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 د املائةبع نية والثالثلثالثاحمضر اجللسة 
 

 (4152دجنرب 44ه )5441الثاين  ربيع 51 االثنني: التاريخ

جملس  رئيسل الرابعالنائب  األنصاري دعبد الواحالسيد : لرائسةا
 .النواب

ابتداء من الساعة السادسة مساء والدقيقة عشر دقائق  :التوقيت
 السادسة والثالثني.

 ية:النصوص التشريعية التاللدراسة والتصويت ا: األعمالجدول 
يوافق مبوجبه على االتفاقية حول  21.52مشروع قانون رقم  -

 1وكو يف املوقعة بواكاد التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي،
ا املغربية وحكومة بوركين بني حكومة اململكة 4152سبتمرب 

 .فاسو
ن يوافق مبوجبه على اتفاقية للتعاو  24.52مشروع قانون رقم  -

القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بواكادوكو 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4152سبتمرب  1يف 

 .بوركينا فاسو
الحتاد تفاقية ايوافق مبوجبه على ا 25.52مشروع قانون رقم  -

املوزمبيق( املعتمدة مبابوتو ) األفريقي ملنع الفساد ومكافحته،
 .4111يوليو  55يف 

يوافق مبوجبه على االتفاقية يف  82.52مشروع قانون رقم  -
سبتمرب  1ميدان تسليم اجملرمني، املوقعة بواكادوكو يف 

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو 4152
يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن  81.52قانون رقم مشروع  -

بني  4152يوليو  41اخلدمات اجلوية، املوقع ابلرابط يف 
 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الدومينيكان

يوافق مبوجبه على االتفاق حول  88.52مشروع قانون رقم  -
رابط لاملساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي، املوقع اب

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4152يوليو  41يف 
 .مجهورية الدومينيكان

يوافق مبوجبه على اتفاق اإلطار  11.52مشروع قانون رقم  -
أبريل  11للتعاون يف جمال اللوجيستيك، املوقع بربازافيل يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  4152
 .الكونغو

يوافق مبوجبه على اتفاقية ابماكو  11.52قم مشروع قانون ر  -
بشأن حظر استرياد النفاايت اخلطرة إىل إفريقيا ومراقبة وإدارة 

 11يف  ايل(محتركها عرب احلدود اإلفريقية، املعتمدة بباماكو )
 . 5995يناير 

 يوافق مبوجبه على االتفاق الثنائي 15.52مشروع قانون رقم  -
تقين، هين الفالحي والتأطري الللتعاون يف ميدان التكوين امل

بني وزارة الفالحة والصيد  4152يونيو  51املوقع ابلرابط يف 
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت للمملكة املغربية 

 .لفيدراليةاووزارة الفالحة والتنمية القروية جلمهورية نيجرياي 
 يوافق مبوجبه على اتفاق اإلطار 11.52مشروع قانون رقم  -

أبريل  11للتعاون يف ميدان الطاقة، املوقع بربازافيل يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  4152
 .الكونغو

يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون  49.52مشروع قانون رقم  -
مارس  1يف ميدان األمن ومكافحة اجلرمية، املوقع بباكو يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  4152
 .أذربيجان

يوافق مبوجبه على اتفاق اإلطار  42.52مشروع قانون رقم  -
بربازافيل يف  ، املوقعللتعاون يف جمايل الفالحة وتربية املواشي
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بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4152أبريل  11
 .مجهورية الكونغو

يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون  41.52مشروع قانون رقم  -
يل يف جمال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع بربازاف

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4152أبريل  11يف 
 .ورية الكونغومجه

ة يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقع 45.52مشروع قانون رقم  -
بني حكومة اململكة املغربية  4152مارس  1بباكو يف 

وحكومة مجهورية أذربيجان لتجنب االزدواج الضرييب ومنع 
 .الدخلالتهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على 

وقع االتفاق امليوافق مبوجبه على  41.52مشروع قانون رقم  -
بني حكومة اململكة املغربية  4152أبريل  11بربازافيل يف 

وحكومة مجهورية الكونغو بشأن التشجيع واحلماية املتبادلة 
 .لالستثمارات

ة يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقع 19.52مشروع قانون رقم  -
غربية بني حكومة اململكة امل 4152أبريل  11بربازافيل يف 

وحكومة مجهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضرييب ومنع 
 .التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل

يوافق مبوجبه على واثئق االحتاد  11.52مشروع قانون رقم  -
العشرون و  الربيدي العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر اخلامس

 .4154لالحتاد، املنعقد ابلدوحة سنة 
يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن  11.52مشروع قانون رقم  -

مارس  2االعرتاف املتبادل برخص السياقة، املوقع ابلرابط يف 
 .ايلمبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  4152

يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن  42.52مشروع قانون رقم  -
النقل الدويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع، املوقع ابلرابط 

 .ومجهورية مايلبني اململكة املغربية  4152مارس  2يف 

شأن االتفاق بيوافق مبوجبه على  54.52مشروع قانون رقم  -
بني  4152يناير  59اخلدمات اجلوية، املوقع ابلرابط يف 

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية بنما
يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن  41.52مشروع قانون رقم  -

 41 يف ابلرابطقع االعرتاف املتبادل برخص السياقة، املو 
ومة بني حكومة اململكة املغربية وحك 4158ديسمرب 
 .النيجرمجهورية 

 :السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس اجللسة

ننتقل إىل اجللسة التشريعية مباشرة، السيدات والسادة 
الوزراء، السيدات والسادة النواب احملرتمون، يعقد جملس النواب 
جلسة عمومية تشريعية ختصص للدراسة والتصويت على مشاريع 

اتفاقية دولية  45قوانني خاصة ابتفاقيات الدولية وهي املتعلقة ب
 ىت ال أكون مضطرا لتالوهتاالئحتها ومراجعها الشك لديكم، ح

مجيعها، التقرير بشأهنا قد مت توزيعه فيما أعتقد على مجيع 
السيدات والسادة النواب، الكلمة اآلن للسيدة كاتبة الدولة لتقدمي 
مشاريع القوانني اخلاصة ابالتفاقيات الدولية وتقدميها دفعة 

 .واحدة، فلتتفضل مشكورة

جية الدولة لدى وزير الشؤون اخلار السيدة مونية بوستة، كاتبة 
 :والتعاون الدويل

 .بسم الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
أتشرف أبن أعرض أمامكم اليوم عددا من مشاريع قوانني 
اليت تعكس الدينامية الدبلوماسية اليت تشهدها بالدان، حتت قيادة 

ليت صره هللا، واليت تربز املكانة اصاحب اجلاللة، حممد السادس، ن
حيظى هبا املغرب على املستوى اجلهوي والقاري والدويل، وكذا 
جماالت اإلسرتاتيجية املهمة اليت استطاع املغرب أن يطور فيها 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3918-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-30-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2018
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3918-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-30-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2018
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3918-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-30-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2018
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3918-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-30-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2018
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3518-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3518-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3518-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3018-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%8C
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3018-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%8C
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جماالت التعاون الدويل، على املستوى الثنائي لدينا جمموعة من 
ها خالل الزايرة ياالتفاقيات مع مجهورية الكونغو وقد مت التوقيع عل

امللكية السامية اليت أجراها صاحب اجلاللة، نصره هللا، جلمهورية 
، حيث مت التوقيع على اتفاقيات 4152أبريل  11الكونغو يف 

مهمة هتم اجملال اإلقتصادي ابمتياز حيث وقّعت اتفاقيات متعلقة 
ابجتناب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب فيما يتعلق 

ب على الدخل، واتفاقية بشأن تشجيع ومحاية املتبادل ابلضرائ
 .لالستثمارات

وكما تعلمون، هذه االتفاقيات تشكل النواة األوىل 
الضرورية خللق وحتسني مناخ مالئم لألعمال وتعزيز الشراكة 
 اإلقتصادية والتبادل التجاري، كما مت التوقيع على اتفاقية يف جمال

نافسية ال من أيمية يف حتسني تاللوجيستيك ملا يكتسي هذا اجمل
وتيسري التبادل التجاري، فيما خيص قطاعني آخرين حيويني هو 
قطاع الفالحة والصيد البحري، قد مت التوقيع على إتفاق بشأن 
التعاون يف جمال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، ويهدف 
املغرب من خالله إىل تعزيز الشراكة عن طريق تقدمي خربات 
مرتاكمة يف هذا اجملال خاصة عن طريق التكوين املهين وخلق فرص 
الشغل، كما مت التوقيع على اتفاقية يف اجملال الفالحي وتربية 
املواشي ويهدف ابألساس إىل إقامة شراكة فاعلة لدعم التنمية 
املستدامة للموارد الفالحية واحليوانية، وعقلنة تدبريها وكذا حتسني 

كوين والرعوي وتعزيز التعاون التقين يف جمال التالتدبري الفالحي 
 .الفالحي

يف جمال الطاقة دائما مع مجهورية الكونغو لدينا إتفاقية 
ة أيضا هتدف إىل تيسري تبادل اخلربات يف جمال التنمية املؤسساتي

لقطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية وتطوير اإلطار 
ادل كما يهدف كذلك إىل تبالتشريعي والتنظيمي هلذا القطاع،  

التجارب يف ميادين اإلنتاج والنقل وتوزيع الكهرابء وحتفيز 
 .وتشجيع مستثمري القطاع اخلاص يف كال البلدين

على املستوى اإلفريقي دائما لدينا اتفاقية مع مجهورية 
نيجراي الفيدرالية، كما تعلمون فاملغرب تربطه بنيجرياي عالقات 

ها زمخا قواي ودينامية شهدهتا العالقات صداقة وطيدة مت إعطائ
بني البلدين خالل السنوات األخرية، خاصة بعد زايرة جاللة 

وزايرة  4151امللك، حممد السادس، نصره هللا، إىل نيجراي يف 
العمل والصداقة اليت قام هبا فخامة رئيس اجلمهورية النيجريية 

 .4152الفيدرالية للمغرب يف يونيو 

ن يف مت التوقيع على اتفاق ثنائي للتعاو  ويف هذا السياق
ميدان التكوين املهين والفالحي والتأطري، يرّكز ابألساس على 
وضع خربة اململكة يف اجملال الفالحي من أجل الرفع من مردودية 
القطاع الفالحي وحتسني جودته عن طريق التكوين املهين 

ة إىل هالفالحي، وقصد تعزيز حمور تنقل السلع من املغرب متج
دول غرب إفريقيا، لدينا اتفاقيات هتم أوال دولة النيجر حيث يعين 
هنا لدينا اتفاقية بشأن اإلعرتاف املتبادل برخص السياقة املوقعة 

، اليت هتدف إىل تسهيل السري 4158دجنرب  41ابلرابط يف 
الطرقي وتيسري ظروف التنقل على تراب البلدين، مع مجهورية 

، األوىل 4152مارس  2ني مت التوقيع عليهما يف مايل لدينا اتفاقيت
بشأن النقل الدويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع املوقع كما 

، والثانية هتم االعرتاف املتبادل برخص 4152مارس 2أشرت يف 
السياقة هااتن اإلتفاقيتان تتكامالن هبدف خلق مناخ للتبادل 

ذا لتحقيق ة ومايل وكالتجاري ونقل السلع واملسافرين بني املغارب
تطور النقل متعدد الوسائط، مع مجهورية بوركينافاسو دائما يف 

وركينا القارة اإلفريقية وابلنظر للعالقات املتميزة اليت تربط املغرب بب
فاصو واليت تتمظهر أيضا من خالل الدينامية اإلقتصادية امللموسة 

 .يف العالقة بني البلدين

يف إطار تعزيز التعاون األمين  لدينا ثالث اتفاقيات تدخل
، االتفاقية األوىل 4152شتنرب  1والقضائي مت التوقيع عليها يف 

 متعلقة بتسليم اجملرمني وهناجيب الرتكيز على كون التعاون األمين
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والقضائي وضمن جماالت اإلهتمام املشرتك وذلك للمسايمة يف 
 املعلومات العابرة للحدود واإلرهاب وكذا تبادل مكافحة اجلرمية

 اإلستخباراتية يف هذا اجملال، لدينا إتفاقية أيضا متعلقة ابلتعاون
القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية واتفاقية متعلقة 
ابلتعاون القضائي يف امليدان اجلنائي اليت تشكل آلية ضرورية 
ملساعدة اجلانبني يف حتسني ظروف األمن والتعاون املرتبط 

 .البشرية واملبادالت التجارية بتنقالت

 :على مستوى أمريكا الوسطى والكارييب

لدينا ثالث اتفاقيات مع مجهورية الدومينيكان وابانما 
هتم ابألساس النقل اجلوي واجلمارك ومن املعلوم أن هذه الدول 
أمريكا الالتينية هلا متوقع إسرتاتيجي ووزن سياسي واقتصادي، 

سنة  السامية هلاد البلدان يف املنطقة خاصة يفوبعد الزايرة امللكية 
انطلقت دينامية عمل وشراكة ملموسة مت تدعيمها على  4114

مستوى الدبلوماسية املباشرة وكذلك على مستوى الدبلوماسية 
املوازية خاصة من طرف الربملان بغرفتيه مما ساهم يف تعميق تواجد 

ا الرتابية، مع عن وحدتن املغرب يف املنطقة ومضاعفة املنابر املدافعة
مجهورية الدومينيكان كما أشرت لدينا اإلتفاقية املتعلقة ابخلدمات 

واليت تسعى إىل توسيع شبكة  4152يوليوز  41اجلوية املوقعة يف 
التنقل اجلوي وتعزيز التواجد املغريب يف أمريكا الالتينية عموما 

 ومنطقة الكراييب خصوصا؛

دلة يف ابملساعدة اإلدارية املتبا االتفاقية األخرى املتعلقة
اجملال اجلمركي املوقعة يف نفس التاريخ واليت هتدف إىل خلق 
الشراكة يف جماالت األمن واإلستعالالت واملراقبة والتسعري ورقمنة 
األنظمة اجلمركية، مع مجهورية بناما لدينا حبكم موقعها 
 اإلسرتاتيجي على املستوى اإلقتصادي لدينا إتفاق بشأن

ويهدف  4152يناير  59اخلدمات اجلوية املوقعة يف الرابط يف 
إىل تعزيز التواجد املغريب يف املنطقة وخلق فضاءات جديدة 
للتواصل من أجل تعزيز الشراكات اإلقتصادية والتجارية يف اجملال 

السياحي، مه دولة أدربيدجان لدينا اتفاقيتني وهي هتدف إىل 
قاز األسيوية وحتدمي منطقة القو تعزيز العالقات على املستوى 

 : حيث مت التوقيع على اتفاقيتني

األوىل هتدف إىل جتنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب -
يف ميدان الضرائب على الدخل، وحيث تشكل هذه اإلتفاقية 
أرضية ضرورية لتشجيع املستثمرين من كال الطرفني بشكل خاص 

 .عام وتشجيع التعاون اإلقتصادي بشكل

واالتفاقية الثانية هتم ميدان األمن ومكافحة اجلرمية وهذا انبع  -
من اإلهتمام املشرتك ملكافحة اجلميع اجلرمية العابرة للحدود 

 .واإلرهاب وضرورة تبادل املعلومات واخلربات

 :اتفاقياتلدينا ثالث  على املستوى املتعدد األطراف

يوافق مبوجب  11.52اإلتفاقية األوىل وهي مشروع قانون رقم -
على واثئق اإلحتاد الربيدي العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر 

وقد اعتمد هذا املؤمتر  4154لالحتاد املنعقد ابلدوحة سنة  41
جمموعة من القرارات لتعديل النصوص التنظيمية داخل االحتاد 
الربيدي العاملي بغية تكييفها مع التطورات واملستجدات التقنية 
ومن أجل حتسني أدائها، وقد دخل هذا املشروع حيز التنفيذ بعد 

وجتدر اإلشارة  4154استيفاء كل الشروط ابتداءا من فاتح يناير 
إىل أن اململكة املغربية قد عملت منذ انضمامها إىل اإلحتاد الربيدية 

على اإلندماج بنشاط يف تسيري شؤون اإلحتاد 5941عام 
ل ثقة غال مجيع اهليئات املختلفة بفضواملشاركة املنتظمة يف أش

أعضائه املتجددة وانتخاب املغرب مرات عديدة ليحظى بشرف 
 .تقلد مناصب املسؤولية داخل أجهزة هذا اإلحتاد

أخريا، سأعرض اتفاقيتني اللتني تدخلني يف إطار تعزيز املنظومة 
اخلاصة ابإلحتاد اإلفريقي يف جمالني مهمني جمال حماربة الفساد 

يوافق  25.52ال البيئة، املشروع األول هومشروع قانون رقم وجم
تمد مبوجبه على اتفاقية اإلحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته املع
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اليت مت  ، وهتدف هذه اإلتفاقية4111يوليوز  55مببوتو بتاريخ 
دولة عضو يف اإلحتاد اإلفريقي،  42التوقيع عليها من طرف 

غشت  11لت حيز التنفيذ بدولة، ودخ 18وصادق عليها 
، أشارت إىل أن هذه اإلتفاقية هتدف إىل التسجيل، إىل 4111

تعزيز وتشجيع إنشاء اآلليات الالزمة يف إفريقيا ملنع الفساد 
واملعاقبة والقضاء عليه وعلى اجلرائم ذات الصلة والتنسيق ومواءمة 
 السياسات والتشريعات بني الدول األطراف يف هذا اجملال، وكذا
 توفري الظروف املناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة الشؤون

 .العامة

يوافق  11.52املشروع الثاين هو مشروع قانون رقم 
اخلطرية  حظر استرياد النفاايت مبوجبه على اتفاقية ابماكو بشأن

، هذه 5995يناير  11إىل افريقيا واملتعمد بباماكو بتاريخ 
دولة عضو يف اإلحتاد  11ليها من طرف اإلتفاقية مت التوقيع ع

دولة، ودخلت حيز التنفيذ  48اإلفريقي، ومصادق عليها من قبل 
، وهتدف هذه اإلتفاقية إىل محاية صحة 5992أبريل  44بتاريخ 

اإلنسان والبيئة من املخاطر اليت قد تشكل هذه النفاايت، ابلتزام 
ال لالزمة يف جماألطراف املتعاقدة ابختاذ اإلجراءات القانونية ا

صالحيتها ملنع استرياد مجيع النفاايت اخلطرية ألي سبب إىل 
 .إفريقيا من أطراف غري متعاقدة

ويف اخلتام، أتقدم ابلشكر للسيد رئيس ومقرر جلنة 
اخلارجية والدفاع والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج 

الل قيم خوكافة أعضائها على مسايمتهم الفعالة، ونقاشهم ال
اجللسة املخصصة للمصادقة على هذه اإلتفاقيات، كما أشكركم 

 .على حسن تتبعكم وعلى حسن إستماعكم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة الوزيرة ابلنسبة للتقرير أو تقرير مقرر اللجنة
، يف كل هاته املواضيع قد وزع التقرير، منر مباشرة لعملية التصويت

 عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانونومنر إىل 
41.52: 

 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

يوافق  81.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
مبوجبه على اإلتفاق بشأن اإلعرتاف املتبادل برخص السياقة 

حكومة اململكة  بني 8102دجنرب  82املوقعة ابلرابط يف 
 .املغربية وحكومة مجهورية النيجر

 :54.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

يوافق  01.02صادق جملس النواب على مشروع قانون 
ط يف مبوجبه على اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة ابلراب

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  8102يناير  01
 .مجهورية بنما

 :42.52التصويت على املادة الفريدة املكونة مشروع القانون 

 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

يوافق  82.02صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
النقل الدويل عرب الطرق  مبوجبه يد على اإلتفاق بشأن

بني  8102مارس  12للمسافرين والبضائع املوقعة ابلرابط يف 
 .اململكة املغربية ومجهورية مايل

 :11.52التصويت على املادة الفريدة املكونة مشروع القانون رقم 
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 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

يوافق  81.02 نوناصادق جملس النواب على مشروع الق
مبوجبه على اإلتفاق بشأن اإلعرتاف املتبادل برخص السياقة 

بني حكومة اململكة  8102مارس  12املوقعة ابلرابط يف 
 .املغربية وحكومة مجهورية مايل

 :11.52التصويت على املادة الفريدة املكونة مشروع القانون 

 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد

 ال أحد :املمتنعون
يوافق  81.02صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 

ختذها واثئق االحتاد الربيدي العاملي والقرارات اليت ا مبوجبه على
 .8108لإلحتاد املنعقد ابلدوحة سنة  81املؤمتر 

 :19.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  81.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
بني  8102أبريل 81مبوجبه على االتفاقية املوقعة بربازافيل يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو لتجنب 
اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب 

 .على الدخل

 :41.52على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون  التصويت

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:
يوافق  11.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 

بني  8102أبريل  81مبوجبه على االتفاق املوقع بربازافيل يف 
شأن ب حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الكونغو

 .لإلستثماراتالتشجيع واحلماية املتبادلة 

 :45.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  10.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
بني  8102مارس  1مبوجبه على االتفاقية املوقعة بباكو يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية أدربيدجان لتجنب 
اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب 

 .على الدخل

 :41.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  18.02 القانونصادق جملس النواب على مشروع 
مبوجبه على اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري وتربية 

بني  8102أبريل  81األحياء البحرية املوقع بربازافيل يف 
 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو

  :42.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:
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صادق جملس النواب على مشروع القانون، من فضلكم، 
يوافق  12.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 

مبوجبه على اإلتفاق اإلطار للتعاون يف جمال الفالحة وتربية 
حكومة بني  8102أبريل  81املواشي املوقع بربازافيل يف 

 .اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو

 :49.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  11.02صادق جملس النواب على مشروع القانون
جلرمية امبوجبه على اتفاق التعاون يف ميدان األمن ومكافحة 

بني حكومة اململكة املغربية  8102مارس  1املوقعة بباكو يف 
 .وحكومة مجهورية أدربيدجان

 :11.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  11.02صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
جبه على اإلتفاق اإلطار للتعاون يف ميدان الطاقة املوقع مبو 

بني حكومة اململكة املغربية  8102أبريل  81بربازافيل يف 
 .وحكومة مجهورية الكونغو

 11.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  11.02النواب على مشروع القانون صادق جملس 
 مبوجبه على اتفاقية مباكو بشأن حفراسترياد النفاايت اخلطرية

إىل إفريقيا ومراقبة وإدارة حتركها عرب احلدود اإلفريقية املعتمدة 
 .0110أبريل  81بباماكو مايل يف 

 :15.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  20.02صادق جملس النواب على مشروع القانون
 مبوجبه على اإلتفاق الثنائي للتعاون يف ميدان التكوين املهين

 8102يونيو  01الفالحي والتأطري التقين املوقع ابلرابط يف 
املياه القروية و  بني وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية

والغاابت للمملكة املغربية ووزارة الفالحة والتنمية القروية 
 جلمهورية نيجرياي الفيدرالية

 :11.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  12.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
 بوجبه على اإلتفاق اإلطار للتعاون يف جمال اللوجيستيك املوقع

، بني حكومة اململكة املغربية 8102أبريل  81يف برازافيل يف 
 .وحكومة مجهورية الكونغو

 :81.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

8 

يوافق  28.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
مبوجبه على اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ابلرابط يف 

، بني حكومة اململكة املغربية 81012يونيو يوليوز  81
 .وحكومة مجهورية دومينيكان

 : 88.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

  اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  22.02صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
مبوجبه على اإلتفاق حول املساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال 

، بني حكومة 8102يوليوز أ 81اجلمركي املوقع ابلرابط يف 
 .اململكة املغربية وحكومة مجهورية دومينيكان

 : 82.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

  اإلمجاع املوافقون:
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

صادق جملس النواب، من فضلكم صادق جملس النواب على 
يوافق مبوجبه على االتفاقية يف ميدان  22.02مشروع القانون 

، بني 8102شتنرب  8تسليم اجملرمني املوقعة بواكادوكو يف 
 .حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينافاسو

 : 25.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 املوافقون: اإلمجاع
 ال أحد املعارضون:

 أحد املمتنعون: ال

يوافق  20.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
ومكافحته  ملنع الفسادمبوجبه على اتفاقية اإلحتاد اإلفريقي 

 .8118يوليوز 00املعتمدة مبابوتو املوزنبيق يف 

 :24.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 املوافقون: اإلمجاع
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  28.02صادق جملس النواب على مشروع القانون 
نية والتجارية ائي يف املواد املدمبوجبه على اتفاقية التعاون القض
، بني حكومة 8102شتنرب 8واإلدارية املوقع بواكادوكو يف 

 .اململكة املغربية وحكومة بوركينافاسو

 :21.52التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

 املوافقون: اإلمجاع
 ال أحد املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

يوافق  28.02مشروع القانون صادق جملس النواب على 
مبوجبه على إتفاق حول التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي 

، بني حكومة اململكة 8102شتنرب8املوقعة بواكادوكو يف 
 .املغربية وحكومة بوركينافاسو

 .ورفعت اجللسة شكرا لكم مجيعا

 


