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ٓخر  ىجامد 30 ر 2( 1443 ةا  )2022 فربا

 820 رمقاجللسة حمرض 

ٔربعاء :التارخي ٓخرة  30 ا ر 2(هـ  1443جامدى ا   .)م2022 فربا
شنيالسيد  :لرئاسةا شارناخلليفة الثاين ل، ٔمحد اخش س جملس املس   .رئ

ت ة  عرشون :التوق قة، ابتداء من السا قة  احلادية عرشةدق ق وا
اعرشة  دسةالسا   .صبا

ٔعامل راسة والتصو  :دول ا ىل مشاريع القوانني التاليةا   :يت 
ة  53.21مرشوع قانون رمق  - 1 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه  يوافق مبوج

ٔورو رمق  لمعطيات  108جملس  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا
سرتاسبورغ يف   ؛2018ٔكتور  10ذات الطابع الشخيص، املوقع 

ه  56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ٔن اخلدمات يوافق مبوج ش ىل االتفاق 
يا، املوقع  ولوم اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

ط وبوغوطا يف  ريل  6لر   ؛2021ٔ
دة  57.21مرشوع قانون رمق  - 3 ٔن املسا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ر، املوقعة  القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا
ط يف    ؛2021يونيو  9لر

شئ ملؤسسة  73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل االتفاق امل ه  يوافق مبوج
ا  ٔبو ة، املعمتد ب ٔفريق متويل ا ري(ا   ؛2007ماي  28يف ) ني

ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج
ورة ا ل ا ة، املعمتد من ق ٔفريق لعادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول ا

خلرطوم  ٔفريقي، املنعقدة  حتاد ا يف ) مجهورية السودان(وحكومات 
ر  24  .2006ينا

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

شني ٔمحد اخش س اجللسة ،السيد    :رئ
﷽  
تاح هته  لن عن اف ٓخر ٔ رشيعية وستكون، كام هو معلوم،  اجللسة ال

ورة رشيعية يف هته ا   .لسة 

ر،   السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ىل مشاريع  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا
  :القوانني التالية

ة 53.21مرشوع قانون رمق  - 1 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه   يوافق مبوج
ٔورو رمق  لمعطيات  108جملس  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا

سرتاسبورغ يف   ؛2018ٔكتور  10ذات الطابع الشخيص، املوقع 
ٔن اخلدمات  56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

يا، املوقع  ولوم اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

ريل  6ط وبوغوطا يف لر   ؛2021ٔ
دة  57.21مرشوع قانون رمق  - 3 ٔن املسا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ر، املوقعة  القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا
ط يف    ؛2021يونيو  9لر

شئ ملؤسس 73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل االتفاق امل ه  ة يوافق مبوج
ا  ٔبو ة، املعمتد ب ٔفريق متويل ا ري(ا   ؛2007ماي  28يف ) ني

ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج
ورة العادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول  ل ا ة، املعمتد من ق ٔفريق ا

خلرطوم  ٔفريقي، املنعقدة  حتاد ا  يف) مجهورية السودان(وحكومات 
ر  24   .2006ينا

لس من جملس  ىل ا ورة حما  ولٕالشارة، جفميع مشاريع القوانني املذ
 .النواب

ارشة ٕاذن  دول العامل، ل منر م ة يف  تقدمي مشاريع القوانني املدر
دة ر لتقدميها دفعة وا لسيد الوز   .واللكمة 

ر تفضلوا   .السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ
يتاس س احلكومة، امللكف ال، السيد مصطفى  ى رئ ر املنتدب  وز

مس احلكومة ر العالقات مع الربملان، الناطق الرمسي  ، نيابة عن السيد وز
ة والتعاون  ٔفريقيالشؤون اخلارج خلارج ا  :واملغاربة املقميني 

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر نيابة عن ٔ سعيد ب ٔقدم  ر ن  يل السيد وز زم

ٔو حزمة من  خلارج، مج  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  اخلارج
ات قصد املصادقة   .االتفاق

شارن، س جملس املس   السيد رئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ولية وتفعيل  لزتاماهتا ا ات يف ٕاطار وفاء بالد  تندرج هذه االتفاق
القات التعاون والرشاكة، اليت جتمع  التوجهيات ٔن توطيد  ش ة  امللك

ن  ىل الصعيد هتا  قة والصديقة وتعزز ماك ول الشق املغرب بعدد من ا
ويل   .القاري وا

ر  ني مع لك من ا تني اثن  )هنغار(وهتم النصوص املعروضة اتفاق
ان  ٔطراف، اث عددة ا ات م يا وثالث اتفاق ولوم هتامن مهنا ومجهورية 

ٔورويب ال ا دة هتم ا ة وا ال إالفريقي واتفاق   .ا
شارون  س، السيدات والسادة املس ىل املستوى الثنايئ، السيد الرئ

ىل موافقة جملسمك املوقر اتفاقان ٔفاضل، معروض    :ا
دة القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني  ٔن املسا ش ٔول اتفاق  ا

ط يف حكومة اململكة  لر ر موقع  ، 2021يونيو  9املغربية وحكومة ا
ة العالقات الثنائية مع  يندرج هذا االتفاق يف السياق العام لتعزز دينام
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لتعاون القضايئ يف  ديدا  ث يضع االتفاق ٕاطارا قانونيا  ، ح هذا الب
رتام املت  ٔساس  ىل  بادل امليدان اجلنايئ والوقاية من اجلرمية وماكحفهتا 

  .لسيادة واملساواة
ٔوسع نطاق من  ىل الزتام الطرفني مبنح بعضهام البعض  ينص االتفاق 
ق  دة القضائية املتباد يف املساطر اجلنائية مبا فهيا مساطر التحق املسا
ية، وينظم  ٔم ٔو التدابري ا ت  ذ العقو وٕاجراءات التبليغ يف جمال تنف

د ة القضائية يف املادة اجلنائية وكذا االتفاق شلك ومضمون طلبات املسا
ة  دة القضائية واملصاريف املرتتبة عهنا، يف ذ طلبات املسا معاجلة وتنف

ول الشهود واخلرباء  اءات وطلب الشهادة وم ستد ٕاضافة ٕاىل تبليغ 
ة هلم، كام يتضمن االتفاق شق ت املمنو ت القضائية  اوالضام ٕال علقا  م

ذ احمدد ة تنف ئق  يف سلمي الو ضيات تفعيل ٕاجراء  مساطرها ومق
ار الطرفني  جلرمية ومساطر ٕاخ ش وجحز املمتلاكت املرتبطة  ومعليات تف

  .لبعضهام البعض بذ
ٔن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة  ش ٔما االتفاق الثاين فهو اتفاق 

ع هذا االتفاق  يا، مت توق ولوم ط وبووطا املغربية وحكومة مجهورية  لر
ريل  6يف  ية االتصال املريئ، جتسيدا لرغبة الطرفني يف  2021ٔ رب تق

ر النقل  ويل وتطو تقوية تعاوهنام يف جمال تعزز نظام الطريان املدين ا
ويل   .اجلوي ا

لنقل  سيري شبكة  وهيدف هذا االتفاق ٕاىل وضع إالطار القانوين ل
يا توفر  ات اجلوي بني املغرب وولوم يا ستجيب الح دمات جوية 

حهم  ن من م لب ني ومتكن مؤسسات النقل اجلوي  املسافرن والشاح
ح لك  أسعار  ىل م ة، وينص االتفاق  و ٔسواق مف دمات تنافسية ب و

شغيل  ل  ٔ ٓخر احلقوق الالزمة من  لطرف املتعاقد ا عاقد  طرف م
ث مينح  ىل الطرق احملددة، ح االتفاق ملؤسسات دمات جوية دولية 

شغيلها اخلدمات اجلوية  ٔثناء  ل لك طرف  النقل اجلوي املعينة من ق
ٔو  زال  ولية، مينحها حق العبور وحق الهبوط يف النقط احملددة قصد ٕا ا

  .ٕاراكب املسافرن والبضائع وٕارساليات الربيد
شغيل اخلدمات املعمتدة اكملنافسة  كام حيدد االتفاق املبادئ املنظمة ل
د الطرفني  ٔ خول ٕاىل ٕاقلمي  ٔنظمة اليت حتمك ا العاد والقوانني وا

ٔمن وسالمة الطريان، املادة ،ومغادرته طلبات   ،13و 12و 4 وكذا م
ة ورسوم املطارات وإالعفاءات امجلرية  ٕالضافة ٕاىل الرسوم الرضي

، ويؤطر تبادل املعلومات وإالحصائيات املادة  سهيالت املتباد  10وال
  .14و

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ني ني السالف تني الثنائي ىل موافقة  ،ٕالضافة ٕاىل االتفاق ٔعرض 
ىل املستوى  3جملسمك املوقر  ٔخرى مربمة  ات  ٔطراف امل اتفاق تعدد ا

ال إالفريقي ويه ات هتامن ا ان من هذه االتفاق   :اث
هنض :ٔوال -  ثاق ا ي اعمتد يف م ة ا ة إالفريق ر  24ة الثقاف من  2006ينا

طرف القمة العادية السادسة لالحتاد إالفريقي املنعقد يف اخلرطوم جبمهورية 
  .السودان

ليه  انضامميندرج  ي وقعت  دو  33بالد ٕاىل هذا امليثاق ا
ليه  ٔو االت 13وصادقت  ملواثيق واالتفاقات  اقها  ات دو يف ٕاطار الت فاق

ٔرسهتا املؤسساتية  حتاد إالفريقي عقب عودة اململكة ٕاىل  املربمة يف ٕاطار 
كرس التنوع الثقايف  ة، كام جيسد رغبة اململكة يف إالسهام يف  إالفريق
مثني  ة و ول إالفريق راء املتبادل بني الشعوب وا عامل من عوامل إال

راف ة، وهيدف هذا امليثاق ٕاىل صون لهوية القارية إالفر  دالهوية املغربية  يق
روم تعزز  لقارة كام  وتعزز الرتاث الثقايف إالفريقي وماكحفة إالقصاء الثقايف 
نعزال وإالبعاد  ة وماكحفة مجيع صور  ميقراطية الثقاف حرية التعبري وا
ة يف اسرتاتيجيات التمنية وشجيع  ٔهداف الثقاف الثقايف، وكذا ٕادماج ا

ول التعاون ا ةالثقايف بني ا دة إالفريق   .ٔعضاء بغية تقوية الو
ة من املبادئ اكحلق يف  ة مبجمو ول إالفريق ىل الزتام ا وينص امليثاق 
ة  ٔهداف الثقاف ول وٕادماج ا التعلمي والثقافة وشجيع التعاون الثقايف بني ا

ة 4و 3يف اسرتاتيجية التمنية املادة  ول إالفريق هنوض ، كام حيث ا ىل ا
ات  ىل حامية املنت ة الوطنية وإالقلميية واحلرس  ملؤسسات الثقاف

ة وحامية الرتاث إالفريقي ية إالفريق   .واخلدمات الف
ىل هذا امليثاق ٔن مصادقة املغرب  ال  ،جتدر إالشارة ٕاىل  تتضمن ٕا

ٔن انضاممه ال  ىل  ال املغرب  شدد من  ٔو  ال  شدد من  تفسري 
رتاف اوال ميكن اعتب شلك ٔنه ا ىل  ٔحوال  ال من ا ٔي  ٔو تفسريه ب ره 

يان ال يعرتف به املغرب ٔي    .مضين ب
ة واملعمتدة ب :نيا -  متويل إالفريق ٔ ملؤسسة ا ش ري يف االتفاق امل وس ني ال

  .2007ماي  28
لمؤسسات املالية  متويل  ادة ا هتدف هذه املؤسسة املالية ٕاىل ٕا

ة شجيع  إالفريق روم  ة واملالية اليت  شطة املرصف ٔ خنراط يف مجيع ا و
ا ر يف ٕافريق   .س

ح فرص ييندرج انضامم املغرب ٕاىل هذا االتفاق يف ٕاطار مساع  ه لف
منو  شجيع ا ديدة لالستفادة مما توفره هذه املؤسسة املالية من ٕاماكنيات ل

ر يف  س صادي والتمنية الصناعية و ة ق ر الب ا، ودمع وتطو ٕافريق
ة ستفادة من قروض بضامن  ،التحتية والطاق ث ميكن االتفاق من  ح

ٔخرى امل  ارية وضامن املعامالت اليت جترهيا املؤسسات املالية ا دات الت س
ذ مشاريع  داد ومتويل وتنف ية يف ٕا دة التق ذات السمعة الطيبة وتقدمي املسا

  .ورامج التمنية
ح م ها وتف و ة ممث ب ول إالفريق ة عضوهتا  متويل إالفريق ؤسسة ا

ري إالقلميية ولبنوك  ة إالقلميية و املركزية ولمؤسسات املالية إالفريق
وليني من القطاع اخلاص مثرن ا ة وكذا املس   .واملؤسسات املالية إالفريق
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ة من ت  متويل إالفريق د مقره 33تكون مؤسسة ا ا دو عضو ويو
ٔو بال شاء ماكتب حملية  يس ٕا ٔس ، كام خيول لها نصها الت ري وس ني

ٔخرى خيتارها جملس إالدارة ٔعضاء    .متثيليات يف دول 
ىل موافقة جملس  ٔطراف الثالث املعروض  عدد ا االتفاق م

ٔورو  ة جملس  روتوول تعديل اتفاق شارن املوقر هو  محلاية املس
اص جتاه املعاجلة ا  ٔش لمعطيات ذات الطابع الشخيصا   .لية 

سرتاسبورغ بتارخي  د هذا الربتوول التعدييل   2018ٔكتور  10مت اع
ت اليت  ة وتوسيع نطاقها وحتسني فعالية حامية البيا هبدف حتديد االتفاق

ليه  ليه  43توفرها، وقد وقعت  ، واكن املغرب  15دو وصادقت  دو
ة  ىل هذه االتفاق ٔورقد صادق  ة جملس  ٔم، اتفاق ٔن  108 رمق وا ش

لمعطيات ذات الطابع الشخيص يف  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش حامية ا
ريل  17 روتوولها التعدييل يف ٕاطار تفعيل 2019ٔ نضامم ٕاىل  ، ويندرج 

ٔور لس  ربط اململكة مب رصيدها لتجويد ورشاكة اجلوار اليت   و
رشيعات الوطنية يف جم ٔرىق ال ال حامية املعطيات الشخصية ومواءمهتا مع 

ولية   .املعايري ا
دام  ا است ت اجلديدة اليت يطر د روم هذا الربوتوول معاجلة الت
ٔساسية  ت ا ا املعلومات واالتصال لضامن حامية احلقوق واحلر ولوج ك
اهتم اخلاصة وحامية رتام ح اصة احلق يف ا اتيني و اص ا ٔش  مجليع ا
ث يضع الربتوول  لية، ح معطياهتم ذات الطابع الشخيص جتاه املعاجلة ا
رب احلدود مع توفري  ت  سهيل تدفق البيا ديثا هيدف ٕاىل  ٕاطارا قانونيا 

دام املعطيات الشخصية ا است ت فعا يف  ىل تعزز  ،ضام مشددا 
ات واستقاللية السلطة امللكفة حبامية املعطيات الشخصي   .ةصالح

اسب مكية املعطيات مع  ىل تعزز املبادئ املتعلقة ب وينص الربوتوول 
ة من احلقوق  ح مجمو ٔهداف املعاجلة وبقانونية هذه املعاجلة، فضال عن م
ام  ىل الق ة  ٔسباب مرشو رتاض  ٔمهها احلق يف  لشخص املعين 

هتااك ة إالبالغ عن ا ملعطيات، كام معاجلة ا تمبعاجلة معطيات ختصه وٕالزام
ة  شمل املعطيات اجلي يوسع الربتوول قامئة املعطيات احلساسة ل
الفات واملعطيات البيومرتية واملعطيات اليت تبني  واملعطيات املتعلقة 
ت  ا إالدالء بضام سمح مبعاجلهتا ٕاال يف  ٔو إالثين واليت ال  ٔصل العريق  ا

  .مكيلية
ادئ حامية املعطيات  ىل مجموع معليات املعاجلة، مبا يف ذ تطبق م

اءات مبوجب الرشوط  ة العامة، مع است ملصل املعطيات املتعلقة 
ة لهيا يف االتفاق   .املنصوص 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل  ،يف اخلتام ات املعروضة اليوم  ٔمهية االتفاق ٔن  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود 
ٔطراف املربمة معها،  ،قة جملسمك املوقرمواف ضياهتا وا ال متكن فقط يف مق

ديدة  شلك لبنة  ات  دة من هذه االتفاق ون لك وا ٔيضا من  ع  بل ت
الق اللها شبكة  ظومة تعاقدية توسع اململكة من  هتا اتنضاف ٕاىل رصح م

ديدة ٕالغناء مضامني تعاوهنا وتنويع رشاك ٓفاقا  اللها  ح من    .هئاوتف
ىل موافقة جملسمك  ات املعروضة  وشلك احلزمة اجلديدة من االتفاق
لهيا صاحب اجلال نرصه  رمجة لهذه السياسة اليت خطها وحيرص  املوقر 

وب ،هللا لتعاون ج هنوض  وب وتعزز العالقات مع -الس خبصوص ا ج
ىل لك امل  دد  ىل رشاكء  اح  نف لمغرب و ت الرشاكء التقليديني  ستو

سانية ة وإال صادية والثقاف ق وكذا متكني بالد من تعزز  ،السياسية و
ويل ت ٕاشعاعها ا   .مصاحلها وتث

ليمك ورمحة تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

فاع الوطين واملغاربة املقميني يف  ة وا رتبط بتقرر جلنة اخلارج ف 
ل التقرر بطريقة التوزيع إاللكرتوين اخلار  ج، مت توزيع املوجز وامللخص د

شارن   .ىل السادة والسيدات املس
سة في به؟ ،السيدة الرئ ك ٔو    تقدموا التقرر 

سة   .شكرا السيدة الرئ
دة، ٕاذا اكن  ىل خمتلف مشاريع القوانني دفعة وا ب املناقشة  ح  ٔف

لتد يل طالب  دى النقطهناك يش فريق ا ة يف ٕا ٔو مجمو لطبع  ..ل 
ٔن يمت توزيع  ىل  س يف ندوة الرؤساء  رين السيد الرئ اكن مت االتفاق يذ
ة  ٔو مجمو ا ما ٕاذا اكن هناك يش فريق  الت كتابة، فغري يف  املدا

ل   .تطلب التد
ة كتابة ،طيب الت املوز لتد في  ك ادي  ٔن    .تنعترب ب

ىل لك  لتصويت  ٓن  دمنر ا ىل  ٔعرض ةمرشوع قانون  ، و
ىل الربوتوول تعديل  53.21لتصويت مرشوع قانون رمق  ه  يوافق مبوج

ٔوراتفاق    :وجملس 
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون ٕاذن  جامع السيدات  53.21متت املصادقة  ٕ
لس احلارضن ٔعضاء ا   .والسادة 

لتصويت مرشوع قانون رمق ٔع ىل االتفاق  56.21رض  ه  يوافق مبوج
يا ولوم ٔن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة    .ش

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن    .56.21ٕالجامع كذ متت املوافقة 
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لتصويت مرشو ة  57.21ع قانون رمق ٔعرض  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ر دة القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا ٔن املسا   .ش

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع القانون رمق ٕاذن  ٕالجامع    .57.21متت املصادقة 

لتصوي ٓن  ىل االتفاق  73.21ت مرشوع قانون رمق ٔعرض ا ه  يوافق مبوج
ة متويل إالفريق شئ ملؤسسة ا   .امل

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن  ٕالجامع    .73.21متت املصادقة كذ 

ٓخر مرشوع، مرشوع قانون رمق  ىل  لتصويت  ٓن  ٔعرض ا  77.21و
ةي ة إالفريق هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه    .وافق مبوج

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن  شارن  جامع  77.21وافق جملس املس ٕ
لس احلارضن ٔعضاء ا   .السيدات والسادة 

لجميع   .شكرا 
  .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

I -   ٔصا واملعارصةمدا ات التالية فريق ا ٔن االتفاق   :يف ش
ة  53.21مرشوع قانون رمق  - 11 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه  يوافق مبوج

ٔورو رمق  اص جتاه 108جملس  ٔش لمعطيات  محلاية ا لية  املعاجلة ا
سرتاسبورغ يف   ؛2018ٔكتور  10ذات الطابع الشخيص، املوقع 

ٔن اخلدمات  56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
يا، املوقع  ولوم اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

ط وبوغوطا يف  ريل  6لر  ؛2021ٔ
دة  57.21ون رمق مرشوع قان - 3 ٔن املسا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ر، املوقعة يف   9القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا
 ؛2021يونيو 

شئ ملؤسسة  73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل اتفاق امل ه  يوافق مبوج
ا  ٔبو ة املعمتد ب متويل إالفريق ري(ا  ؛2007ماي  28يف ) ني

ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج
ورة العادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول  ل ا ة املعمتد من ق إالفريق

خلرطوم   24يف ) مجهورية السودان(وحكومات إالحتاد إالفريقي املنعقدة 
ر   .2006ينا

س احملرتم،   السيد الرئ
  احملرتمون،السادة الوزراء 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
راسة  ٔصا واملعارصة مبناسبة ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ا اليوم واليت تندرج يف  لس ات موضوع  ىل مشاريع االتفاق والتصويت 
ة  ة السام ولية، وتفعيل التوجهيات امللك لزتاماهتا ا ٕاطار وفاء بالد 

ٔن توطيد  ول ش القات التعاون والرشاكة اليت جتمع املغرب بعدد من ا
ويل ن القاري وا ىل الصعيد قة والصديقة، وتعزز ماكنته    .الشق

ورة هتم  ات امخلسة املذ ٔن هذه االتفاق لينا مجيعا،  كام ال خيفى 
ني، تني ثنائي يا، وثالث  اتفاق ولوم ر ومجهورية  مع لك من دو ا

دة  ة وا ان مهنا هتامن الفضاء إالفريقي، واتفاق ٔطراف اث عددة ا ات م اتفاق
ٔورو   .هتم العالقات املغربية جتاه 

دة القضائية  ي هيم املسا ٔول ا فعىل املستوى الثنايئ، فٕان االتفاق ا
ي املتباد يف املادة اجلنائية بني ح ر، فه كومة اململكة املغربية وحكومة ا

لتعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ والوقاية من  ديدا  تضع ٕاطارا قانونيا 
لسيادة واملساواة رتام املتبادل  ٔساس  ىل  وهو  ،اجلرمية وماكحفهتا، 

ٔصا واملعارصة فرصة لتوسيع الشبكة  ي نعتربه يف فريق ا االتفاق ا
ا الوطنية التعاقدية ل  دمة قضي بلوماسية و بالد وتوطيد العالقات ا

ولية ة بالد يف احملافل ا ٔوىل وتعزز مصداق   .ا
ٔن اخلدمات  ش يا  ولوم ي هيم مجهورية  ٔما االتفاق الثنايئ الثاين، وا
اجلوية، فهو اتفاق لتعزز اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية 

يا،وحكومة مجهورية  سيري شبكة  ولوم وهيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين ل
ستجيب  دمات جوية  يا، توفر  لنقل اجلوي بني املغرب وولوم
ن  لب ني، ومتكن مؤسسات النقل اجلوي  ات املسافرن والشاح يا الح

ة و ٔسواق مف دمات تنافسية ب ٔسعاراً و حهم    .من م
ٔصا واملعارصة وهو  ة ما جيعلنا يف فريق ا مثن مضامني هذه االتفاق

ة، نظرا ملا ميث هذا اجلزء  ٔمراك الالتي الثنائية واليت تعزز موقع املغرب يف 
ة ٔوىل، من  ا الوطنية ا ة يف دمع قضي ٔمرك وما لهذه  ،املهم من القارة ا

صادي  ق ٔسس التعاون  ة وتعزز  شيط السيا ة من دور يف ت االتفاق
ن   .بني الب

ثاق  ٔما ٔطراف واليت هتم م ات الثالثة املتعددة ا خبصوص االتفاق
ش ة، االتفاق امل ٔفريق ة ا هنضة الثقاف ة، ئا ٔفريق متويل ا  ملؤسسة ا

لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش ٔورو محلاية ا ة جملس  روتوول تعديل اتفاق
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  ؛لمعطيات ذات الطابع الشخيص
ٔول كرس التنوع رغبة اململك هيم فاالتفاق ا ة يف جتسيد إالسهام يف 

ة،  ول إالفريق راء املتبادل بني الشعوب وا عامل من عوامل إال الثقايف 
لهوية القارية، كام هيدف هذا امليثاق ٕاىل صون  رافد  مثني الهوية املغربية  و

لقارة   ؛وتعزز الرتاث الثقايف إالفريقي وماكحفة إالقصاء الثقايف 
شاء  ثاينٔما االتفاق ال  ٕ ي هيدف املتعلق  ة ا ٔفريق متويل ا مؤسسة ا

خنراط ٕاىل  ة و ٔفريق لمؤسسات املالية ا متويلية املغربية  ادة املسامهة ا ٕا
ا،  ٔفريق ر يف  س شجيع  روم  ة واملالية اليت  شطة املرصف ٔ يف مجيع ا

ح ديدة لالستفادة مما توفره هذه املؤسسة املالية  وف من ٕاماكنيات فرص 
ا ر يف ٕافريق س صادي والتمنية الصناعية و ق منو  شجيع ا   ؛ل

ة جملس ، ٔما خبصوص االتفاق الثالث املتعلق بربوتوول تعديل اتفاق
لمعطيات ذات الطابع الشخيص  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش ٔورو محلاية ا

ت  د روم معاجلة الت ي  ا ااجلديدة ا ا اليت يطر ولوج ك دام  ست
ٔساسية ت ا مجليع  املعلومات واالتصال لضامن حامية احلقوق واحلر

اص ٔش اتيني ا اهتم اخلاصة وحامية ا رتام ح اصة احلق يف ا ، و
لية  .معطياهتم ذات الطابع الشخيص جتاه املعاجلة ا

ٔصا واملعارصة نعترب مضامني هذه  ىل ذ فٕاننا يف فريق ا سا  ٔس وت
لية قانونية اال ات الثالثة  ديدة ٕالغناء مضامني التعاون تفاق ٓفاقا  ح  تف

ي يعطيه صاحب اجلال  ٔهنا جتسد الزمخ ا وتنويع رشاكء املغرب، كام 
ويل، من  بلومايس والتعاون ا لعمل ا امل دمحم السادس نرصه هللا 

ل املنظومة اللته املبارش لتعزز متوقع بالد دا ع  ولية  الل ت ا
ولية وتعزز  ا حمور يف جمال العالقات ا ىل جعل املغرب ب وحرصه 
لتعاون  هنوض  ويل، الس خبصوص ا حضوره يف حميطه إالقلميي وا

وب وب- ج   .ج
عتبارات ٕالجياب  ،ولهذه  ٔصا واملعارصة نصوت  فٕاننا يف فريق ا

ات   .ىل هذه االتفاق

II - ات التالية مدا الفريق احلريك ٔن االتفاق  :يف ش
ة  53.21مرشوع قانون رمق  - 1 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه  يوافق مبوج

ٔورو رمق  لمعطيات  108جملس  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا
سرتاسبورغ يف   ؛2018ٔكتور  10ذات الطابع الشخيص، املوقع 

ىل ا 56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ه  ٔن اخلدمات يوافق مبوج ش التفاق 
يا، املوقع  ولوم اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

ط وبوغوطا يف  ريل  6لر  ؛2021ٔ
دة  57.21مرشوع قانون رمق  - 3 ٔن املسا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ر، املو   9قعة يف القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا
 ؛2021يونيو 

شئ ملؤسسة  73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل اتفاق امل ه  يوافق مبوج

ا  ٔبو ة املعمتد ب متويل إالفريق ري(ا  ؛2007ماي  28يف ) ني
ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج

ورة العادية السادسة مل ل ا ة املعمتد من ق ؤمتر رؤساء دول إالفريق
خلرطوم  يف ) مجهورية السودان(وحكومات إالحتاد إالفريقي، املنعقدة 

ر  24  .2006ينا

 مس هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،  السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

مس الفريق احلريك ملناقش ل  ٔتد ٔن    :ة مشاريع القوانني التاليةرشفين 
ة  53.21مرشوع قانون رمق  - 1 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه  يوافق مبوج

ٔورو رمق  لمعطيات  108جملس  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا
سرتاسبورغ يف   ؛2018ٔكتور  10ذات الطابع الشخيص، املوقع 

ىل ا 56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ه  ٔن اخلدمات يوافق مبوج ش التفاق 
يا، املوقع  ولوم اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

ط وبوغوطا يف  ريل  6لر  ؛2021ٔ
دة  57.21مرشوع قانون رمق  - 3 ٔن املسا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ر، املو  قعة يف القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا
 ؛2021يونيو  9

شئ ملؤسسة  73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل اتفاق امل ه  يوافق مبوج
ا  ٔبو ة املعمتد ب متويل إالفريق ري(ا  ؛2007ماي  28يف ) ني

ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج
ورة العادية السادسة مل ل ا ة املعمتد من ق ؤمتر رؤساء دول إالفريق

خلرطوم  يف ) مجهورية السودان(وحكومات إالحتاد إالفريقي، املنعقدة 
ر  24  .2006ينا

س،  السيد الرئ
الل  ىل عرضه القمي  ر  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  يف البداية 
لجنة، وهبذه املناسبة  ىل ا ات املعروضة  ا ملضامني هذه االتفاق اقش م

سعنا مثن هذه املشاريع القوانني يو يف الف ،ال ٔن  فق مبوجهبا اريق احلريك، ٕاال 
ي  ٔطراف، فه ٔو املتعددة ا ات دولية، سواء مهنا الثنائية  ىل مخس اتفاق

ٔصبح رشاك  ي  ٔيضا ماكنة املغرب ا ته واملسمتدة من  تعكس  مصداق
ال امل دمحم السادس نرصه هللا، وهو ما  جتىل يف املاكنة اليت حيظى هبا 

د،  يا منوذج لهذا التوا ولوم ة مع  ة واالتفاق ٔمراك الالتي حضوره القوي ب
ا واحلضور القوي  ٔمهية البعد الثقايف يف ٕافريق كام نؤكد يف هذا السياق، 

الل بعده إالفريقي العميق  .لمغرب من 

س،  السيد الرئ
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ة اخلاصة  ٔن االتفاق ات الثنائية، نالحظ  سبة لالتفاق ٔن ل ش
يا، هتدف ٕاىل  ولوم اخلدمات اجلوية بني اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
ويل  تقوية التعاون بني الطرفني يف جمال تعزز نظام الطريان املدين ا

ويل   .وتطور النقل اجلوي ا
دة القضائية املتباد يف املادة  ملسا ة املتعلقة  ٔما خبصوص االتفاق

ي تتطرق يف مضموهنا ٕاىل خمتلف اجلنائية بني اململك ر، فه ة املغربية وا
ذ هذه  ٔيضا سبل معاجلة وتنف دة ومضمون طلباهتا و ٔشاكل هذه املسا

  .الطلبات

س،  السيد الرئ
ٔطراف، واليت  ات املتعددة ا التفاق ٔيضا  يف هذا إالطار، فٕاننا ننوه 

ٔورو رمق  ة جملس  ىل حتديث اتفاق ٔوىل مهنا  وتوسيع  108ركز ا
ت اليت توفرها، كام هيدف ٕاىل معاجلة  نطاقها وحتسني فعالية حامية البيا

ا املعلومات واالتصال ولوج ك دام  ا است   .املشالك اليت يطر
ي هتدف  ة، فه متويل إالفريق شئ ملؤسسة ا سبة لالتفاق امل ل ٔما 

صادي والتمنية الصناعية يف الب ق منو  شجيع ا ان ٔساس ٕاىل 
ة التحتية يف  ل دمع وتطور الب ٔ ٔو فردي من  شلك جامعي  ة،  إالفريق

ا  .ٕافريق

س،  السيد الرئ
اما مع الزتامات  س ة ا هنضة إالفريق ثاق ا ٔيت انضامم املغرب ٕاىل م ي
لتنوع  ه  ة ٕادرااك م بالد القارية والرغبة يف املسامهة يف املبادرات إالفريق

ا ي هو  راء املتبادل بني الشعوبالثقايف وا ٔسايس يف إال  .مل 

س،  السيد الرئ
ورة، فٕاننا  ات املذ ل مع لك املشاريع القوانني مبثابة اتفاق يف ٕاطار التفا
لتايل فٕاننا سنصوت  ل جتويدها، و ٔ هودات املبذو من  اليا ا مثن 

ٕالجياب  .لهيا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

III - شارم ٔي دا املس شرتايكي ذالسيد يوسف  ٔن  مس الفريق  يف ش
ات التالية   :االتفاق

ة  53.21ـ مرشوع قانون رمق 1 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه  يوافق مبوج
ٔورو رمق  لمعطيات  108جملس  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا

سرتاسبورغ يف  ،ذات الطابع الشخيص   ؛2018ور ٔكت 10املوقع 
ٔن اخلدمات  56.21ـ مرشوع قانون رمق 2 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

يا ولوم املوقع  ،اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
اطا يف  ط وبو ريل  6لر   ؛2021ٔ

دة  57.21ـ مرشوع قانون رمق 3 ٔن املسا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ر، املوقعة  القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا

ط يف    ؛2021يونيو  9لر
شئ ملؤسسة  73.21ـ مرشوع قانون رمق 4 ىل االتفاق امل ه  يوافق مبوج

ا  ٔبو ة املعمتد ب ٔفريق متويل ا ري(ا   ؛2007ماي  28يف ) ني
هن 77.21ـ مرشوع قانون رمق 5 ثاق ا ىل م ه  ة يوافق مبوج ضة الثقاف

ورة العادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول  ل ا ة، املعمتد من ق ٔفريق ا
خلرطوم  فريقي، املنعقدة  حتاد  يف ) مجهورية السودان(وحكومات 

ر  24   .2006ينا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل ملناقشة مشاريع القوانني  ،الفريق إالشرتايكيف ، رشفين التد

يس  ك ات اليت  ة من االتفاق ىل مجمو اله، واليت هتم  املصادقة  ٔ ورة  املذ
القات الرشاكة والتعاون بني اململكة املغربية وبعض  لغة يف تعزز  ٔمهية 

و وٕاقلمييا ودولي قة، والهيئات واملؤسسات،  ول الصديقة والشق ا، ا
ة السديدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس اما مع الرؤية امللك س   .ا

س،   السيد الرئ
دة القضائية املتباد يف املادة  ات حول املسا متحور هذه إالتفاق
ر، وذ لتعزز التعاون القضايئ بني  اجلنائية بني اململكة املغربية وا

ن وتطور العالقات الثنائية، خصوص لمجر يف الب ٔمام املواقف إالجيابية  ا 
  .دمع القضا احليوية لبالد

ة  ة إالفريق هنضة الثقاف ثاق ا ٔمهيهتا حول م ىل  ت ة الثانية ف ٔما إالتفاق
ب مؤر يف البعد إ يف  كرس التنوع الثقايف  سهام اململكة املغربية يف 

داداتهذانطالقا من عراقة  ،الثقايف إالفريقي ة وره وام   .إالفريق
ٔورو محل ة جملس  روتوول تعديل اتفاق ىل  ع  ٔن التوق ية اوش

 ٔ ٔهنا ا ٔي  لمعطيات ذات الطابع الشخيص،  ٓنية  اص جتاه املعاجلة ا ش
ل يف مال ورةءتد ة املذ   .مة القوانني املغربية مع بنود إالتفاق

نا وحكومة  ة اخلدمات اجلوية بني حكومة مملك ٔما خبصوص اتفاق
ن الربملان الكولوميب، نظرا  يثة من  عد مثرة مطالبة ح وملبيا، ف مجهورية 
ن، و فٕاننا نطالب كفريق برضورة  ٔمهية العالقات الثنائية بني الب
ىل اكفة القوى  اح  ة، مع إالنف ٔمراك الالتي ل  تعزز احلضور املغريب دا

  .احلية املؤرة به

س،   السيد الرئ
ساءل معمك  وحول إالتفاق ة، فٕاننا ن متويل إالفريق شئ ملؤسسة ا امل

ٔخر انضامم بالد لهذه املؤسسة، اليت تعد  ٔسباب ت س، حول  السيد الرئ
ٔطراف متويل املتعددة ا ٔكرب مؤسسات ا   .من 

س احملرتم،   السيد الرئ
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  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

هودات  ٕاننا من هذا شارن  لس املس املنرب ننوه كفريق اشرتايك مب
، من  يبلومايس املغريب، والزمخ الرتامكي لعم رية اليت يظلع هبا اجلهاز ا الك
ٔو تعزز  يبلوماسية، سواء ف خيص القضية الوطنية  الل املاكسب ا

ولية رشيعات ا رب مالءمهتا مع ال لملكة    .الرتسانة القانونية 

IV -  شاري مدا مس مس ا السطي،  شار السيد  حتاد املس
ملغرب لشغل  ات التالية الوطين  ٔن االتفاق   :يف ش

ة  53.21مرشوع قانون رمق  - 1 روتوول تعديل اتفاق ىل  ه  يوافق مبوج
ٔورو رمق  لمعطيات  108جملس  لية  اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا

سرتاسبورغ يف  ذات الطابع الشخيص،  ؛2018ٔكتور  10املوقع 
ٔن اخلدمات  56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

يا، املوقع  ولوم اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
ط وبوغوطا يف  ريل  6لر  ؛2021ٔ

ٔن 57.21مرشوع قانون رمق  - 3 ش ة  ىل االتفاق ه  دة  يوافق مبوج املسا
ر، الوقعة  القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية وا

ط يف   ؛2021يونيو  9لر
شئ ملؤسسة  73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل االتفاق امل ه  يوافق مبوج

ا  ٔبو ة، املعمتد ب ٔفريق متويل ا ري(ا  ؛2007ماي  28يف ) ني
ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج

ورة العادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول  ل ا ة املعمتد من ق ٔفريق ا
خلرطوم  حتاد إالفريقي، املنعقد  يف ) مجهورية السودان(وحكومات 

ر  24  ؛2006ينا
لهي(   .)جملس النواب اكام وافق 

﷽  
ىل لوقني سيد دمحم ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم  ٔرشف ا  .  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
راسة صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال  املس

ات التالية ىل مشاريع االتفاق   :والتصويت 
روتوول تعديل  53.21مرشوع قانون رمق   - ىل  ه  يوافق مبوج

ٔورو رمق  ة جملس  لية  108اتفاق اص جتاه املعاجلة ا ٔش محلاية ا
سرتاسبورغ يف  ٔكتور  10لمعطيات ذات الطابع الشخيص، املوقع 

 ؛2018

ٔن يوافق مب 56.21مرشوع قانون رمق   - ش ىل االتفاق  ه  وج
اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

ط وبوغوطا يف  لر يا، املوقع  ريل  6ولوم  ؛2021ٔ
ٔن  57.21مرشوع قانون رمق   - ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

دة القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية  املسا
ط يف وا لر  ؛2021يونيو  9ر، املوقعة 

شئ  73.21مرشوع قانون رمق   - ىل االتفاق امل ه  يوافق مبوج
ا  ٔبو ة، املعمتد ب ٔفريق متويل ا ري(ملؤسسة ا ماي  28يف ) ني

 ؛2007
ة  77.21مرشوع قانون رمق   - هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج

ورة ال ل ا ة، املعمتد من ق ٔفريق عادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول ا
خلرطوم  حتاد إالفريقي، املنعقد  ) مجهورية السودان(وحكومات 

ر  24يف   .2006ينا

الل  اح من  نف مثن اسمترار بالد يف سياسة  وهبذه املناسبة، 
قة  ول الشق دد من ا ٔطراف مع  تعزز العالقات الثنائية واملتعددة ا

ٔو والصديقة مبختلف ال ٔمين  ٔو ا ال القضايئ  قارات، سواء ما يتعلق 
ت اليت يعرفها العامل اليوم واملمتث يف  د صادي، خصوصا يف ظل الت ق

ريها من إالشاكالت هتاك اخلصوصية و   .تنايم اجلرمية املنظمة وا
ة والتعاون  ٔيضا تعزز التعاون بني الربملان ووزارة اخلارج مثن  كام 

ريم إالفريقي و  ىل اتفاق رشاكة  ع  الل التوق خلارج من  املغاربة املقميني 
الل  لتعاون بني الطرفني يف جمال التكون، من  ٕاىل وضع ٕاطار قانوين 
ٓنية، والتنظمي املشرتك ملؤمترات  ات ا يا ح ة لتلبية  ٕاقامة دورات تدري

م دراسية حول مو  ٔ رة و ٔاكدميية وندوات وموائد مستد م  ٔ ات يمت و ضو
االت ريها من ا تفاق مشرتك، و   .حتديدها 

ه  ح احلدود يف و مثن قرار احلكومة بف وارتباطا هبذا املوضوع، 
د من  ل جتاهني واختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة  الت اجلوية يف  الر
ل  ي سميكن من  ٔجراء ا حوراته، وهو ا ورو وم تفيش فريوس 

خلارج بعد قرار مشلك رشحية واسع لبقاء  ة من املغاربة اليت اضطرت 
ٔخر يف اختاذ هذا القرار الت اجلوية رمغ الت   .احلكومة تعليق الر

ر احملرتم،   السيد الوز
ث  رية، ح ٔ بلوماسية عرف تطورا هيلكيا يف العقود ا ٕان مفهوم ا

و ىل التعاون ا ين  ديد ين يل يف انتقل من املفهوم التقليدي ٕاىل مفهوم 
ٔصعدة االت وا ، حفظه  ،خمتلف ا ال امل ٔساس وضع  ىل هذا ا و

ة،  القات املغرب اخلارج ديدة تؤطر  د  ذ توليه العرش قوا هللا، م
ىل  ة بناء  ول إالفريق منية العالقات مع ا ىل  ال امل  ث ركز  ح

دة راحب الد اليوم مبا رامكته من ٕاجنازات مؤه-قا م راحب، ف لعب دور   
ش الكرمي لشعوب قارتنا ق التمنية املستدامة والع   .يف حتق
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لقاح املضاد ل وارتباطا هبذا املوضوع، سميكن د"ـمصنع ا  "19- وف
ٔخرى ات  ال  ولقا ٔرشف  ي  ، ا ٔشغا هللا،  حفظهامل ىل ٕاطالق 

نٕ  سل ٔورو، 500 بغالف مايل يناهز قلمي ب ٔمني الس  من مليون  يادة ت
ة موع القارة إالفريق لمملكة و ة  لقاح   .ا

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 
ىل مشاريع القوانني املوافق  ٕالجياب  ٔننا سنصوت  ىل  شارن  املس

لينا ات املعروضة  ىل االتفاق  .مبوجهبا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


