  ٔ، يف ا نبد
دة   .املشاريع القوانني دفعة وا

رة   . اللكمة ،السيدة الوز

ة والتعاون زهة الويف، االسيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  لوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :إالفريقي واملغاربة املقميني 

﷽  
ىل سيد املرسلني   .والصالة والسالم 

لس احملرتم، س ا   السيد رئ
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

ء رفع عنا هذا الو ٔن  مين والرباكت و لينا  ٔه هللا  رمي    .رمضان 



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

2 

ريل  13( 1442شعبان  30 ٔ2021( 

ٔقدم بني يدي  ٔن  رشفين  س احملرتم،  كام تقدممت بذ السيد الرئ
شارات احملرتمات مخس السيدات  شارن واملس مشاريع ) 5(والسادة املس

ىل مخس  ددها كام ) 5(قوانني يوافق مبوجهبا  ات دولية، واليت يبلغ  اتفاق
بلوماسية املغربية )5( قلت مخس ة املسمترة  ينام ٔيت يف ٕاطار ا ، ويه ت

ن تعاو  اد هنا ومواص الهادفة ٕاىل توسيع رشااكت اململكة املغربية وتنويع م
ىل املستوى القاري  اطق العامل، مبا يعزز متوقعها  ىل خمتلف م ا  ا انف

االت ويل يف خمتلف ا   .وا
ة لصاحب اجلال  ة السام لتوجهيات امللك ، يف ٕاطار تفعيل  وذ
لتايل فهذه املشاريع القوانني اليت مبوجهبا  امل دمحم السادس نرصه هللا، و

ان ) 5(ليمك مخس يمت عرض اليوم  ات، اث ات ) 2(اتفاق من هاته االتفاق
ٔطراف) 3(ثنائية وثالثة  عددة ا   .م

ٔمر  ني، يتعلق ا تني ثنائي ىل اتفاق ا قانونني يوافق مبوجهبام  مرشو
ٔيضا  ريا و ة التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية  تفاق تعديل اتفاق

ة االتفاق بني حكومة اململكة  ٔمرك دة ا ت املت املغربية وحكومة الوال
ت يازات واحلصا م ٔن    .ش
ة تعديل  54.20فهناك مرشوع قانون رمق  ىل اتفاق ه  ي يوافق مبوج ا

ي  ريا، وهو االتفاق ا اتفاق التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 
ط بتارخي  لر ليه  ع  ٕاىل مراجعة هيدف  ،2020غشت  24مت التوق

طقة حرة،  ريا ٕالقامة م ة التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية  اتفاق
ريل  7املوقعة يف  ٔ2004. 

ليه  ع  ي مت التوق مك مواده ا ٔيد وروم هذا االتفاق، كام هو بني 
ايئ، ٕاىل فرض الرسوم امجلرية ملدة  ات  5كتدبري است ىل املنت سنوات 

ٔول لهذا االتفاق الصناعية ذات م  مللحق ا ة  ريا واملدر ٔ مجهورية  ش
اية اجلاري  %90لتبلغ  ٔكرث ر و ا من قمية الرسوم امجلرية املطبقة وفق ا

ىل  ر مماثل  ٔالهبا العمل،  ٔ ٔخرى ذات  ٔي رسوم  يطبق اجلانب املغريب 
اء إ  ست ريا،  ٔ مجهورية  ش ىل الواردات ذات م ماكنية لرسوم امجلرية 

، كام هو يف امللحق  ريا مبا يف ذ ٔ مجهورية  ش ٕاخضاع الواردات ذات م
ٔحاكم املادتني 1رمق  ة من هذا االتفاق، لتدابري مبوجب  ات املدر ، املنت
ريا، هذا  19و 18 ة التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية  من اتفاق

ة التبادل احلر بني  ف يتعلق مبرشوع القانون ذي الص بتعديل اتفاق
ريا   . اململكة املغربية ومجهورية 

ة الثنائية واملعروض  ي هيم االتفاق وخبصوص مرشوع القانون الثاين ا
ٔمر مبرشوع قانون رمق  تعلق ا ٔنظارمك ف ىل  59.20ىل  ه  يوافق مبوج

ت بني اململكة املغربية وحكومة الوال يازات واحلصا م ٔن  ش ت االتفاق 
ة ٔمرك دة ا رب  ،املت ط يف فاحت شت لر ليه  ع  ي مت التوق وهو االتفاق ا

ات 2020سنة  ٔيت يف ٕاطار تزنيل موج ، وهيدف هذا االتفاق وهو اتفاق ي
ضيات  ينا"ومق ة ف صليات لك من  "اتفاق متتع هبا ق ٕاىل تعزز امحلاية اليت 

صل  ٓخر واملوظفون والق ى الطرف ا ٔفراد الطرفني  دمون و يون واملست

بلوماسية  ٔعضاء البعثة ا متتع هبا  ت اليت  ائالهتم، وكذا توضيح امحلا
ائالهتم ٔعضاء  بلوماسية  ،و وذ قصد ضامن السري الفعال لبعثاهتا ا

صلية، ومبوجب املادة  ينا"من  73ومراكزها الق ة ف ٔن  "اتفاق ش كام قلت 
صلية فٕان هذا االت ورة العالقات الق ة املذ ٔحاكم االتفاق مكل ويوسع  فاق 

صلية بني الطرفني، يعين بني اململكة املغربية وبني  ف خيص العالقات الق
ٔيضا يف ٕاطار تعزز  ٔيت  ة، وامحلد  هذا ي ٔمرك دة ا ت املت الوال
م وقوي  رخييني هلام تعاون  ن اسرتاتيجيني و التعاون والرشاكة بني ب

  .ومعزز
ٔطرافاجل عددة ا تني م ات وهيم اتفاق كام تعلمون  ،زء الثاين من االتفاق

شارن احملرتمني س احملرتم والسيدات والسادة املس فٕان  ،السيد الرئ
سيا يف  ال رئ رية فا ٔ الل السنوات ا ٔحضت وامحلد   اململكة املغربية 

ة، ويف هذا  إالسرتاتيجيةمسلسل الرشاكة  يوية إالفريق ٓس إالطار فٕان ا
ات  ىل اتفاق مك واليت مبوجهبا يوافق  ٔيد مشاريع القوانني الثالثة اليت بني 
ىل الفضاءات  اح اململكة املغربية وتنويع رشااكهتا  جتسد اسمترار انف
ٔيضا  ىل املستوى التعاون الثنايئ و دا،  يوية املهمة  ٓس صادية ا ق

ٔيضا  ٔطراف، و تعزز واستكامل اخنراطها يف التعاون الثاليث واملتعدد ا
  .املنظومة التعاقدية لالحتاد إالفريقي

ٔول يتعلق مبرشوع القانون رمق  ىل  60.20فاملرشوع ا ه  يوافق مبوج
ة التحتية، وهذا  ر يف الب يوي لالس ٓس لبنك ا ٔسايس  النظام ا
ٔيضا تعزز التعاون بني  ويع الرشاكة و دا ف يتعلق ب م  املرشوع 

ليه يف بيكني بتارخي  ع  ي مت التوق ٓسيوي وا ن إالفريقي وا  29الفضاء
د 2015نونرب  ٔطراف، يتوا عددة ا ، ويعترب هذا البنك مؤسسة مالية م

صادية املستدامة  ق شاؤها هبدف تعزز التمنية  مقرها يف بيكني وقد مت ٕا
ات ات التحتية والقطا لق الرثوة وحتسني الربط بني الب ة  و املنت

ل دراسة  ٔ لتعاون والرشاكة اجلهوية من  رتقاء  ٔخرى، فضال عن  ا
لتعاون الوثيق بني مؤسسات التمنية الثنائية  ت التمنية، وذ  حتد

ٔخرى ٔطراف ا   .واملتعددة ا
رات اخلاصة يف املشاريع  س شجيع  كام يصبو هذا البنك ٕاىل 

سامه يف شطة اليت  ٔ اصة ف واملقاوالت وا لمنطقة،  صادية  ق  التمنية 
يا  ٓس ىل مستوى  ات التحتية وتعبئة املوارد التمكيلية الرضورية  لب يتعلق 
ىل املستوى اجلهوي،  منية مستدامة ومستقرة  ل  ٔ ويف اخلارج، من 

ٔيضا حميطها التعاوين ٔسيوية و لقارة ا   .اصة 
، عضو يف ٓ  وهذا وسيصبح املغرب، وامحلد  سيوي البنك ا

ٔسايس  ئق انضاممه ٕاىل النظام ا ة التحتية بعد ٕايداع و ر يف الب لالس
  .ى حكومة مجهورية الصني الشعبية، بصفهتا العضو الوديع

مك،  ٔيد ي هو بني  سواملرشوع الثاين ا السيدات ، السيد الرئ
شارن احملرتمني، هو مرشوع القانون رمق  ي يوافق ا 45.20والسادة املس

ٔ يف  س  ٔد ىل الطرق، املعمتد ب لسالمة  ىل امليثاق إالفريقي  ه  مبوج
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ر  31 ، وهيدف هذا امليثاق ٕاىل ٕارساء ٕاطار سياسة حتسني 2016ينا
ة  د بدر ل ة مواتية  سهيل هتيئة ب ا بغية  ىل الطرق يف ٕافريق السالمة 

ىل برية من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شام   لسالمة 
سيق  رامج وطنية وٕاقلميية وقارية واملسامهة يف ت ذ  ف الطرق والتعجيل ب
ٔيضا  ة، كام يتو امليثاق  ىل الطرق يف القارة إالفريق ود السالمة 
ال، ودمع  سيق بني رشاكء التمنية يف هذا ا ىل حتسني الت شجيع  ال

متع املدين وال ظمشاركة القطاع اخلاص وم متثيلية الربملانية من مة ا هيئات ا
ىل الطرق، وكذا تعزز  ة يف قضا السالمة  ري حكوم ظامت  ت وم رملا
ىل  ت السالمة  ام بني معليات مجع ومعاجلة ورش بيا س التوافق و

  .الطرق
اما مع الزتاماتنا القارية  س ويندرج انضامم بالد ٕاىل هذا امليثاق ا

ا إ  ة السابقة، اكنضام صادية إالفريق ق ة  لجام ىل املعاهدة املؤسسة 
ا" ٔبو ة ذات "معاهدة  لمسامهة يف املبادرات إالفريق رية  ، ورغبهتا الك

حتاد إالفريقي  ،الص ا وواك  منية ٕافريق ل  ٔ اكلرشاكة اجلديدة من 
ا وكذا اعتبارا لال ة التحتية يف ٕافريق مج تطور الب اليا، ور رتفاع لتمنية 

ا، وكام تعلمون فٕان انضامم املغرب  املفرط ملعدل حوادث الطرق يف ٕافريق
ة بدون شك سيكون  قمية مضافة كربى حبمك اخلربة وحبمك  لهذه االتفاق
ىل  حتاد إالفريقي، سواء  ة و ان إالفريق ٔيضا التعاون إالسرتاتيجي مع الب

ىل املستوى إالقلميي ٔيضا  ٔو    .اجلهوي مستوى الثنايئ 
ول ٔ وجتدر إالشارة ٕاىل  ضيات هذا االتفاق تقوم ا نه يف ٕاطار تزنيل مق

ىل الطرق، ت لسالمة  سية وطنية  شاء واكالت رئ ٕ ٔطراف  طلع ضا
ات، وذ يف غضون ثالث سنوات من  سيق بني القطا مبسؤولية الت

نضامم ٕاليه لتقدمي املشورة  ٔو هاذ  ىل هذا امليثاق  لحكومة املصادقة 
ىل الطرق ٔ السالمة  ٔن السياسات ف خيص مس وكذا وضع  ،ش

ذها سيق تنف ىل الطرق وت لسالمة    .ٕاسرتاتيجيات 
ٔنظار جملسمك املوقر،  ىل  ي هو معروض  ري وا ٔ املرشوع الثالث وا
ٔمر مبرشوع  تعلق ا شارن، ف س، السيدات والسادة املس السيد الرئ

ي  08.20قانون رمق  الية من ا طقة  ا م ىل معاهدة ٕافريق ه  يوافق مبوج
لقاهرة مبرص يف  دها  ريل  11السالح النووي، واليت مت اع ، وهو 1996ٔ

لهيا من طرف اململكة املغربية ع    .رخي التوق
الل اتفاق دويل يربم حتت  لزتام من  وهتدف هذه املعاهدة ٕاىل 

ة  ٔسل دة بعدم صنع  ٔمم املت لهيا وذ ٕارشاف ا ٔو ٕاحراز سيطرة  نووية 
دة  ٔمم املت ىل قرار امجلعية العامة ل  11، املؤرخ يف )ب( 34/72بناء 

رب  ة  1975دج ٔسل شاء املناطق اخلالية من ا ٔن ٕا ه  ي اعتربت ف ا
، وكذا  ا ومعود ٔفق ة  ٔسل شار هاته ا ٔجنع الوسائل ملنع ان النووية من 

طقة ال نن ا م الن ٕافريق ووية، املعمتد من طرف رؤساء ودول وحكومات ٕا
الل املؤمتر املنعقد يف القاهرة بتارخي  ة  دة إالفريق ظمة الو يوليوز  21م

مك ،مرفقات 4، وشمل هذه املعاهدة 1964 ٔول مهنا  ،كام هو  يتعلق ا

ا ة النووية يف ٕافريق ٔسل ت  ،خبريطة املنطقة اخلالية من ا والثاين بضام
ريةالواك  لطاقة ا ولية  لطاقة النووية ،ا ة  لهيئة إالفريق والرابع  ،والثالث 

ات؛ وشلك لكها جزء ال  جراءات الشاكوي وسوية املناز من  يتجزٔ ٕ
  .املعاهدة

ىل  لسالمة  ٔن انضامم اململكة ٕاىل امليثاق إالفريقي  ر  ر  د و
ىل  ل " معاهدة بليندا"الطرق، ومصادقهتا  ٔ الية من من  طقة  لق م

ان يف سياق ا ة، يندر لقارة إالفريق اح اململكة املغربية نف السالح النووي 
ظومة التعاون إالفريقي  ة، وتعزز حضورها يف م ىل القارة إالفريق املتواصل 
الني  ن ا ة يف هذ ٔيضا تقامس جتربة اململكة املغربية إالفريق املشرتك، و

ةالهامني يف ٕاطار تنويع    .وتعزز الرشاكة املغربية إالفريق
ضيات ومضامني مشاريع القوانني اليت مبوجهبا مت عرض  تلمك بعض املق

ٔطراف عددة ا ٔو م ات، سواء ثنائية    .ليمك اتفاق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة احملرت    .مةشكرا السيدة الوز

ادي ندوزو  ش يقدم التقرر، ٕاذا ما بغاش،  لمقرر ٕاذا بغى  اللكمة 
  .لمناقشة

ل؟ ٔن يتد ريد    هل هناك من 
ا الت سنقد   .. املدا

ارشة لتصويت م ادي ندوزو    .ٕاذن 
الت هللا لهيم املدا ط  ليك ق   .ريض 

ىل املرشوع قانون رمق  ،ٔوال لتصويت  قلو  ي  08.20ادي ن ا
الية من السالح النووي  طقة  ا م ٔفريق ىل معاهدة  ه  يوافق مبوج

لقاهرة )معاهدة بليندا( ريل  11يف ) مرص(، املوقعة  ٔ1996.  

لتصويت ة    : نعرض هذه االتفاق
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل شارن  ه  08.20وع قانون رمق مرش  ٕاذن وافق جملس املس يوافق مبوج
الية من السالح النووي  طقة  ا م ٔفريق ، )معاهدة بليندا(ىل معاهدة 

لقاهرة  ريل  11يف ) مرص(املوقعة  ٔ1996.  

ي حيمل رمق  قلو ملرشوع القانون الثاين ا ادي ن ٓن  ي  45.20ا ا
ىل الطرق لسالمة  ىل امليثاق إالفريقي  ه  ٔ يوافق مبوج س  ٔد ، املعمتد ب

ر  31يف ) ٕاثيوبيا(   .2016ينا

ة  ادي نعرض هذه االتفاق   ):لتصويت(ٕاذن 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل شارن  ه  45.20مرشوع قانون رمق  ٕاذن، وافق جملس املس يوافق مبوج
 ٔ س  ٔد ىل الطرق، املعمتد ب لسالمة  يف ) ٕاثيوبيا(ىل امليثاق إالفريقي 
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ر 31   .2016 ينا

ي حيمل لمرشوع الثالث ا ٓن  قل ا ي  54.20 رمق ادي ن وا
ة التبادل احلر بني اململكة املغربية  ىل اتفاق تعديل اتفاق ه  يوافق مبوج

ط يف  لر ريا، املوقع    .2020ٔغسطس  24ومجهورية 

لتصويت(ادي نعرض  ة    ):االتفاق
  .ٕالجامع: املوافقون

ىلٕاذن، وافق جملس املس  ه  54.20مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق مبوج
ريا،  ة التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية  ىل اتفاق تعديل اتفاق

ط يف  لر   .2020ٔغسطس  24املوقع 

ىل مرشوع قانون رمق  لتصويت  ري  ٔ ل ا  59.20ادي نعرض ما ق
يازات واحل( م ٔن  ش ىل االتفاق  ه  ت بني حكومة يوافق مبوج صا

ط يف فاحت  لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت اململكة املغربية وحكومة الوال
مترب    .2020)س

  .ٕالجامع: املوافقون
ىل شارن  ه  59.20مرشوع قانون رمق  ٕاذن، وافق جملس املس يوافق مبوج

ت بني حكومة اململكة املغربية  يازات واحلصا م ٔن  ش ىل االتفاق 
مترب  ط يف فاحت س لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت   .2020وحكومة الوال

ة ادي نعرض مرشوع  ري رمق االتفاق ٔ مرشوع (لتصويت  60.20ا
يوي  60.20قانون رمق  ٓس لبنك ا ٔسايس  ىل النظام ا ه  يوافق مبوج

ة التحتية، املوقع ببكني يف  ر يف الب   ).2015يونيو  29لالس
  .ٕالجامع: افقوناملو 

ىل شارن  ه  60.20مرشوع قانون رمق  ٕاذن، وافق جملس املس يوافق مبوج
ة التحتية، املوقع  ر يف الب ٓسيوي لالس لبنك ا ٔسايس  ىل النظام ا

  .2015يونيو  29ببكني يف 
لجميع    شكرا 

  .رفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

I - دة والتعادلية لو ستقاليل   :الفريق 

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ستق ٔعضاء الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  دة والتعادلية رشفين  لو اليل 

شارن، ملناقشة مشاريع القوانني التالية لس املس   :مب
طقة  08.20مرشوع قانون رمق . 1 ا م ٔفريق ىل معاهدة  ه  يوافق مبوج

لقاهرة )معاهدة بليندا(الية من السالح النووي  ، املوقعة 
ريل  11يف ) مرص(   ؛1996ٔ
ىل امليثاق إالفريقي يوافق مبوج 45.20مرشوع قانون رمق . 2 ه 

 ٔ س  ٔد ىل الطرق، املعمتد ب ر  31يف ) ٕاثيوبيا(لسالمة  ينا
  ؛2016

ة  54.20مرشوع قانون رمق . 3 ىل اتفاق تعديل اتفاق ه  يوافق مبوج
ط يف  لر ريا، املوقع  التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 

  ؛2020ٔغسطس  24
ٔن  59.20مرشوع قانون رمق . 4 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

ت بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يازات واحلصا م
مترب  ط يف فاحت س لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت   ؛2020الوال

ٔسايس  60.20مرشوع قانون رمق . 5 ىل النظام ا ه  يوافق مبوج
ة التحتية، امل ر يف الب يوي لالس ٓس  29وقع ببكني يف لبنك ا

  .2015يونيو 

ٔطراف ،هذه القوانني عددة ا ٔو م سعى ٕاىل  ،سواء الثنائية مهنا  واليت 
ىل  ا  ا ن تعاوهنا ومواص انف اد توسيع رشااكت اململكة املغربية وتنويع م
ويل يف  ىل املستوى القاري وا اطق العامل، مما يعزز متوقعها  خمتلف م

االت واملمت  ٔساس ف ييلخمتلف ا   :ثل 
ٔ مجهورية  - ش ات الصناعية ذات م ىل املنت فرض الرسوم امجلرية 

من قمية الرسوم امجلرية املطبقة وفق % 90سنوات لتبلغ  5ريا ملدة 
و  اية"ا ٔكرث ر ٔال يطبق اجلانب املغريب " ا ىل  اجلاري هبا العمل، 

لرسوم امجلري ر مماثل  ٔ ٔخرى ذات  ىل الواردات ذات ٔي رسوم  ة 
ريا؛ ٔ مجهورية  ش   م

ى الطرف  - صليات لك من الطرفني  متتع هبا ق تعزز امحلاية اليت 
ائالهتم وكذا  ٔفراد  دون و صليون واملستف ٓخر، واملوظفون الق ا
ٔعضاء  بلوماسية و ٔعضاء البعثة ا متتع هبا  ت اليت  توضيح امحلا

بلوماسية؛ائالهتم، وذ قصد ضامن السري ال   فعال لبعثاهتا ا
لق الرثوة وحتسني الربط بني  - صادية املستدامة و ق تعزز التمنية 

رتقاء  ٔخرى، فضال عن  ة ا ات املنت ات التحتية ويف القطا الب
رات  س شجيع  ق التمنية، وذ ب ل حتق ٔ والرشاكة اجلهوية من 

ىل مستو  يا ويف اخلارج من اخلاصة يف املشاريع واملقاوالت  ٓس ى 
ل منو مستدام؛ ٔ  

ة مواتية  - سهيل هتيئة بي ا، بغية  ىل الطرق يف ٕافريق حتسني السالمة 
سيق  برية من حوادث الطرق، واملسامهة يف ت ة  د بدر ود ل

لسالمة  ة ووضع اسرتاتيجيات  ىل الطرق يف القارة إالفريق السالمة 
ذها؛ سيق تنف   ىل الطرق وت
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ش - ، ٕا ا ومعود ٔفق شارها  ة النووية ملنع ان ٔسل الية من ا اطق  اء م
لهيا ٔو ٕاحراز السيطرة  الل اتفاق دويل بعدم صنعها    . وذ من 

ٔربع مرفقات هامة، يتعلق  ىل  لها  ش متزي  ٔن هذه املعاهدات  لام 
ا، وا ة النووية يف ٕافريق ٔسل ٔول مهنا خبريطة املنطقة اخلالية من ا لثاين ا

رية لطاقة ا ولية  ت الواك ا لطاقة  ،بضام ة  لهيئة إالفريق والثالث 
ات، وشلك لكها جزءا  جراءات الشاكوي وسوية الزنا ٕ النووية، والرابع 

  .ال يتجزٔ من املعاهدة

ات،  ىل هذه االتفاق ٕالجياب  ستقاليل نصادق  وٕاننا يف الفريق 
 ٔ ت الثنائية مهنا واملتعددة ا ىل اكفة املستو طراف، لتعزز موقع بالد 

ولية   .القارية وا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

II - فريق العدا والتمنية: 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق العدا وال  ٔتناول اللكمة  ٔن  تمنية يف ٕاطار املناقشة رشفين 
ىل مخس ات دولية،  )5( العامة ملشاريع القوانني اليت يوافق مبوجهبا  اتفاق

ىل هذه  رام واملصادقة  ٕ ي يقوم به املغرب اليوم  ٔن العمل ا معتربن 
ٔو  ىل الصعيد إالقلميي  ٔطراف، سواء  ات الثنائية واملتعددة ا االتفاق

لسياسة اخل ويل، هو تفعيل  متزي ا ٔصبحت  ة اجلديدة لب واليت  ارج
ل يف  ول؛ كام تد الل دمع روابط التعاون الثنايئ بني ا لفعالية، من 

ضيات دستور اململكة لسنة  ه  2011ٕاطار تفعيل مق ي تنص ديباج ا
القات التعاون والتضامن مع الشعوب   .ىل تقوية 

ة التبادل احلر بني اململكة ا ريا، ف خيص اتفاق ملغربية ومجهورية 
عها سنة  ٔن طموح املغرب بتوق عترب  ه 2004ف ٔسايس م ، اكن الهدف ا

ولية مع تعزز  صادية ا ق ة  دة حضور اململكة املغربية مضن الب ز
اري، وذ  ت التبادل الت صاد الوطين والرفع من مستو ق تنافسية 

ٔمام صادرات  ح السوق الرتية  الل ف اصة من  املقاوالت املغربية، 
بية املبارشة ٔج رات ا س ذب    .املتوسطة والصغرية، وكذا 

ٔزيد من  ة، بعد مرور  ىل حصي هذه االتفاق طالع  ٔن   16ري 
ىل  ٔن املغرب مل حيقق ما اكن يطمح ٕاليه، بل  ا، يتضح  را سنة من ٕا

ق ىل  ٔن انعاكساهتا  ، ميكن القول  صاد املغريب اكنت العكس من ذ
  . ىل املستوى إالجاميل سلبية

ريا اري مع  ، تفامق العجز يف املزيان الت ٔمه جتليات ذ ومرد . ومن 
ري اجلبائية اليت تفرضها  ٕالضافة ٕاىل بعض السياسات امحلائية  هذا التفامق، 
رجع كذ  لمقاوالت املصدرة،  ي تقدمه  ري ا مع العمويم الك ريا وا

ليه  ٕاىل ي يغلب  صادي الوطين ا ق سيج  ل ضعف القدرة التنافسية 

ري لهذه املقاوالت،  املقاوالت الصغرية واملتوسطة، وضعف العرض التصد
ر، مع وجود حصة  لتصد ة  ات املو لمنتو وكذا ضعف القمية املضافة 

ة الصادرات ية يف ب سهتال لمواد    . برية 
دم التوازن احلاص ٔمام  مثن مراجعة هذه و ل بني الطرفني، فٕاننا 

ة بفرض رسوم مجرية ملدة  ات  5االتفاق دد من املنت ىل قامئة  سنوات 
ريا، مع ٕاماكنية متديدها لـ  ٔ مجهورية  ش سنوات  5الصناعية ذات م

ىل  ة، وهو ما سميكن ب من احلد من انعاكساهتا السلبية  ٕاضاف
صاد الوطين   .ق
مثن اال لجنة املشرتكة لك كام  ىل دورية انعقاد ا ل  3تفاق  ٔشهر ق

هتاء  رها  5ا ٓ مي  ٔوىل من فرض الرسوم امجلرية، هبدف تق سنوات ا
مي السنوي لتطور  ٕالضافة ٕاىل التق ر،  متديد السالف ا ودراسة ٕاماكنية ا

ن ارة الثنائية بني الب   .الت
ٔن ٕاشاكلية جعز املزيان الت لنظر ٕاىل  ٔولوية، و اري من القضا ذات ا

رو  ت املا ىل التواز ة، وبرضورة احلفاظ  لتمنية من  نظرا الرتباطها 
نية ة  صادية، من    :ندعو ٕاىل ،اق

صادي  - ق اح  نف ق  ليات املعمتدة يف حتق ة ا مي مدى جنا تق
صادية ت اق يا ٔخرى مع  ات التبادل احلر ا ع اتفاق  لمغرب بتوق

راهات  اوز إال معالقة، وحتديد إالجراءات التصحيحية الالزمة لت
لمغرب؛ اري  بري يف جعز املزيان الت شلك  رت  ٔ   اليت 

الل تقوية العرض  - ىل املنافسة من  تعزز قدرات املقاو املغربية 
ٔسواق  ه ملتطلبات ا إالنتا املغريب، والرفع من جودته، ومالءم

  ٕاقرار ٕاجراءات حتمي املنتوج املغريب؛  وملا ال، ،العاملية
ٔفضل  - ه بصورة  اح، وتو نف ٔطري املقاربة الشمولية لهذا  ادة ت ٕا

ىل مستوى العرض   .لفائدة حتول يعمتد اسرتاتيجية قوية 

ت بني حكومة  يازات واحلصا الم ة املتعلقة  ٔما ف خيص االتفاق
ت املت ط يف فاحت اململكة املغربية وحكومة الوال لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا

مترب  ة لنمثن إالجنازات 2020س اقشة هذه االتفاق اسبة م ستغل م ، فٕاننا 
القات بالد مع  بلوماسية املغربية يف اجتاه تقوية وتطور  اليت حققهتا ا
ىل  سيادة املغرب  رية  ٔ رتاف هذه ا ٔمهها ا ة،  ٔمرك دة ا ت املت الوال

ٔقالمي اجلنوبيةحصرائه  صلية  ح ق ا ف   .وعز
ي  ة سميكن من تعزز إالطار القانوين ا رام هذه االتفاق ٔن ٕا ونعترب 
ت الرضورية  دة ببالد ويعزز من الضام صليات املتوا حيمك وضعية الق

هتا وحامية العاملني هبا   .محلا

ر يف ا ٔسيوي لالس لبنك ا ٔسايس  لنظام ا ة وف يتعلق  لب
خلطة اليت اختذهتا احلكومة لتحوز ب العضوية يف هذه  نوه  التحتية، ف
ستفادة من  ٔطراف، وهو ما سميكن من  عددة ا املؤسسة املالية م
ٔهداف اليت  ق ا خنراط يف حتق متويالت اليت توفرها، و اخلدمات وا

صادية امل  ق ىل رٔسها تعزز التمنية  قها،  ىل حتق لق تعمل  ستدامة و
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ٔخرى،  ة ا ات املنت ات التحتية ويف القطا الرثوة وحتسني الربط بني الب
سامه  شطة اليت  ٔ رات اخلاصة يف املشاريع واملقاوالت وا س وشجيع 
ات التحتية، وكذا تعبئة املوارد التمكيلية  لب اصة  صادية،  ق يف التمنية 

ل منو مستدام ومس  ٔ   .تقرالرضورية من 
الية من  طقة  ا م ىل لك من معاهدة ٕافريق وخبصوص املصادقة 
سعنا يف  ىل الطرق، فال  لسالمة  السالح النووي وامليثاق إالفريقي 
بلوماسية الوطنية  ة اليت تعرفها ا ينام فريق العدا والتمنية ٕاال التنويه 

ا، وذ بتقوية العالقات الث  فريق ٕ عددة لرتسيخ ماكنة املغرب  نائية وم
دد من  ة  هودات اليت تبذلها القارة ملوا خنراط يف ا ٔطراف و ا
ٔمن والسمل  هتديد ا خلطورة القصوى  سم  الظواهر السلبية، مهنا ما ي
رتبط ببعض الظواهر اليت تعاين  شار السالح النووي، ومهنا ما  لقارة، اكن

ة مهنا  ول إالفريق ة من مضهنا ب  معدل رتفاعاكدد من ا احلوادث الطرق
ٓفة ستطع بعد احلد من هذه ا ي مازال مل    .ا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

III - الفريق احلريك: 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول  ٔن  ة نظر رشفين  ٔبدي و مس الفريق احلريك  اللكمة 

ٔمر بـ ات دولية ويتعلق ا   : خبصوص مشاريع قوانني هتم مخس اتفاق
طقة  08.20مرشوع قانون رمق  - 1 ا م ىل معاهدة ٕافريق ه  يوافق مبوج

لقاهرة ) معاهدة بليندا(الية من السالح النووي  ) مرص(املوقعة 
ريل  11يف    ؛1996ٔ

لسالمة  45.20وع قانون رمق مرش  - 2 ىل امليثاق إالفريقي  ه  يوافق مبوج
 ٔ س  ٔد ر  31يف ) ٕاثيوبيا(ىل الطرق، املعمتد ب   ؛2016ينا

ة  54.20مرشوع قانون رمق  - 3 ىل اتفاق تعديل اتفاق ه  يوافق مبوج
ط يف  لر ريا، املوقع   24التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 

  ؛2020سطس ٔغ 

يازات  59.20مرشوع قانون رمق  - 4 م ٔن  ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
دة  ت املت ت بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال واحلصا

مترب  ط يف فاحت س لر ة، املوقع  ٔمرك   ؛2020ا
لبنك  60.20مرشوع قانون رمق  - 5 ٔسايس  ىل النظام ا ه  يوافق مبوج

 ٓ ة التحتية، املوقع ببكني يف سيوي لا ر يف الب يونيو  29الس
2015.  

س،   السيد الرئ
ل لك ٕاجيابية مع مضامني هذه  ٔن نتفا سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 
بلوماسية املغربية  ة املسمترة  ينام ات اليت تندرج يف ٕاطار ا االتفاق

ن تعاوهنا ومواص الهادفة ٕاىل توسيع رشااكت اململكة املغربية وتنوي اد ع م
ويل يف خمتلف  اطق العامل، مبا يعزز متوقعها القاري وا ىل خمتلف م ا  ا انف
ة لصاحب اجلال امل دمحم  ة السام ات امللك لتو االت، جتسيدا  ا

ٔيده   .السادس نرصه هللا و

س،   السيد الرئ
لنا إالجيايب  مع هذه يف هذا إالطار، نؤكد يف الفريق احلريك تفا

ية، كام  ٔم عية والسياسية وا ج صادية و ق ٔبعادها  ات الهامة و االتفاق
بلومايس، مستحرضن  هودات املبذو من طرف اجلهاز ا ٔيضا  شيد 
لمملكة املمتث يف حترر معرب الكررات،  بلوماسية  نتصارات ا

ىل اكم لسيادة املغربية  ٔمريك  رتاف ا ٕالضافة و راب الصحراء،  ل 
ني يف  لمملكة، دا ٔقالمي اجلنوبية  صليات  ح السفارات والق ٕاىل توايل ف
رام  بلوماسية لتحيني وٕا نتصارات ا هذا السياق ٕاىل رضورة تعزز هذه 
عية  ج صادية و ق ولية ذات املنفعة  ات ا العديد من االتفاق

  .والسياسية لبالد

س،السيد الر    ئ
لهيا  ات، فٕاننا سنصوت  ٔمهية هذه االتفاق ويف اخلتام، وانطالقا من 

  .ٕالجياب

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


