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 707 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٔوىل 25  الثال سمرب 20ه (4144  جامدى ا  .م)2202 د
شار    الرئاسة: نيالسيد  املس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن.   املس
ت قة  عرشون  : التوق ة  دق قة    الرابعة، ابتداء من السا ق بعد    السادسةوا

 الزوال. 
ٔعاملدول   راسة والتصويت  :ا   :ىل ا

متمي القانون رمق    26.21مرشوع قانون رمق    .1 املتعلق    36.09يقيض ب
الكمييائية   ة  ٔسل ا واستعامل  وختزن  وٕانتاج  داث  است حبظر 

شارن من جملس النواب؛ وتدمريها ىل جملس املس  ، احملال 
رمق    .2 قانون  ٔن   74.21مرشوع  ش االتفاق  ىل  ه  مبوج يوافق 

اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو ٕارسائيل، 
يف   ط  لر جملس  2021ٔغسطس    11املوقع  ىل  احملال   ،

شارن من جملس النواب؛   املس
شاء   75.21مرشوع قانون رمق    .3 ٔن ٕا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ة البحرية، املعمتدة ببا  دات املالح ولية لمسا  27رس يف  املنظمة ا
ر   ، 2021يوليو    13واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف    2021ينا

شارن من جملس النواب؛  ىل جملس املس  احملال 
ٔورو    78.21مرشوع قانون رمق    .4 ة جملس  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ولني (سورسا) يف   ضية، املعمتدة مبا ملسابقات الر ٔن التالعب  ش
مترب    18 سرتاسبورغ  وا  2014س ملوقعة من طرف اململكة املغربية 
مترب    20يف   جملس  2021س من  شارن  املس جملس  ىل  احملال   ،

 النواب؛ 
ىل االتفاق بني حكومة   88.21 مقرمرشوع قانون    .5 ه  يوافق مبوج

حتاد   داث مقر  ٔن ٕا حتاد إالفريقي لشباب ش اململكة املغربية و
املو  ملغرب،  لشباب  يف  إالفريقي  ط  لر ،  2021نومفرب    11قع 

شارن من جملس النواب؛  ىل جملس املس  واحملال 
قانون    .6 االتفاق   92.21رمق  مرشوع  ىل  ه  مبوج  148رمق    ةيوافق 

الهواء   تلوث  عن  النامجة  املهنية  اطر  ا من  العامل  حامية  ٔن  ش
العمل،   ة  ب يف  هزتازات  ل ،  1977والضوضاء و ق املعمتدة من 

ولية يف دورته الثالثة والستني، املنعقدة  املؤمت ر العام ملنظمة العمل ا
يف   شارن  1977يونيو    20جبنيف  املس جملس  ىل  واحملال   ،

ة؛   ٔسبق
رمق    .7 قانون  االتفاق  100.21مرشوع  ىل  ه  مبوج إالطار - يوافق 

ك بني حكومة اململكة املغربية وحكومة   س لو لتعاون يف جمال ا
ش ط يف  مجهورية ال لر سمرب  10اد، املوقع  ىل  2021د ، احملال 

شارن من جملس النواب؛  جملس املس
ٔن النقل    101.21مرشوع قانون رمق    .8 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

لمسافرن والبضائع والعبور بني حكومة اململكة   رب الطرق  ويل  ا
ط يف   لر املوقع  شاد،  ال سمرب  د  10املغربية وحكومة مجهورية 

شارن من جملس النواب؛ 2021 ىل جملس املس  ، احملال 
رمق    .9 قانون  إالقلميية    02.22مرشوع  ة  االتفاق ىل  ه  مبوج يوافق 

اته   رتاف بدراسات التعلمي العايل وشهاداته ودر ال املعد اخلاصة 
س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔفريق ول ا ٔاكدميية يف ا ر مؤهالته ا العلمية وسا

(إ  يف  ٔ  سمرب    12ثيوبيا)  اململكة    2014د طرف  من  واملوقعة 
شارن من  2019نومفرب    15املغربية يف   املس ىل جملس  ، واحملال 

 جملس النواب؛ 
ٔن التعاون    18.22مرشوع قانون رمق    .10 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

دو   وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  اري  والت صادي  ق
املوقع يف    ٕارسائيل،  ط  ر  21لر جملس  2022فربا ىل  احملال   ،

شارن من جملس النواب؛   املس
رمق    .11 قانون  ة    24.22مرشوع  ٔفريق ا ة  االتفاق ىل  ه  مبوج يوافق 

اال   اكم املعمتدة  فين،  لتعاون  ٔفريقي  مج  ر شاء  ٕا عن  املشرتكة 
ٔغسطس   ٔوغندا) يف فاحت  شارن  1975( ىل جملس املس ، احملال 

 النواب؛ من جملس  
رمق  م   .12 قانون  ٔن   25.22رشوع  ش االتفاق  ىل  ه  مبوج يوافق 

مجهورية   وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات 
ط يف   لر املوقع  ىل جملس 2022مارس    17الفلبني،  واحملال   ،

شارن من جملس النواب؛   املس
ة الهاي  26.22مرشوع قانون رمق    .13 ىل اتفاق ه  املتعلقة    يوافق مبوج

ٔرسة، املعمتدة  ٔفراد ا يق  ٔطفال و خلارج لفائدة ا فاء النفقة  س
شارن من  2007نومفرب    23بالهاي يف   ىل جملس املس ، واحملال 

 جملس النواب؛ 
ة بني حكومة   31.22مرشوع قانون رمق    .14 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

القمر   املغربية وحكومة مجهورية  زدواج  اململكة  لتفادي  دة  املت
والغش   هترب  ا ع  وم ل  ا ىل  الرضائب  دان  م يف  الرضييب 

ني، املوقع ىل جملس  2022مارس  31ا يف  ةالرضيب ، احملال 
شارن من جملس النواب؛   املس

ىل االتفاق بني حكومة   32.22مرشوع قانون رمق    .15 ه  يوافق مبوج
ا مجهورية  وحكومة  املغربية  شجيع  اململكة  ال ٔن  ش دة  املت لقمر 

ا يف   رات، املوقع  ، 2022مارس    31وامحلاية املتباد لالس
شارن من جملس النواب.  ىل جملس املس  احملال 

------ --------------------------------------------------------------  
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شار السيد  ني املس س اجللسة: محمد ح   ، رئ

ٕاىل   قل  هاذ  ن اجلاهزة يف  لنصوص  سبة  ل رشيع  ل املتعلقة  ٔسئ  ا
  إالطار. 

رن احملرتمني،  ن الوز   السيد
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

رمق   قانون  ٔمر مبرشوع  ا القانون    26.21يتعلق  متمي  ب   36.09القايض 
وية   الك ة  ٔسل ا واستعامل  وختزن  وٕانتاج  داث  است حبظر  املتعلق 

شارن من جملس النواب. و  ىل جملس املس   تدمريها، احملال 
تفاقات بني حكومة   ٕالضافة ٕاىل هذا النص مشاريع قوانني تتعلق  ينا  و

ٔخرى.   اململكة املغربية وحكومات دول 
الل   ىل ذ من  عرف  دة، س دة وا ليمك وا ٔعرضها  سوف لن 

يل، ٕاذا واف قرتاح د لتصويت، هذا هو  . عرضها  ىل ذ   قمت 
ارشة..     منر م

لمسطرة. يق غمنشيو    ال مايش التصويت، 
ر.  لسيد الوز لكمة    ادي نعطيو ا

ٔهنم  ٔول،  لكمة احلكومة لتقدمي مرشوع القانون ا سهتل هاذ املناقشة 
اليت يه  املشاريع  يقدم مجيع  ٔن  ة يف  الصالح ر   الوز خمتلفني، والسيد 

ٔعامل هذه دول    اجللسة. معروضة يف 
فقني؟    م

ف.  لتخف ادي خيترص، بطبيعة احلال،  ر، وراه    تفضلوا، السيد الوز

واملغاربة   إالفريقي  والتعاون  ة  اخلارج الشؤون  ر  وز بوريطة،  رص  السيد 
خلارج:    املقميني 

س.    شكرا السيد الرئ
شارن،    السيدات والسادة املس

لمصادقة،   ستورية  ٔماممك يف ٕاطار املسطرة ا ٔستعرض  ٔن  رشف ب ٔ
فهيم    15 ثنائية،    7نصا،  ات  ٕاقلميية،    7اتفاق ات  عددة   4اتفاق ات م اتفاق

د.  ٔطراف ومرشوع قانون وا   ا
هذا   وية،  الك ة  ٔسل ا دام  ست يتعلق  هذا  القانون،  مبرشوع   ٔ نبد
ٔشنو يه املواد اليل خصها   د امللحق تيقول  ة فهيا وا ية، االتفاق ٔ تق مس

ال العسكري.خت ال املدين ويف ا ستعمل يف ا ٔن ميكن لها  ة،  لمراق   ضع 
ش نبقاو يف ٕاطار الزتاماتنا   ة تغري، تنغريو القانون  ل االتفاق امللحق د

ولية، هذا ف خيص مرشوع القانون.   ا
ٔربعة عرش،   ا ات  شاد،النقل    2ثنائية،    7االتفاق ال ل    مع  د دة  وا

لهيم دميا، ٕاىل بغينا الكررات  ٔكد  ك، هاذو تن س لو دة ا النقل الربي ووا
ا   ات النقل الربي مع دول غرب ٕافريق كرثو من اتفاق د املمر خصنا  كون وا

رو مايل شاد، در النيجر غند ل، ال طقة السا ، قداش ما كرث من  ومع م

ٔسايس،  املمر  د  وا الكررات  معرب  تيجعل  فهذا  الربي،  النقل  ات  االتفاق
ا.  ٔور وٕافريق ارة الربية ما بني  لت   حموري 

ن   ل   2اك دة د هلم، وا ات مع جزر القمر، هاذو اخلصوصية د االتفاق
هل رات، اخلصوصية د س دة محلاية  زدواج الرضييب ووا ع  ٔهنم م م 

ٔقالمي   رو جلنة مشرتكة مع دو يف ا ٔول مرة تند  ، ا جبوج توقعو يف ا
، وتيجيو يف ٕاطار  ا ٔهنم توقعو يف مدينة ا د الرمزية  اجلنوبية، فعندمه وا

ول.  ر مع هاذ ا س   شجيع 
د   اري، ووا صادي والت ق د يف التعاون  جوج مع دو ٕارسائيل، وا

اصة يف اخلدما ت اجلوية، اليل تيجيو يف ٕاطار تعزز العالقة ما بني املغرب، و
دة مع الفلبني  دة يف ٕارسائيل، وا ٔصل مغريب املتوا هيودية من  مع اجلالية ا

  يف اخلدمات اجلوية، هاذو مه السبعة الثنائية. 
ة: 3ثالث ( هيمو القارة إالفريق ات ٕاقلميية و   ) اتفاق

حتاد االٕ  ل مقر  د د الشباب عنرص وا لشباب، هذا يعين  فريقي 
د املركز   ن وا ة، اك ال امل اجتاه القارة إالفريق ٔسايس يف اسرتاتيجية 
د  ط، وقعنا معاه وا لو، راه موجود يف الر ذا املقر د اليل ختلق، املغرب ا
ة  الرضي ت  احلصا وبعض  يازات  م بعض  نعطيومه  ش  املقر  اتفاق 

ريها، فهاذ  ال هذا. و يغطي هاذ ا   االتفاق 
رتاف بدراسة التعلمي العايل وشهاداته،   ال ة إالقلميية اخلاصة  اكينة االتفاق
كون ذاك حبال   ا، املغرب خصو  كذ يف ٕاطار اسرتاتيجية املغرب يف ٕافريق

كون ( ادي  كون (hubٕاىل  صادي خصو  ق  (hub  املعريف، خصنا (
ل الشباب و  ٔكرث د ٔفارقة يدرسو يف املغرب يف الس العايل جنيبو  الطلبة ا

ة اليل تتعطي  لو لهاذ االتفاق ٔننا ند ريها، اكن تيخصنا  ويف املدارس العليا و
ة، اليل  ول إالفريق ة من ا بلومات ما بني املغرب ومجمو رتاف  تبادل 

ىل ( ول، هرض  شلك واles visasهبدف استقطاب هاذ ا د ) اليل ت
)l’obstacle  ٓن، ميكن يف املغرب هاذ النخب ٔرو ا ش ميشيو  فارقة  ٔ ) ل

ال املناسب.  كون وتلقى ا ة ميكن لها    إالفريق
لتعاون الفين، كذ دا يف نفس   مج ٕافريقي  ر رية يه  ٔ ة ا االتفاق

) د  وا ن  اك اخلرباء،  ادلو  تي ٔفارقة  ا ل le registreإالسرتاتيجية،  د  (
ة اكن توقعت   ه، هاذ االتفاق ل ف ول، املغرب خصو يد ل اكع ا اخلرباء د

م75يف   من  خرج  بعد  من  لهيا،  وقع  ش  اك ما  املغرب  دة ،  الو ظمة 
ة.    فريق

ا   ٕالفريق اليل غميشيو  كثار  مغاربة  رباء  ن  ٔننا اك رجعو،  بغينا  اليوم 
الن   د ٕا لهيا وا رو  ٔننا رجعنا لها فٕاننا غند وخصنا نعطيومه هاذ امحلاية، مبا 
ٔو وضع قانوين  يان  ٔي  ا ب رتاف ش ا ة ما اكيعن ٔن عودتنا لهاذ االتفاق تفسريي ب

دة   لو ت اليل ميكن ميس  يا ه  ٔن ف ة،  ٔو حبقوقه املرشو لمغرب  الرتابية 
ة اليل املغرب ما تيعرتفش هبا.  ة إالفريق لت لهاذ االتفاق   د

ة    4 دة املالح لمسا ولية  لمنظمة ا دة  ٔطراف، وا عددة ا ات م اتفاق
لك    2البحرية، املغرب عندو   الهجرة الرسية، مع املش ل، مع  السوا ل  د
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ٔسف ما تتغطهياش الب  ٔساسية، ل  ٔ لموا مس دات  ة، وال تقدمي املسا ي
يف  غيكون  لها  د املقر  ديدة  ظمة  م لقت  ف البحرية،  ة  املال ظمة  م
ة البحرية، اليل املغرب غيكون من   دات املالح ملسا ري  رس، اخلاصة 

ول املؤسسة لها.    ا
ٔورو ل جملس  ن االتفاق الثاين هو د ملسابقات    اك ٔن التالعب  ش

ل  د ة  مجمو يف  الفضىل  املامرسات  ىل  تيقلب  داميا  املغرب  ضية،  الر
ٔورو وفهيا   ل التعاون مع جملس  مج د د الرب االت، الربملان عندو وا ا
ارب   ٔهنا تت مة  ة  ، هاذ االتفاق د ل املبادئ اليل ميكن تف ة د ذو مجمو تنا

ل لها. التالعب يف الرها ادي يد لتايل فاملغرب  ضية، و   ت الر
ٔرسة،  ا ٔفراد  ٔطفال و ل خلارج  النفقة  فاء  س املتعلقة  ة الهاي  اتفاق
تلط   ىل اجلالية، الزواج ا ا هرض  ٔن اح اصة،  د الوضعية  هاذي وا
سهل  ش  ة  د االتفاق يفاش ختلقت وا ريها،  ل النفقة و لك د لق مش ي

ٔو العكس، التعاو  كون ٕايطايل  ل  كون مغربية والرا ول ملا املرٔة  ن بني ا
لو هاذ  ٔطفال ما يترضروش من تناقض القوانني واملساطر فغند ٔن ا يفاش 

لو لها بتحفظ وبـ  ة غند ة، هاذ االتفاق ت التفسريية،   3االتفاق ال ل إال د
ل الزواج اليل   ٔشاكل د ن  ٔن اك ه ب ٔورو اليل التحفظ غنقولو ف اكينة يف 

ٔشاكل  ىل  ٕاال  ة  االتفاق هاذ  غيطبق  فاملغرب ما  هبا،  تيعرتفش  ما  املغرب 
ه،   قوان ووفق  رشيعته  ووفق  هويته  وفق  املغرب  هبا  يعرتف  كام  الزواج 
ٔن زواج (ال يعرتف به املغرب)،  نا ش فغيكون هاذ التحفظ لك طلب اليل ج

ال  ة، إال هتم فٕاننا ما غنطبقوش االتفاق ٔمور:   3ت التفسريية    ا
ا حىت    - اليل عند اح متيش حبال  النفقة  ٔن  ب ا غنبقاو  ٔننا اح ب هتم 

ٔطفال اليل عندمه  راسة؛  25ا عو ا  سنة ٕاىل اكنو تي
سهال    - ش  ادي جتينا  ئق اليل  لغة العربية يف الو شرتطو ا نيا، 

لهيا؛  لنا تعامل   ىل القضاء د
ك  - ٔن  ٔو  لثا، ب ٔصل التبليغ  ىل لك طلب مرفق حبمك النفقة و ون 

ح يف التعامل معها،  كون مر ش القضاء املغريب   ، وثيقة تقوم بذ
ت التفسريية.  3فغيكون حتفظ و ال ل إال  د

رو   14هاذي  ش ند لقانون  ضاف  ة اليل ت   . 15اتفاق
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
تقدمي ىل  ر،  الوز السيد  املعروضة    شكرا،  اجلاهزة  املشاريع  هذه 

  لمصادقة. 
ة، كنظن التقرر توصلتو  ل جلنة الشؤون اخلارج لمقررة د ٕاذن لكمة 

  به، وزع. 
ٔنه مت االتفاق يف ندوة الرؤساء بتارخي   ىل  ر كذ  رب    6ٔذ ،  2022دج

وبة.  الت مك سلمي املدا   ىل 
املعروضة  اجلاهزة  النصوص  ىل  التصويت  ٕاىل  ارشة  م قل  ن ٕاذن 

داث وٕانتاج وختزن  لمصادقة، ونبدؤها مبرشوع القانون املتعلق حبظر است
وية وتدمريها، هاذ املرشوع يتكون من مادتني:  ة الك ٔسل   واستعامل ا

ٔوىل  لتصويت: ٔعرض املادة ا     من املرشوع 

  املوافقون: إالجامع. 

    لتصويت:  املادة الثانيةٔعرض  

  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:   ه  رم   ٔعرض مرشوع القانون 

  املوافقون: إالجامع. 
، ىل "مرشوع قانون رمق    بذ شارن  القايض    26.21وافق جملس املس

متمي القانون رمق   داث وٕانتاج وختزن واستعامل    36.09ب املتعلق حبظر است
ئية وتدمريها".  ة الك ٔسل   ا

ىل:  ، ٕاىل التصويت  ىل ذ قل، ٕاذا وافقمت    ٕاذن ن

ىل االتفاق  75.21"مرشوع القانون رمق   - ه  شاء  املوافق مبوج ٔن ٕا ش ة 
ببارس   املعمتدة  البحرية،  ة  املالح دات  لمسا ولية  ا ر   27املنظمة  ينا

  ". 2021يوليوز  13، واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف 2021

  املوافقون: إالجامع. 
ىل "مرشوع قانون رمق ٕاذن،   شارن  املوافق   75.21وافق جملس املس

امل  شاء  ٕا ٔن  ش ة  االتفاق ىل  ه  ة  مبوج املالح دات  لمسا ولية  ا نظمة 
ببارس يف   املعمتدة  ر    27البحرية،  اململكة  2021ينا ، واملوقعة من طرف 

  ". 2021يوليوز    13املغربية يف 

ش   كون لكيش  اجللسة، خص  ل  د هذا لرضورة احملرض  ٔعيد   ٔ
الش كنعاود.  ل، هاذ اليش  س   ي

قانون ر قل ٕاىل املرشوع املوايل: "مرشوع  ه   78.21مق  ن املوافق مبوج
املعمتدة  ضية،  الر ملسابقات  التالعب  ٔن  ش ٔورو  جملس  ة  اتفاق ىل 

ولني (سورسا) يف   رب    18مبا ، املوقعة من طرف اململكة املغربية  2014شت
رب  20سرتاسبورغ يف    ".2021شت

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.
ىل" مرشوع قانون رمق    ٕاذن، شارن  ي    78.21وافق جملس املس ا

ضية،   ملسابقات الر ٔن التالعب  ٔورو ش ة جملس  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ولني (سورسا) يف   رب    18املعمتدة مبا ، واملوقعة من طرف اململكة  2014شت

سرتاسبورغ يف   رب    20املغربية    ". 2021ست

ىل "مرشو لتصويت  قل  رمق  ن قانون  ىل    88.21ع  ه  مبوج املوافق 
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داث  ٔن ٕا حتاد إالفريقي لشباب، ش االتفاق بني حكومة اململكة املغربية و
ط يف   لر ملغرب، املوقع  لشباب  حتاد إالفريقي    ". 2021نومفرب    11مقر 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.
ىل "مرشوع قانون رمق  ٕاذن، شارن  املوافق   88.21وافق جملس املس

لشباب   حتاد إالفريقي  ىل االتفاق بني حكومة اململكة املغربية و ه  مبوج
ط يف   لر ملغرب، املوقع  لشباب  حتاد إالفريقي  داث مقر  ٔن ٕا   11ش

  ". 2021نومفرب  

رمق   قانون  ىل "مرشوع  لتصويت  قل  ىل    92.21ن ه  مبوج املوافق 
ة رمق   ا  148االتفاق ٔن حامية  تلوث ش النامجة عن  املهنية  اطر  ا لعامل من 

ة العمل، لسنة   هزتازات يف ب ل 1977الهواء والضوضاء و ، املعمتدة من ق
ولية يف دورته  يونيو  20املنعقدة جبنيف يف  63املؤمتر العام ملنظمة العمل ا

1977 ."  

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

املرش   ٕاذن، ىل هاذ  شارن  املس ىل  وافق جملس  ه  املوافق مبوج وع 
ة رمق   تلوت    148االتفاق النامجة عن  املهنية  اطر  ا ٔن حامية العامل من  ش

هزتازات يف العمل لسنة   ل املؤمتر    1977الهواء والضوضاء و املعمتدة من ق
ولية يف دورته   ،  1977يونيو    20املنعقدة جبنيف يف    63العام ملنظمة العمل ا

ٔعضاء احلا جامع ا   رضن. ٕ

ىل "مرشوع قانون رمق   لتصويت  قل  ىل   100.21ن ه  املوافق مبوج
املغربية   اململكة  حكومة  بني  ك  س لو ا جمال  يف  والتعاون  إالطار  اتفاق 

ط يف  شاد، املوقع يف الر رب  10وحكومة مجهورية ال   ": 2021دج

  املوافقون: دامئا إالجامع. 
  شكرا لمك.

شارن    ٕاذن، املوافق    100.21ىل "مرشوع قانون رمق  وافق جملس املس
ك بني حكومة اململكة   س لو ىل اتفاق إالطار التعاون يف جمال ا ه  مبوج

جامع احلارضن.  ٕ شاد"    املغربية وحكومة مجهورية ال

ىل "مرشوع قانون رمق   لتصويت  قل  ىل 101.21ن ه  ، املوافق مبوج
لمس الطرق  رب  ويل  ا النقل  ٔن  ش بني  االتفاق  والعبور  والبضائع  افرن 

شاد":    حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ال

  املوافقون: إالجامع. 
رمق    ٕاذن، قانون  "مرشوع  ىل  شارن  املس جملس  ،  101.21وافق 

لمسافرن   الطرق  رب  ويل  ا النقل  ٔن  ش االتفاق  ىل  ه  مبوج املوافق 

املغربي  اململكة  حكومة  بني  والعبور  شاد"،  والبضائع  ال مجهورية  ة وحكومة 
ٔعضائه احلارضن.  جامع  ٕ  

رمق   قانون  ىل "مرشوع  لتصويت  قل  ىل    02.22ن ه  مبوج املوافق 
العايل وشهاداته  التعلمي  بدراسة  رتاف  ال اخلاصة  املعد  إالقلميية  ة  االتفاق

ة، املعمتد   ول إالفريق ٔاكدميية يف ا ر مؤهالته ا اته العلمية وسا س ودرا ٔد ب
ثيوبيا يف  ٕ رب  12ٔ    ". 2014دج

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.
ىل "مرشوع    ٕاذن، ٔعضائه احلارضن  جامع  ٕ شارن  وافق جملس املس

رمق   اخلاصة    02.22قانون  املعد  إالقلميية  ة  االتفاق ىل  ه  مبوج املوافق 
ر مؤهالته   اته العلمية وسا رتاف بدراسة التعلمي العايل وشهاداته ودرا ال

ثيوبي ٕ  ٔ س  ٔد ب املعمتد  ة،  إالفريق ول  ا يف  ٔاكدميية  يف  ا رب    12ا  دج
2014 ."  

ىل "مرشوع قانون رمق  ىل   24.22ننقل ٕاىل التصويت  ه  املوافق مبوج
املعمتد  فين،  لتعاون  ٕافريقي  مج  ر شاء  ٕا عن  املشرتكة  ة  إالفريق االتفاق 

ٔوغندا) يف فاحت غشت   اال (   ". 1975اكم

  املوافقون: إالجامع. 
ىل "مرشوع قانون رمق  ٕاذن، شارن  املوافق   24.22وافق جملس املس

مج ٕافريقي لتعاون فين،   ر شاء  ة املشرتكة عن ٕا ىل االتفاق إالفريق ه  مبوج
ٔوغندا) يف فاحت غشت   اال ( اكم ٔعضائه احلارضن. 1975املعمتد  جامع  ٕ  ،"  

رمق   قانون  "مرشوع  ىل  لتصويت  قل  ىل  25.22ن ه  مبوج  يوافق 
ٔن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية   ش االتفاق 

ط يف    ". 2022مارس  17الفلبني، املوقع يف الر

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.
ىل "مرشوع قانون رمق    ٕاذن، شارن  يوافق    25.22وافق جملس املس

اململكة حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  ٔن  ش االتفاق  ىل  ه  املغربية    مبوج
ط يف   جامع  2022مارس    17وحكومة مجهورية الفلبني، املوقع يف الر ٕ  ،"

  ٔعضائه احلارضن. 

رمق   قانون  ىل "مرشوع  لتصويت  قل  ىل    26.22ن ه  مبوج املوافق 
ٔفراد  يق  و ٔطفال  ا لفائدة  خلارج  النفقة  فاء  س املتعلقة  الهاي  ة  اتفاق

ٔرسة، املعمتدة بالهاي يف    ". 2007نومفرب  23ا

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.
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ىل "مرشوع قانون رمق  ٕاذن، شارن  املوافق   26.22وافق جملس املس
يق   ٔطفال و خلارج لفائدة ا فاء النفقة  س ة الهاي املتعلقة  ىل اتفاق ه  مبوج

يف   بالهاي  املعمتدة  ٔرسة،  ا ٔعضائه  2007نومفرب    23ٔفراد  جامع  ٕ  ،"
  احلارضن. 

ىل "مرشوع قانون رمق  و  لتصويت  قل  ىل    31.22ن ه  املوافق مبوج
دة لتفادي  ة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية القمر املت االتفاق
والغش  هترب  ا ع  وم ل  ا ىل  الرضائب  دان  م يف  الرضييب  زدواج 

ا يف  ني، املوقعة    ". 2022مارس   31الرضيب

  امع. املوافقون: إالج
  شكرا.
ىل "مرشوع قانون رمق  ٕاذن، شارن  املوافق   31.22وافق جملس املس

القمر   مجهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  ة  االتفاق ىل  ه  مبوج
ع   وم ل  ا ىل  الرضائب  دان  م يف  الرضييب  زدواج  لتفادي  دة  املت

ا يف   ني، املوقعة  هترب والغش الرضيب جامع  2022  مارس  31ا ٕ  ،"
  ٔعضائه احلارضن. 

هذه   ٔعامل  دول  يف  املدرج  القانون  مرشوع  ىل  لتصويت  قل  ن
ب هذا، وهو "مرشوع قانون رمق     32.22اجللسة، بطبيعة احلال يف هاذ الرتت

املغربية وحكومة مجهورية  اململكة  االتفاق بني حكومة  ىل  ه  مبوج املوافق 
شجيع وامحل  ٔن ال ش دة  ا يف القمر املت رات، املوقع  اية املتباد لالس

  ". 2022مارس  31

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا لمك.

ىل "مرشوع قانون رمق  ٕاذن، شارن  املوافق   32.22وافق جملس املس
القمر   مجهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  االتفاق  ىل  ه  مبوج

شجيع وامحلاية املتب ٔن ال ش دة  ا  املت رات، املوقع كذ  اد لالس
  ". 2022مارس   31يف  

ات.  2ٕاذن بقات عند    اتفاق

رمق   قانون  ىل "مرشوع  لتصويت  قل  ىل    74.21ن ه  مبوج املوافق 
دو  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  ٔن  ش االتفاق 

ط يف    ". 2021غشت  11ٕارسائيل، املوقع يف الر
جلالية   تتعلق  ة  االتفاق هاذ  تقدمي  ر يف  الوز السيد  تقدمي  اء يف  كام 

لمغرب.  ل النقل  ٔ   املغربية يف دو ٕارسائيل من 

لتصويت.    ٕاذن منر 

  ؛ 26املوافقون= 

  ؛ 06املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

رمق    ٕاذن، القانون  "مرشوع  ىل  شارن  املس جملس  ،  74.21وافق 
ىل االتف ه  ٔن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية  املوافق مبوج اق ش

ط  لر لبية. 2021غشت    11وحكومة دو ٕارسائيل، املوقع  ٔ  "  

رمق   قانون  "مرشوع  بـ  تتعلق  دة  وا ة  اتفاق لنا  ت  املوافق    18.22بق
اري بني حكومة اململكة  صادي والت ق ٔن التعاون  ش ىل االتفاق  ه  مبوج

ط يف املغربية وحكوم لر ر  21ة دو ٕارسائيل، املوقع    ". 2022فربا

  ؛ 26املوافقون= 
  ؛ 06املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ىل "مرشوع قانون رمق    ٕاذن، لبية  ٔ شارن    18.22وافق جملس املس
اري بني حكومة   صادي والت ق ٔن التعاون  ش ىل االتفاق  ه  املوافق مبوج

ط يف   لر ر    21اململكة املغربية وحكومة دو ٕارسائيل، املوقع    ". 2022فربا

ر العالقات مع الرب  لسيد وز ر، شكرا  لسيد الوز   ملان. ٕاذن شكرا 
لجميع.     شكرا 

 رفعت اجللسة. 

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

وبة لرئاسة اجللسة.   امللحق:  الت املسلمة مك   املدا

I -  :لول محمد حرمة شار السيد ا  مدا املس
س،    السيد الرئ

ر،    السيد الوز

شارات والسادة  شارن، السيدات املس   املس

ملغرب يف  لشغالني  حتاد العام  مس فريق  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
ولية ات ا ىل هذه االتفاق اقشة مشاريع القوانني املوافق مبوجهبا    . م

ال البداية  املمتزي   يف  احلضور  سمترار  زتاز  ا عن  نعرب  ٔن  ٕاال  سعنا 
املزتايدة   ات  ا لن و امل لبالد  ال  اها  ر اليت  املغربية  بلوماسية  ل

  حفظه هللا. 

ة ات بلجنة اخلارج ه هذه االتفاق ي عرف ىل النقاش العميق ا   ، وعطفا 
هنا ي   اخصوص   ،فٕاننا ننوه مبضام ور ا ٔمهية اليت تناوهتا وا االت البالغة ا ا

ويل لبالد   . سوف تلعبه يف تطور التعاون ا
يتعلق   رتاف  فف  جمال  يف  ويل  ا إالقلميي  التعاون  شجيع  ب

رتاف بدراسات التعلمي   ،ملؤهالت ال ة إالقلميية املعد اخلاصة  فٕان االتفاق
ة،   ول إالفريق ٔاكدميية يف ا ر مؤهالته ا اته العلمية وسا العايل وشهاداته ودر

ال   . سوف تلعب دورا مركز يف هذا ا
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ىل ذ الوة  ة املشرتكة املتعلقة  فٕان   ، و ة إالفريق مثن مضامني االتفاق نا 
لتعاون ٕافريقي  مج  ر شاء  الهام   ،ٕ التطور  ٔيت يف سريورة  ت ٔهنا  نعترب  كام 

ي يعد   ة وهو التطور البارز ا والبارز لعالقة بالد مع دول قارتنا إالفريق
ال امل هنجها  لسياسة احلكمية اليت  د النتاجئ الطبيعية   حفظه هللا يف ٔ

حتاد إالفريقي واليت متزيت بعودة بالد ،احمليط إالفريقي   . ٕاىل حضرية دول 
ذ ٕالضافة ٕاىل لك  ٔمه    ،و د  ٔ وهنا    ما ميزيفٕان  ة هو  االتفاق هذه 

ة وتضمن توفر اخلرباء ذوي الكفاء ان إالفريق  ةشجع روح التضامن بني الب
ة هلم.  ان احملتا   واملهارة لفائدة الب

ىل ما سبق ات  ،وعطفا  مثن مضامني مجيع االتفاق ٔننا    ،فٕاننا ٕاذ  نؤكد 
لهيا.  ٕالجياب    سنصوت 

II-  حتاد العام ملقمدا   :والت املغربافريق 
  سم هللا الرحامن الرحمي

ٔرشف املرسلني ىل    والصالة والسالم 
س    احملرتم؛السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
شارون احملرتمون.   السيدات والسادة املس

حتـــاد العـــام ملقـــاوالت املغـــرب  مس فريـــق  ل  ٔتـــد ٔن  يطيـــب يل 
ىل: راسة والتصويت  صصة ل رشيعية العامة ا  يف هذه اجللسة ال

ٔورو    78.21  مرشوع قانون رمق  .1 ة جملس  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ولني (سورسا) يف   ضية، املعمتدة مبا ملسابقات الر ٔن التالعب  ش

مترب    18 سرتاسبورغ    2014س واملوقعة من طرف اململكة املغربية 
مترب  20يف   ؛ 2021س

ىل االتفاق بني حكومة   88.21رمق  مرشوع قانون    .2 ه  يوافق مبوج
حتاد  اململكة املغر  داث مقر  ٔن ٕا حتاد إالفريقي لشباب ش بية و

ط يف  لر ملغرب، املوقع  لشباب   ؛ 2021نومفرب  11إالفريقي 
متمي القانون رمق    26.21مرشوع قانون رمق    .3 املتعلق    36.09يقيض ب

الكمييائية   ة  ٔسل ا واستعامل  وختزن  وٕانتاج  داث  است حبظر 
 ؛ وتدمريه

شاء   75.21مرشوع قانون رمق    .4 ٔن ٕا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ة البحرية، املعمتدة ببارس يف   دات املالح ولية لمسا  27املنظمة ا

ر    ؛ 2021يوليو    13واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف    2021ينا
رمق    .5 قانون  ٔن   74.21مرشوع  ش االتفاق  ىل  ه  مبوج يوافق 

اململكة املغربية وحكومة دو ٕارسائيل، اخلدمات اجلوية بني حكومة  
ط يف  لر  ؛ 2021ٔغسطس  11املوقع 

ة بني حكومة   31.22مرشوع قانون رمق    .6 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
زدواج   لتفادي  دة  املت القمر  املغربية وحكومة مجهورية  اململكة 
والغش   هترب  ا ع  وم ل  ا ىل  الرضائب  دان  م يف  الرضييب 

ني، ا يف  الرضيب  ؛ 2022مارس   31املوقع 
ىل االتفاق بني حكومة   32.22مرشوع قانون رمق    .7 ه  يوافق مبوج

شجيع   ال ٔن  ش دة  املت القمر  مجهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 
ا يف  رات، املوقع   ؛ 2022مارس   31وامحلاية املتباد لالس

ىل    26.22مرشوع قانون رمق    .8 ه  ة الهاي املتعلقة  يوافق مبوج اتفاق
ٔرسة، املعمتدة  ٔفراد ا يق  ٔطفال و خلارج لفائدة ا فاء النفقة  س

 ؛ 2007نومفرب  23بالهاي يف 
رمق    .9 قانون  ٔن   25.22مرشوع  ش االتفاق  ىل  ه  مبوج يوافق 

مجهورية   وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات 
ط يف  لر  ؛ 2022مارس  17الفلبني، املوقع 

ٔن التعاون    18.22مرشوع قانون رمق    .10 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
دو   وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  اري  والت صادي  ق

ط يف  لر ر 21ٕارسائيل، املوقع   ؛ 2022فربا
ٔن النقل   101.21مرشوع قانون رمق   .11 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

لمسافر  رب الطرق  ويل  ن والبضائع والعبور بني حكومة اململكة  ا
ط يف   لر املوقع  شاد،  ال سمرب    10املغربية وحكومة مجهورية  د

 ؛ 2021
رمق   .12 قانون  االتفاق   100.21مرشوع  ىل  ه  مبوج إالطار  -يوافق 

ك بني حكومة اململكة املغربية وحكومة   س لو لتعاون يف جمال ا
ط يف  لر شاد، املوقع  سمرب  10مجهورية ال  ؛ 2021د

ة إالقلميية املعد    02.22مرشوع قانون رمق   .13 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
اته العلمية   رتاف بدراسات التعلمي العايل وشهاداته ودر ال اخلاصة 
  ٔ س  ٔد ب املعمتدة  ة،  ٔفريق ا ول  ا ٔاكدميية يف  ا ر مؤهالته  وسا

سمرب واملوقعة من طرف اململ   12(ٕاثيوبيا) يف     15كة املغربية يف  د
 ؛ 2019نومفرب 

رمق   .14 قانون  ة    24.22مرشوع  ٔفريق ا ة  االتفاق ىل  ه  مبوج يوافق 
اال   اكم املعمتدة  فين،  لتعاون  ٔفريقي  مج  ر شاء  ٕا عن  املشرتكة 

ٔغسطس   ٔوغندا) يف فاحت  )1975 . 

ـــــزتاز جبهـــــود  ـــــرب عــــن تقـــــدرينا وا ٔ ٔن  وامسحــــوا يل البدايـــــة 
ية  ــ بلوماس ــازات ا ــال وٕاجن يدة لصــاحب اجل ــ ــادة الرش ــت الق ــة حت املغربي

ــيت  ــة ال عتباري ــة  ملاكن ــا  ٔيض ــده، و ٔي ــد الســادس نرصــه هللا و ــ محم امل
وليـــني،  ى رشاكئنـــا ا متـــزي هبـــا بـــالد  ـــت بـــالد ٔحضــت  والـــيت مك
ويل. هتا يف حميطها إالقلميي، اجلهوي وا   من تعزز ماك

شــــهده  ي  لــــزمخ إالجيــــايب ا بة دون التنويــــه  ــ وال تفــــوتين املناســ
ر  ـــالل التقـــد ـــرية، مـــن  ٔ ٓونـــة ا ـــدة الرتابيـــة لـــبالد يف ا قضـــية الو
لصــحراء املغربيـــة،  ايت  ٔصــبح حيظـــى بــه مقــرتح احلـــمك ا ي  الواســع ا
ــن  ٔيضــا م ــة، و ــا اجلنوبي مين ٔقا ــيب ب ٔج ــايس ا بلوم ــل ا متثي ــرية ا ــاع وث وارتف
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ــف  ــذا امللـ ــع هـ ــاطي مـ ــدة يف التعـ ـ ٔمم املت ــ ــة لـ ــة إالجيابيـ ــالل املقاربـ ـ
ــا صــــاحب  ــة الــــيت يقودهــ ية الرمسيــ ــ بلوماســ ــة ل ــ عــــل. وذ ن املُف

ٔيده.   اجلال محمد السادس نرصه هللا و
ــىل  وكــام هــو مــربز ملوافقــة  فــٕان مشــاريع هــذا القــوانني القاضــية 

ــة  ــة، الثنائيـ وليـ ــدات ا ــات واملعاهـ ـ ــراف، الـــيت االتفاق ٔطـ ــددة ا ٔو املتعـ
ىل:  ٔيت يف ٕاطار املوافقة  ، ت لهيا بالد   وقعهتا 

   :ٔن ش االتفاقان بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو ٕارسائيل 
ٔ) اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو 

لهيا يف  ع  ط  2021غشت  11ٕارسائيل واليت مت التوق ذا  لر تنف
الن املشرتك بني اململكة املغربية ودو ٕارسائيل   ٔحاكم إال

رب  ة املوقع يف دج ٔمرك دة ا ت املت ط. و،  2021والوال لر
ن بتارخي  ر  21ب) االتفاق املوقع بني الب ط،   2022فربا لر

وذ رغبة من الطرفني يف تعزز وتوسيع تعاوهنا يف جماالت 
ٔ التدفق احلر  بتاكر والت د صادية وفق م ق ارة والعالقات 

يد الطرفني حقوقهام والزتاماهتام  ٔ لسلع واخلدمات، مع ت والطبيعي 
ارة  لت احلالية جتاه بعضهام البعض مبوجب اتفاق املنظمة العاملية 

كون  الطرفني طرفا فهيا   ٔخرى اليت  ولية ا واالتفاقات ا
 ؛ 1994اكتفاق اجلات لعام 

 ط  ات لر لهيام  شاد واملوقع  فاقان بني اململكة املغربية ومجهورية ال
رب  10بتارخي  لتعاون يف جمال  2021دج ي هيامن وضع ٕاطار  ، وا

باد بني   فعة م كفل م ك وفق مقاربة  س لو منية قطاع ا
رب  ويل  دة، وهيم االتفاق الثاين النقل ا ن يف جماالت  الب

لمسافرن ارية بني   الطرق  والبضائع والعبور وشجيع املبادالت الت
ن؛   الب

   دة واملوقع اتفاقان بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية القمر املت
ورة   2022مارس  31لهيام بتارخي   ، يف ٕاطار ا ا مبدينة ا

ان هيدفان ٕاىل  لجنة الكربى املشرتكة املغربية القمرية، وال ٔوىل  ا
ع  تفادي  ل وم ىل ا دان الرضائب  زدواج الرضييب يف م

شجيع وامحلاية املتباد  ٔيضا ال ني، و هترب والغض الرضيب ا
صادية   ق القاهتام  الل تعزز  ن، من  رات بني الب لالس

صادية   ق ٔبعادها  ٔهداف التمنية املستدامة يف  رية وفقا  س و
ة.  عية والبي ج  و

   ٔن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  اتفاق ش
ط بتارخي  لر ليه  ع  ي مت التوق مارس   17مجهورية الفلبني وا

ىل املنافسة بني  2022 ، وهيدف ٕاىل تعزز نظام طريان دويل يقوم 
ولية من  سري تطور اخلدمات اجلوية ا مؤسسات النقل اجلوي وت

رب وضع شباكت النقل اجلوي  الل تطور النقل اجلوي ا ويل 

ات املسافرن   يا ىل تقدمي اخلدمات اجلوية لتلبية اح القادرة 
ني؛   والشاح

  رس، واليت مت ة  تفاق ولية واملعروفة  ة ا ٔحاكم االتفاق تطبيق 
ريل  03املوافق ل  1.96.94رشها مبوجب الظهري الرشيف رمق  ٔ

الل مرشوع قانون رمق 2002 متمي القانون   26.21، من  يقيض ب
داث وٕانتاج وختزن واستعامل  36.09رمق  املتعلق حبظر است

ة الكمييائية وتدمريها؛  ٔسل  ا
   ة البحرية دات املالح لمسا ولية  شاء املنظامت ا ة ٕا اتفاق

بعة   شاري وفين  ة دولية ذات طابع اس ظمة حكوم عتبارها م
دة؛  ٔمم املت  ل

  ٔورو ة جملس  ضية، اليت مت  اتفاق ملسابقات الر ٔن التالعب  ش
سرتاسبورغ "فرسا" بتارخي  لهيا  ع  مترب  20التوق ، 2021س

ىل   ضية وحفاظا  ملسابقات الر وذ هبدف حماربة التالعب 
يض؛  د السلوك الر رتام قوا ضة وا  زاهة الر

  ملغرب، وذ متاش لشباب  حتاد إالفريقي  داث مقر  يا اتفاق ٕا
هودات املبذو من طرف املغرب وفقا لتوجهيات امل محمد   مع ا

ولية  ت الوطنية وإالقلميية وا ىل املستو السادس نرصه هللا 
فريقي؛    لفائدة الشباب 

   رتاف بدراسات التعلمي العايل ال ة إالقلميية املعد اخلاصة  االتفاق
ر مؤهالته ا اته العلمية وسا ول  وشهاداته ودر ٔاكدميية يف ا

ة؛  ٔفريق  ا
  ،مج ٕافريقي لتعاون فين ر شاء  ة املشرتكة عن ٕا ة إالفريق االتفاق

رشية   دام مواردها ال رب است ة  فريق ان  وتعزز التعاون بني الب
صادية بني شعوهبا؛  ق ٓفاق التمنية   ودمع سبل التضامن وتعزز 

 فاء النفق س ة الهاي املتعلقة  ٔفراد اتفاق ٔطفال و خلارج لفائدة ا ة 
ٔرسة  ؛ ا
  داث وٕانتاج  36.09مواءمة ملحق القانون رمق اخلاص حبظر است

ة  ة الكمييائية وتدمريها مع تعديل ملحق االتفاق ٔسل واستعامل ا
ة   ٔسل داث وٕانتاج وختزن واستعامل ا ولية املتعلقة حبظر است ا

ة.  ٔسل  الكمييائية وتدمري ت ا

ــــل  ٔ ــاد العــــام ملقــــاوالت املغــــرب و حتــ ، فٕاننــــا يف فريــــق  ذ
ىل مشاريع هذه القوانني. ٕالجياب    نصوت 

ليمك ورمحة هللا.   والسالم 

III -   :لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   مجمو
س،   السيد الرئ
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  السيدات والسادة الوزراء، 
شارون،    السيدات والسادة املس

ة  إ  لشغل،ننا يف مجمو ميقراطية  اقشة مشاريع    الكونفدرالية ا مبناسبة م
  القوانني التالية: 

    لتعاون    100.21مرشوع قانون رمق ىل االتفاق إالطار  ه  يوافق مبوج
املغربية وحكومة مجهورية   ك بني حكومة اململكة  س لو ا يف جمال 

ط يف  لر شاد، املوقع  سمرب  10ال   ؛ 2021د
    ٔن النقل    101.21مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

اململكة  حكومة  بني  والعبور  والبضائع  لمسافرن  الطرق  رب  ويل  ا
يف   ط  لر املوقع  شاد،  ال مجهورية  وحكومة  سمرب    10املغربية  د

  ؛ 2021
    قانون رمق ة بني حكومة   31.22مرشوع  االتفاق ىل  ه  يوافق مبوج

مج  وحكومة  املغربية  زدواج  اململكة  لتفادي  دة  املت القمر  هوري 
والغش   هترب  ا ع  وم ل  ا ىل  الرضائب  دان  م يف  الرضييب 

ا يف  ني، املوقعة    ؛ 2022مارس   31الرضيب
    قانون رمق ة بني حكومة   32.22مرشوع  االتفاق ىل  ه  يوافق مبوج

شجيع وامحلاية   ٔن ال ش دة  اململكة املغربية وحكومة مجهوري القمر املت
رات،املتباد  ا يف  لالس   ؛ 2022مارس  31املوقع 

    ٔن اخلدمات   25.22مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
بني حك املوقع اجلوية  الفلبني،  وحكومة مجهورية  املغربية  اململكة  ومة 

ط يف    ؛ 2022مارس  17لر
    قلميية املعد   02.22مرشوع قانون رمق ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

العلمية   اته  العايل وشهاداته ودر التعلمي  بدراسات  رتاف  ال اخلاصة 
ا ة،  ٔفريق ا ول  ا يف  ٔاكدميية  ا مؤهالته  ر  ٔوسا س  ٔد ب  ملعمتدة 

سمرب  12(ٕاثيوبيا) يف  واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف  2014د
  ؛ 2019نومفرب  15
    رمق قانون  ة    24.22مرشوع  إالفريق ة  االتفاق ىل  ه  مبوج يوافق 

لتعاون   ٔفريقي  مج  ر شاء  ٕا عن  اال    فين،املشرتكة  اكم املعمتدة 
ٔوغندا ٔغسطس  (   ؛ 1975) يف فاحت 

  رمق  مرشو قانون  حكومة   88.21ع  بني  االتفاق  ىل  ه  مبوج يوافق 
حتاد   داث مقر  ٔن ٕا ش لشباب  ٔفريقي  حتاد ا اململكة املغربية و

لشباب  ٔفريقي  ط يف  ملغرب،ا لر   ؛ 2021نومفرب  11املوقع 
    ة الهاي املتعلقة    26.22مرشوع قانون رمق ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

النفقة   فاء  املعمتدة س ٔرسة،  ا ٔفراد  يق  و طفال  لفائدة  خلارج 
  ؛ 2007نومفرب  23بالهاي يف 

    قانون رمق شاء    75.21مرشوع  ٔن ٕا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ة   دات املالح لمسا ولية    27املعمتدة ببارس يف    البحرية،املنظمة ا
ر     ؛ 2021وليو ي 13واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف  2021ينا

    قانون رمق ٔورو    78.21مرشوع  ة جملس  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ولني (سورسا) يف   مبا ضية، املعمتدة  الر ملسابقات  ٔن التالعب  ش

مترب    18 سرتاسبورغ يف    2014س واملوقعة من طرف اململكة املغربية 
مترب  20   ؛ 2021س
    ىل اال  92.21مرشوع قانون رمق ه  ة رمق  يوافق مبوج ٔن    148تفاق ش

والضوضاء   الهواء  تلوث  عن  النامجة  املهنية  اطر  ا من  العامل  حامية 
ة العمل   هزتازات يف ب ل املؤمتر العام ملنظمة    ،1977و املعمتدة من ق

ولية يف دورته الثالثة والستني، املنعقدة جبنيف يف   يونيو    20العمل ا
  ؛ 1977

    قانون رمق ب   26.21مرشوع  القانون رمق  يقيض  املتعلق    36.09متمي 
داث   ة الكمييائية وتدمريها.  وٕانتاجحبظر است ٔسل   وختزن واستعامل ا

ي جيمع اململكة  اءت يف ٕاطار تعزز وتوطيد التعاون ا ات  نعتربها اتفاق
قة الشق ول  ا من  دد  مع  الصعيد    ،املغربية  ىل  ماكنته  تعزز  انب  اىل 

  . القاري 
سي يف  كذ  اءت  وتفعيل  و ولية،  ا اللزتاماته  املغرب  وفاء  اق 

القات التعاون والرشاكة اليت جتمع   ٔن توطيد  ش ة  ة السام التوجهيات امللك
ن  ىل الصعيد ول الصديقة وتعزز ماكنة اململكة املغربية  املغرب بعدد من ا

ويل.    القاري وا
 ٔ ات ثنائية ا اله، اتفاق ٔ هيا  ات املشار ا طراف مع لك  وشمل االتفاق

ات  دة ومجهورية الفلبني، وكذا اتفاق شاد ومجهورية القمر املت من مجهورية ال
ٔطراف، إ  عددة ا ات م شمل اتفاق ٔخرى  ٔفريقي، و قلميية معمتدة يف إالطار ا

ة الكمييائية.  ٔسل   فضال عن مرشوع قانون يف جمال ختزن واستعامل ا
ٔمهية   ل التعاون    اليت ونظرا  تعزز  ل  ٔ من  ات  االتفاق هذه  هبا  حتظى 

ول دد من ا ىل   ،والرشاكة بني املغرب و ٔو  ىل املستوى القاري  سواء 
الكونفدرالية   ة  مجمو يف  فٕاننا  ويل،  ا ميقراطية  املستوى  نصوت ا لشغل 

ىل هذه املشاريع قوانني.    ٕالجياب 

س    ، السيد الرئ
مبناقشة   يتعلق  ما  رمق  ٔما  القانون  ىل    74.21مرشوع  ه  مبوج يوافق 

ان  والك املغربية  اململكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  ٔن  ش االتفاق 
ط يف   لر ، ومرشوع القانون رمق 2021ٔغسطس    11رسائييل، املوقع 

اري بني    18.22 صادي والت ق ٔن التعاون  ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
ط يف  حكومة اململكة املغربي لر رسائييل، واملوقع  ان  ر    21ة والك فربا

2022 .  
ال   اخلطوة  هذه  نعترب  لشغل  ميوقراطية  ا الكونفدرالية  ة  فٕاننا يف مجمو
ة  ي يضع دامئا القضية الفلسطي لمغرب ا مع الثابت واملرشف  سجم مع ا ت
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ٔوىل  25 سمرب 20( 1444جامدى ا  ) 2022 د

املغربية الصحراء  قضية  مرتبة  خيار    ،يف  اء  التطبيع  ٔن  -ٔمريكعتبار 
لسيطرة وحتييد   ٔداة  صهيوين يف املعاد العربية والرصاع العريب إالرسائييل 

صاد والسياسة، الٕ  ق سقاط لك  دول املنطقة العربية، مستغلني يف ذ 
ان الصهيوين يف املنطقة.    حتفظ دويل عن وجود الك

و   ٕالضافة  ،هذا املنطقة  يت  تف فهيا،  إ اىل  لية  دا ات  رصا جياد 
لقدس واستغ  ة، ال س املرتبطة  ي رواهتا وتغيري ثقافاهتا واملعتقدات ا الل 

املنطقة  يف  شود  امل الصهيوين  ان  الك ٔهداف  يه  وهذه  واملقدسات، 
لهيا من النيل  الء    ىل البحر ٕالقامة دوهتم املزعومة. إ لالس

ات وسياسات التطبيع مل تنه الرصاع العريب  إ  بل    ،إالرسائييلن االتفاق
طاين،  س دا لتوسع  دة الرصاع ومل توقف العدوان ومل يضع  معقت من 

ىل   معدت  بل  املنطقة،  يف  ستقرار  و ٔمن  ل توفري  النعرات إ وال  رة 
ل   ٔ ة واملذهبية واحلزبية من  طان يف فلسطنيإ الطائف س ت  و   دامة  شت

ٔساس. ه العريب الشعيب عن قضيهتم ا   التو
ر   د لرصاع والقضية   ر،و ٔت بعالج  فٕان وصفة صفقة القرن مل ت

دة   ت املت ان الصهيوين والوال ا الك ة مبا حتم من ٕاغراءات قد الفلسطي
ٔزم و  دة الت ول العربية، بل يه وصفة لز لتايل إ ل ي  ٔمد الرصاع، فه طا 

د هو ٕارسائيل  صفق لرصاع والراحب الوح ل  ٔكرث مما يه  افع خشصية  ذا  إ ة م
ول اليت   لية ل وارث دا ٔهنا ستؤدي ال حما اىل  ما اسمترت هذه الصفقة و

هيا.    انضمت ا
ليه ضد    ،و نصوت  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو يف  فٕاننا 

ان الصه  ني بني املغرب والك تني املربم   يوين. االتفاق

IV -   :ا السطي شار السيد    مدا املس
  . سم هللا الرحامن الرحمي 

ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    والصالة والسالم 
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمون 

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

ولية اخلامسة عرشة   ات ا ىل االتفاق ىل مشاريع القوانني املوافق مبوجهبا 
هيا.    املشار ٕا

ىل   اللها  اسبة نؤكد من  ي تقوم به  ويه م بلومايس ا ٔمهية العمل ا
ل تعزز  ٔ ، حفظه هللا، سواء من  ادة الرشيدة جلال امل بالد حتت الق

ولية  ،العالقات الثنائية الت إالقلميية وا خنراط يف التك الل   ؛ ٔو من 
مع   ٔشرية  لت املتعلقة  اخلالفات  طي  سياق  يف  ٔيت  ت اليت  ات  االتفاق ويه 

  ا. مجهورية فرس
ة رمق   ىل االتفاق ٔمهية املوافقة  ىل  ظمة نقابية، نؤكد  عتبار م  148و

والضوضاء   الهواء  تلوث  عن  النامجة  املهنية  اطر  ا من  العامل  ٔن حامية  ش
العمل،   ة  ب هزتازات يف  العام ملنظمة 1977و املؤمتر  ل  ق املعمتدة من   ،

ولية يف دورته الثالثة والستني املن    . 1977يونيو    20عقدة جبنيف يف  العمل ا
مبوجب   لشباب  ٔفريقي  ا حتاد  مقر  بالد  ضان  اح اليا  مثن  كام 

، وهو ما نعتربه ٕاجنازا دبلوماسيا بعد عودة 2021نونرب  11االتفاق املوقع يف 
  بالد املؤسسية لالحتاد إالفريقي، لتعزز دور الشباب إالفريقي. 

س احملرتم،    السيد الرئ
وإ  الصهيوين  ٕاننا  ان  الك مع  العالقات  ادة  ٕ بالد  قرار  نتفهم  كنا  ن 

الل املارق  ح ٔي مربر لتطبيع العالقات مع هذا  الغاصب، فٕاننا ال جند 
ولية شمل جماالت   ،ري املنضبط لقرارات الرشعية ا وتوسيع هذه الروابط ل

صادية   اق وية  دي  وجتاريةح ال ىل  ان  الك هذا  شجع  س ما  وهو  يف ، 
ٔس العامل   ٔظهرت بطو  ي  ٔعزل، ا غطرسته ضد الشعب الفلسطيين ا

  معق الروابط بني الشعبني الفلسطيين واملغريب.   2022يف قطر 
لس   مب ملغرب  لشغل  الوطين  حتاد  يف  فٕاننا  إالطار،  هذا  ويف 
ىل  ٔبنا  د العليا،  بالد  مصاحل  ىل  حرصنا  طلق  م ومن  شارن  املس

ٔطراف ا عددة  م ٔو  الثنائية  سواء  ولية،  ا ات  االتفاق ىل   ،التصويت 
لرفض  لتصويت  ٔسف،  ٔنفسنا اليوم مضطرن، مع ا ٔننا جند  ري  ٕالجياب 

ات املوقعة مع ٕارسائيل.    ىل االتفاق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 


