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 والثالثني السادسة حمضر اجللسة
 

 م(.7182 غشت 8ه ) 8348 ذي القعدة 8الثالاثء : التاريخ
 ، رئيس جملس النواب.احلبيب املالكيالسيد  الرائسة:

عصرا ة ابعالر ابتداء من الساعة  ةقدقي ستة عشرو  ساعة التوقيت:
 .والثالثني ةوالدقيقة الرابع

عية التشريالدراسة والتصويت على النصوص  :جدول األعمال
  :التالية

  3يقضي بتتميم املادة  61.86مشروع قانون رقم 
 .املتعلق مبدونة احلقوق 41.18من القانون رقم 

  يوافق مبوجبه على  33.86مشروع قانون رقم
 7186ماي  88اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة ببكني يف 

 .بني اململكة املغربية وومجهورية الصني الشعبية
  يوافق مبوجبه على  38.86مشروع قانون رقم

اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات 
جلمركية املشرتك والوقاية للمخالفات ااجلمركية وتعزيز التعاون 

والبحث عنها وردعها بني دويل أعضاء اإلتفاقية العربية 
املتوسطية للتبادل احلر، اتفاقية أكادير، مشروع قانون موقع 

 .7182فرباير  88بعمان يف 
  يوافق مبوجبه على  28.86مشروع قانون رقم

ة للتبادل احلر العربية املتوسطي الربوتوكول اإلضايف لإلتفاقية
 .7186أبريل  6حول انضمام دول جديدة، املوقع يف 

  يوافق مبوجبه على  27.86مشروع قانون رقم
جلنائي، املوقعة ئي يف اجملال ااالتفاقية املتعلقة ابلتعاون القضا

بني اململكة املغربية  7186ماي سنة  88بكني يف ب
 .ومجهورية الصني الشعبية

  يوافق مبوجبه على اتفاق  24.86قانون رقم مشروع
اإلعرتاف املتبادل ابملشعل اإلقتصادي املعتمد بني دول 
أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل احلر، اتفاقية 

 .7186أبريل من سنة  84أكادير املوقعة ابلقاهرة يف 
  يوافق مبوجبه على  23.86مشروع قانون رقم

 سهيل الربط اإللكرتوين وتبادلمذكرة تفاهم يف جمال ت
املعلومات بني الدول أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية 

أبريل  84للتبادل احلر، اتفاقية أكادير املوقعة ابلقاهرة يف 
 .7186من سنة 
  يوافق مبوجبه على  26.86مشروع قانون رقم

بروتوكول تعديل اإلتفاقية بني حكومة اململكة املغربية 
ة البحرين لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع وحكومة مملك

التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل املوقعة 
 .7186أبريل من سنة  72ابملنامة يف 

  يوافق مبوجبه على إتفاق  67.86مشروع قانون رقم
ماي  88بشأن التعاون يف اجملال العسكري املوقع ببكني يف 

ة ين للمملكة املغربيبني إدارة الدفاع الوط 7186من سنة 
 .ووزارة الدفاع جلمهورية الصني الشعبية

  يوافق مبوجبه على  21.86مشروع قانون رقم
 7182اإلتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 

 .7182أكتوبر من سنة  1املوقع جبنيف يف 
  يوافق مبوجبه على اتفاق  17.82مشروع قانون رقم

 حول قوانني منظمة التجارة العامليةإنشاء املركز اإلستشاري 
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نوفمرب  41املوقعة بسياتل الوالايت املتحدة األمريكية يف 
 .8111من سنة 
  يوافق مبوجبه على  77.82مشروع قانون رقم

بني  7182فرباير من سنة  71اإلتفاق املوقع بنوزاكة يف 
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية زامبيا بشأن 

 .اإلستثماراتتشجيع ومحاية 
  يوافق مبوجبه على  74.82مشروع قانون رقم

ر اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بنوزاكا يف عشرين فرباي
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  7182من 
 .زامبيا
  يوافق مبوجبه على  73.82مشروع قانون رقم

 7182فرباير من السنة احلالية  82يف  اإلتفاقية املوقعة أبكرا
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غاان لتجنب 
اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب 

 .على الدخل
  يوافق مبوجبه على  72.82مشروع قانون رقم

 7182اتفاقية املوقعة ابجلوما يف فاتح فرباير من السنة من 
مة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب بني حكو 

السودان لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف 
 .ميدان الضرائب على الدخل

  يوافق مبوجبه على  76.82مشروع قانون رقم
بني  7182اإلتفاق املوقع جبواب يف فاتح فرباير من سنة 

دان و حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب الس
 .بشأن تشجيع ومحاية اإلستثمارات

  يوافق مبوجبه على  72.82مشروع قانون رقم
بني  7182اإلتفاق العام للتعاون املوقر جبواب يف فاتح فرباير 

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب السودان
  يوافق مبوجبه على  47.82مشروع قانون رقم

جلوية ي اإلفريقي لألرصاد االقانون التأسيسي للمؤمتر الوزار 
من  7182فرباير من  83املعتمد برااي الرأس األخضر يف 

 .قبل الدورة الثالثة هلذا املؤمتر
  املتعلق مبكافحة  12.87مشروع القانون رقم

 .تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة
  حتدث مبوجبه وكالة  68.86مشروع قانون رقم

 .التنمية الرقمية يف قراءة اثنية له

  السيد احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب

بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ي تنعقد هذه اجللسة التشريعية والشعب املغريب حيي    
الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش اجمليد يف أجواء من املسرة 
والثقة والطمأنينة واإلحساس العايل ابملسؤولية، وأملنا مجيعا 
أن تكون هذه الذكرى فاحتة خري ألفق جديد من األداء 
واإلجناز واحلضور والعطاء ملا فيه خري أمتنا وبالدان. سنقوم، 

 4السيدات والسادة النواب، ابلدراسة والتصويت على 
رقم  شروع قانوناتفاقية دولية، ونبدأ مب 82مشاريع قوانني و

 41.18من القانون رقم  3يقضي بتتميم املادة  61.86
 .املتعلق مبدونة احلقوق، الكلمة للسيد الوزير
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 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الرئيس احملرتم،

 واب احملرتمون،السيدات والسادة الن

ابعتزاز كبري أحضر أشغال هذه اجللسة العامة 
املخصصة للتصويت يف جملسكم املوقر هذا على مشروع 

 41.18من القانون رقم  3بتتميم املادة  61.86قانون 
 .املتعلق مبدونة احلقوق العينية

لقد وجه جاللة امللك رسالة سامية إىل وزير العدل    
بشأن التصدي الفوري  7186رب دجن 41واحلرايت بتاريخ 

واحلازم ألفعال اإلستيالء على عقارات الغري حيث ورد يف 
ووعيا من جاللتنا الشريفة خبطورة  ":الرسالة امللكية ما يلي

هذه الظاهرة ومبا تشكله من مساس جسيم حبق امللكية 
الذي يضمنه دستور اململكة، فإننا أنمركم ابإلنكباب 

وضع خطة عمل عاجلة الفوري على هذا امللف و 
للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها 
شاملة لتدابري تؤمن اإلعمال احلازم للمساطر القانونية 
والقضائية يف مواجهة املتورطني فيها، وإجراءات وقائية 
مبتكرة تضمن معاجلة أي قصور قانوين أو مسطري من 

انتهى  "شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها
مقتطف الرسالة امللكية السامية. أتيت هذه الرسالة امللكية 
بعدما أصبحت إشكالية اإلستيالء على عقارات الغري على 

جانب كبري من اخلطورة وتستأثر إبهتمام الرأي العام وتسيء 
إىل نظام امللكية العقارية ببالدان، فضال عما تلحقه من ضرر 

درجة األوىل ربة وقائية ابلحبقوق الغري، مما يقتضي تبين مقا
بغية إجياد احللول الناجعة للمحافظة على املمتلكات وحتقيق 
األمن العقاري والتعاقدي ابعتباره شرطا أساسيا للتنمية 

 .وتشجيع اإلستثمار

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لقد تشكلت يف هذا اإلطار بوزارة العدل جلنة     
م ممثلني عن جمموعة من القطاعات احلكومية املعنية تض

ابملوضوع إىل جانب املهن القانونية والقضائية، عقدت عدة 
اجتماعات لتدارس هذا املوضوع واإلنكباب على وضع 
خطة عمل للتصدي ألعمال اإلستيالء على عقارات الغري، 
وقد تبني من خالل التشخيص والدراسة اليت متت أن من 

ألسباب اليت تساعد على اإلستيالء على عقارات بني أهم ا
الغري عدم حضور املالك وحضور وكالء عنهم مبوجب 
وكاالت منجزة بعقد غري رمسي مربمة سواء ابملغرب أو 
ابخلارج يتبني فيما بعد أهنا مزورة، فتم اإلهتداء إىل اقرتاح 

املتعلق مبدونة احلقوق  41.18من القانون  3تعديل للمادة 
 8.88.828ة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم العيني
( 7188نونرب  77) 8347من ذي احلجة  72يف 

إلدخال الوكالة ضمن الواثئق الواجب حتريرها بعقد رمسي أو 
من طرف حمام مؤهل لذلك، وذلك لوضع حد حلاالت تزوير 

ذا وهك   الوكاالت، وما قد يرتتب عنها من آاثر وخيمة. 
دي لرامية إىل تعزيز األمن التوثيقي والتعاقويف إطار اجلهود ا
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وإىل محاية احلقوق وحتصني املمتلكات وتفادي مضاعفات 
ما قد يرتتب عن استمرار الوضع احلايل من مشاكل أييت 

 .مشروع تعديل املادة الرابعة من مدونة احلقوق العينية

تلكم السيدات والسادة النواب احملرتمون، مربرات ومقاصد    
هذا القانون، وامسحوا يل يف اخلتام أن أجدد شكري مشروع 

وامتناين جمللسكم املوقر، ومن خالله ألعضاء جلنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان على التفاعل اإلجيايب مع مشروع 
هذا القانون، وهو ما اتضح جليا من خالل التصويت عليه 

 .ابإلمجاع أمام اللجنة املذكورة، شكرا لكم

 .كم ورمحة هللا تعاىل وبركاتهوالسالم علي

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، بدون شك تقرير اللجنة مت 
توزيعه على السيدات والسادة النواب، أفتح ابب املناقشة 
إبعطاء الكلمة للسيدات والسادة النواب ممثلي األغلبية 

 .واملعارضة، السيد سعيد النميلي إبسم فرق وجمموعة األغلبية

 :النائب السيد سعيد النميلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ة فرق وجمموعة األغلبي يشرفين أن أتدخل إبسم   
يف تتميم املادة  61.86يف املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 

من مدونة احلقوق العينية،  41.18من القانون رقم  3

والقاضي إبدخال الوكاالت اخلاصة ضمن التصرفات اليت 
جيب أن حترر مبوجب حمرر رمسي أو مبحرر اثبت التاريخ يتم 

 للرتافع أمام حمكمة النقض،حتريره من طرف حمام مقبول 
حلماية مصاحل املالك وحتقيق األمن العقاري والتنمية 
وتشجيع اإلستثمار وحماربة االستيالء على عقارات الغري 
مبوجب وكاالت حمررة بعقود غري رمسية مربمة ابخلارج أو 

 .ابملغرب، يتبني فيما بعد أهنا مزورة

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النائبات والنواب،

إن هذا املشروع جاء كإجراء وقائي يهدف إىل     
احلد من االستيالء على أمالك الغري، وتفعيل الرسالة امللكية 

 41السامية املوجهة إىل السيد وزير العدل واحلرايت بتاريخ 
يف شأن التصدي الفوري واحلازم ألفعال  7186دجنرب 

رات الغري، وكممثلي األمة سنتجاوب اإلستيالء على عقا
إجيابيا معه ألنه يهدف إىل زايدة منسوب الثقة واالطمئنان 
لدى املواطنني ومحاية ممتلكاهتم من مجيع أشكال الرتامي،  
كان بودان يف األغلبية أن أيخذ هذا املشروع بعني اإلعتبار 
مجيع هواجس وانشغاالت املواطنني وخمتلف الفاعلني الذي 

كثريا من الوكاالت املزورة، وهو ما حاولنا تداركه من عانوا  
خالل تعديل يقضي إبحداث سجل وطين لعقود التوكيل، 
تسجل فيه لزاما مجيع الوكاالت اخلاصة لنقل امللكية أو 
إبنشاء احلقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها 
 إلضفاء الشفافية على املعامالت العقارية، وقد عززان هذا

دونة التوجه مبقرتح قانون يقضي بتغيري ومتيم املادة الثانية من م
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حبد أجل أربع سنوات اليت يؤدي انصرامها إىل إسقاط احلق، 
لتمكني لصاحب احلق املسجل يف الرسم العقاري من تطهري 
رمسه من التقييدات أو تغيري أو تشطيب مبين على إستعمال 

 ل رفع دعوىالزور والتدليس مىت اكتشف ذلك، من خال
يف املوضوع، دون ربطها أبي أجل، وهو سالح قوي يف يد 
املالك، يستعمله مىت اكتشف التزوير والتدليس، اقتناعا منا 
أبن مرور آجال معينة ال ميكن أن يؤدي إىل حتصني وشرعنة 

 .التزوير والتدليس

إن الفلسفة اليت ارتكزان عليها يف األغلبية سواء    
 مقرتح القانون مبنية على رؤية شاملةيف التعديل أو يف 

وواضحة تنطلق من أن املبادرة التشريعية اليت مصدرها 
السيدات والسادة النواب احملرتمون هدفها تقدمي أجوبة 
مطمئنة للمواطنني، وهي انبعة أيضا من أن حق امللكية حق 
تضمنه املواثيق الدولية ودستور اململكة املغربية، وهو حق 

مانع مينحه املالك سلطات وضماانت جامع وشامل و 
والفقرة األوىل من  83وهو ما أكدته عليه املادة  واسعة،

املادة الثانية من مدونة احلقوق العينية واليت تنص على أن 
الرسوم العقارية وما تضمن من تقييدات اتبعة إلنشاءها 
حتفظ احلق الذي تنص عليه وتكون حجة يف مواجهة الغري، 

املعني هبا هو فعال صاحب احلقوق املبينة على أن الشخص 
فيها، كان بودان أن تتعامل احلكومة إجيابيا مع املقرتح 
والتعديل، لكننا نسجل تعهد السيد وزير العدل مستقبال 
على إحداث السجن الوطين لعقود التوكيل والتفاعل إجيااب 
مع مقرتح القانون، وأخريا السيد الوزير وحبكم التزامنا 

مع األغلبية احلكومية سنصوت على هذا املشروع  السياسي
 .ابإلجياب، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم فريق األصالة واملعاصرة السيد 
 .النائب عادل البيطار

 :النائب السيد عادل البيطار

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 لينناملرس

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمون،

لقد قرران يف فريق األصالة واملعاصرة التصويت     
والقاضي بتتميم  61.86ابملوافقة على مشروع القانون رقم 

املادة الرابعة من مدونة احلقوق العينية إبضافة الوكالة اخلاصة 
وق العينية أو إبنشاء احلقابلتصرفات املتعلقة بنقل امللكية 

األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها إىل احملررات اليت 
م يفرتض حتريرها مبوجب حمرر رمسي أو حمرر اثبت التاريخ يت

حتريره من طرف حمام مقبول للرتافع أمام حمكمة النقض 
 .وذلك حتت طائلة البطالن

لقد صوتنا وسنصوت ابملوافقة، صوتنا يف جلنة      
العدل والتشريع وسنصوت ابملوافقة على هاذ املشروع 
القتناعنا أبنه سيساهم بدون شك يف احلد من ظاهرة 
اإلستيالء على عقار الغري حيث غالبا ما كانت تستعمل 
الوكاالت العرفية املزورة يف اإلستيالء على عقارات الغري،  
كذلك لكون هذا املقتضى التشريعي يزكي املنحى التشريعي 

سانة القانونية احلديثة اليت أعطت مكانة خاصة للعقود للرت 
الرمسية والثابتة التاريخ احملررة من طرف حمام مقبول لدى 
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حمكمة النقض، يف حتقيق األمن التعاقدي واألمن العقاري 
الذي يعترب ضامنا الستقرار املعامالت وشرطا أساسيا للتنمية 

د من حملرتم ال بومشجعا لإلستثمار. إال أنه السيد الوزير ا
التأكيد أبن هذا املقتضى التشريعي ابلرغم من أمهيته ليس  
كافيا للتصدي هلذه الظاهرة، ألنه كما تعلمون السيد وزير 
العدل هناك بعض الوسائل اليت مت اللجوء إليها يف عملية 

 .التزوير

كذلك فيما خيص الوكاالت تقدمنا ببعض      
أساسا  وتتعلقوع القانون أثناء مناقشة هاد مشر اإلقرتاحات 

بضرورة مسك سجل مركزي وطين ليس للوكاالت احملررة من 
طرح هاته اهليئات املهنية، ولكن سجل مركزي وطين مكانه 

، يكون اهلدف منه هو 7ليس يف التعديل يف هاذ املادة 
إخضاع جمموعة من التصرفات لإلشهار من عقود وتصرفات 

ون ،  م ينظم القانومعلومات تتعلق ابألشخاص الذاتيني
إشهارها بنصوص قانونية أخرى من قبيل الوصاية والوكاالت 
والتغيريات الطارئة على األهلية وكذا العقود املربمة طبقا 

 .من مدونة األحوال الشخصية 31للمادة 

السيد وزير العدل، كما جاء يف مداخالتكم يف     
سالة ر تقدمي هذا املشروع قانون البد من التأكيد على ال

امللكية السامية اليت دعى من خالهلا جاللة امللك سلفكم 
يف احلكومة السابقة إىل اإلنكباب الفوري على ملف 
اإلستيالء على عقارات الغري وحت وزارة العدل على 
مواجهتها خبطة حازمة ومتكاملة وأمر جاللته ومبقتضاها 
 إبحداث آلية تتوىل متابعة تنفيذ اخلطة وتواصل مهمتها يف

حرص اتم ابإللتزام ابلصرامة يف التدابري والدينامية يف األداء 
 .واإلستمرارية يف التنمية إىل حني بلوغ املرامي املتوخاة

السيد وزير العدل، إن الفورية اليت دعى هلا جاللته     
ارة تقتضي التسريع لتفعيل مقرتحات اللجنة اليت أحدثتها وز 

م، القضاء أو التنظيالعدل سواء على مستوى التشريع أو 
من القانون اجلنائي، وكذلك  427وخاصة تعديل الفصل 

التعديل اخلاص ابلسجل التجاري حىت يشمل هذا السجل 
التجاري كذلك الشركات املدنية اليت  م خيصص القانون 
وسيلة إلشهارها، وكذلك إضافة صالحيات اجلهات املسرية 

من مدونة  2ج إىل البياانت الواردة يف السجل جيم النموذ 
 .التجارة

كذلك، السيد وزير العدل، ال بد من التعجيل    
حىت يساير التطور ابعتماد العقد  47.11بتعديل القانون 

التوثيقي اإللكرتوين الذي يشكل ضمانة حقيقية لألمن 
التعاقدي على غرار التشريعات الدولية املتقدمة ذات الصلة، 

عدل وكذلك يف فكما جاء يف مداخلتكم السيد وزير ال
مداخلة السيد رئيس احلكومة احملرتم عند مناقشة السياسة 
العقارية للدولة ودورها يف التنمية اإلقتصادية، مت احلديث عن 
مشروع مركز إلكرتوين لألرشيف خيص العقود املربمة من 
طرف املوثقني، وهنا نتساءل ونؤكد أن مشروعية هاذ وجدية 

م ولكن يطرح السؤال، أين هذا املشروع وكونه طموح ومتقد
هو التشريع املتعلق ابلعقد اإللكرتوين التوثيقي؟ ال يوجد، 
وهنا ال بد من مبادرة تشريعية للتنصيص تنظيم هذا النوع 

 .من العقود اإللكرتونية
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كذلك، السيد الوزير، ال بد من العمل على ضمان     
العقود بصيغة تنفيذية، كما  تذييل الفعالية والنجاعة ملسطرة

تعلمون، جممل املشاكل املطروحة على مستوى تزوير العقود 
ن تتعلق ابلعقود املربمة ابخلارج، وهناك وسيلتني للحيلولة دو 

مساوىء هاذ العقود، أوهلا هو تذييل العقود ابلصيغة 
التنفيذية، مث كذلك اإلستفادة من اتفاقية التعاون القضائي 

، نية التأكد من صحة العقود املربمة ابخلارجاليت تتيح إمكا
وهذا جيب تفعيله دون أن ننسى ضرورة التعجيل بتعديل 

اليت نؤكد على ضرورة التعامل معها  7الفقرة الثانية من املادة 
جبدية واإلتيان حىت ال تكون املؤسسة التشريعية يف أتخر 
ابملقارنة مع ما تنص عليه الفقرة احلالية، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، السيد النائب حممد إدموسى

 :النائب السيد حممد إدموسى

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير،

 السيدتني الوزيرتني،

 السادة األعضاء،

 جملس النواب احملرتمون،السيدات والسادة أعضاء 

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل اللوحدة    
 3بتتميم املادة  61.86والتعادلية يف مناقشة مشروع قانون 

وذلك يف إطار إدخال  41.18من مدونة احلقوق العينية 
يعين الوكالة ضمن الواثئق اليت يتعني حتريرها بعقد رمسي، 

ذه الوكالة من مشاكل يف إطار، وذلك ملا، يعين، نتج عن ه
يعين، التصرفات القانونية أو البيوعات أو، عين، من هذا 

فاملشرع أعطى محاية، السيد الوزير احملرتم، حلق  .القبيل
، يعين، أحاط امللكية 42امللكية وكذلك الدستور يف املادة 

بضماانت كثرية من الناحية القانونية، ولكن، السيد الوزير 
، يعين، ظهر من حيث املمارسة أن ظاهرة اإلستيالء احملرتم

على على العقارات نتجت عنه وكاالت عرفية واملربمة 
ابخلارج أو يعين ابملغرب والرسالة امللكية املوجهة إىل السيد 

يعين دعت إىل ضرورة  7186دجنرب  41وزير العدل يف 
ابتكار معاجلة أي قصور قانوين أو مسطري من شأنه أن 

 .غرة تساعد على املس ابمللكيةيشكل ث

ويف هذا اإلطار، يعين، مت إدراج هذا املشروع من      
أجل معاجلة هذا القصور، ابلتايل هذا اإلخالل املسطري 

ة الذي يعين يف احلقيقة تسببت فيه هذه الوكالة اليت، الوكال
حىت تكون  العرفية وابلتايل املشرع، يعين، أعطى أمهية قصوى

حترر بشكل رمسي من طرف أشخاص مؤهلني هذه الوكالة 
من الناحية القانونية، حىت تكون هناك ضماانت، وابلتايل 
يكون أمن قانوين وعقاري ابلنسبة للتصرفات القانونية واليت 

 .تتم بني األطراف

 يف هذا اإلطار نعترب يف الفريق اإلستقاليل أن تعزيز    
جلاري هبا ا رمسية التصرفات العقارية ينسجم ويواكب النظم
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العمل يف قوانني أغلب الدول، هلذا يتعني أن حترر هذه 
العقود بطريقة رمسية، وابلتايل يتضمن اتفاقات والتزامات 
األطراف. هذا من جهة، من جهة أخرى فهذه كانت رغبة 
املشرع يف مدونة احلقوق العينية هو يعين توحيد وأحكام 

 .نونيا سليماقا وتوثيق التصرفات القانونية حىت أتخذ جمرا

ويف هذا السياق البد من اإلشارة إىل أن تطبيق   
مدونة احلقوق أابن من حيث املمارسة عن جمموعة من 
اإلختالالت وجمموعة من املشاكل القانونية يتعني فيها 
التوجه من إعادة النظر يف مدونة احلقوق العينية، ألن هناك 

انون ما بني ق واحد اجملموعة دايل التباينات والتناقضات
والفقرة الثانية من  66التحفيظ العقاري وكذلك يف املادة 

 .املادة الثانية

إذن البد من معاجلة هذه اإلشكالية، والبد كذلك   
من تفعيل جمموعة من اإلجراءات من تذييل هذه التصرفات 

من  341القانونية للصيغة التنفيدية تبعا ملقتضيات املادة 
 نية. كذلك تعزيز دور النيابة العامة وكذلكقانون املسطرة املد

ن تعزيز احلماية اجلنائية ابلنسبة للعقود والرسوم العقارية، وحن
يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية من هذا املنرب 
سنصوت ابإلجياب على أساس أن تكون هذه خطوة ولبنة 

 .أساسية إلصالح شامل ملنظومة احلقوق العينية، وشكرا

 :د الرئيسالسي

شكرا السيد النائب، منر إىل عملية التصويت، وأعرض املادة 
 :املكونة ملشروع القانون للتصويت

 828: املوافقون

    ال أحد :املعارضون

 .ال أحد :املمتنعون

 61.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب   
مبدونة  41.18من القانون رقم  3يقضي بتتميم املادة 

 ...العينية. شكرا على املصطلح املنهجياحلقوق 

منر اآلن إىل مناقشة مشاريع القوانني اخلاصة ابإلتفاقيات 
 .الدولية وأعطى الكلمة للسيدة الوزيرة

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 النواب احملرتمني،السيدات والسادة 

 السيدة الوزيرة، السيد الوزير،

أتشرف أبن أقدم اليوم أمامكم جمموعة مشاريع    
اتفاقية متنوعة من حيث املضمون واجملال  82وقوانني ختص

التطبيقي، منها ما يكتسي طبيعة متعددة األطراف ومنها ما 
، يهم اجملال الثنائي ويرتبط ابلفضاء اإلفريقي والفضاء العريب

وانتهز هذه الفرصة ألتقدم ابلشكر  .ابإلضافة إىل الصني
 .يف دراسة هذه النصوص لكل النواب على جمهوداهتم

فيما خيص اإلتفاقيات املتعددة األطراف هناك      
 3 العربية املتوسطية للتبادل احلر وهي هتم يعين اإلتفاقية

أي  اتفاقيات متعلقة ابملنطقة العربية املتوسطية للتبادل احلر
اتفاقية أكادير، وللتذكري فإن هذه اإلتفاقية تستمد إطارها 
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الذي جاء  7118التارخيي من إعالن أكادير يف ماي 
 متمببادرات من جاللة امللك حممد السادس نصره هللا، و 

وهتدف إىل إقامة منطقة  7113فرباير  72توقيعها يف 
للتبادل احلر يف املرحلة األوىل بني اململكة املغربية وتونس 

 :ومصر واألردن، وتتمثل اإلتفاقيات األربعة املرتبطة هبا يف

اإلعرتاف املتبادل ابملشغل اإلقتصادي املعتمد  اتفاق-أوال
ت يد قاعدة بياانبني الدول أعضاء اإلتفاقية، ويهم حتد

 الفاعلني اإلقتصاديني املعتمدين واملهتمني ابلتجارة الدولية
 لتسهيل العمليات اجلمركية بني الدول األعضاء؛

ختص التعاون يف جمال تسهيل اإلجراءات  اتفاقية-اثنيا
اجلمركية وتعزيز التعاون املشرتك والوقاية من املخالفات 

 اجلمركية وردعها بني الدول األعضاء؛

التفاهم يف جمال تسهيل الربط اإللكرتوين،  مذكرة-اثلثا
خصوصا فيما يتعلق ابملسائل اجلمركية قصد ربح الوقت 
والتقليل من التكاليف املرتبطة ابإلجراءات اجلمركية عرب 

 احلدود؛

بادل إضايف لإلتفاقية العربية املتوسطية للت بروتوكول-رابعا
شروط واإللتزامات احلر حول انضمام الدول اجلدد حيدد ال

 .املطبقة على الدول الراغبة يف اإلنضمام لإلتفاقية

فيما خيص اإلتفاقية دائما يف إطار اإلتفاقيات املتعددة     
األطراف هناك إتفاق دويل لزيت الزيتون وزيت املائدة لعام 

ويهدف هذا اإلتفاق يف جمال توحيد املعايري  7182
ريعات اثل يف التشوالبحوث إىل السعي إىل حتقيق التم

قية الوطنية والدولية املتعلقة ابخلصائص الفيزيوكيميائية واملدا

لزيوت الزيتون وذلك بغية احليلولة دون نشوء أي عقبات 
أمام التجارة الدولية هلذه املواد وتنميتها وكذا تقوية دور 
اجمللس الدويل للزيتون كمحفل امتياز ابلوسط العلمي 

، كما يسعى هذا اإلتفاق إىل تعزيز والدويل يف هذا اجملال
التعاون التقين والبحوث والتطوير يف قطاع الزيتون بغية 
احلفاظ على البيئة وضمان تنمية متكاملة وأبساليب 

 .مستدامة

آخر إتفاقية فيما خيص اإلتفاقيات املتعددة األطراف     
هناك إتفاق خاص إبنشاء مركز استشاري حول قوانني 

 8111نونرب  41لعاملية املوقعة ابلسياتل يف منظمة التجارة ا
ويهدف هذا املركز إىل تقدمي إستشارات قانونية للدول النامية 
وخاصة األقل منوا منها وكذلك لدول يف مرحلة حتول 
إقتصادي يف القضااي املرتبطة بقوانني التجارة العاملية 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة، كما يسعى املركز إىل دعم 

دول النامية من خالل مساعدهتا يف إجراءات تسوية ال
املنازعات إضافة إىل إعداد برامج تدريبية ودورات تكوينية 
لفائدة املوظفني احلكوميني يف جمال قوانني منظمة التجارة 

 .العاملية

فيما خيص اإلتفاقيات الثنائية هناك بروتوكول تعديل    
ة البحرين حكومة مملكاإلتفاقية بني حكومة اململكة املغربية و 

 .الشقيقة لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب

 اثنيا اإلتفاقيات الثنائية مع مجهورية الصني الشعبية واليت   
 7186جاءت تتوجيا للزايرة امللكية إىل الصني خالل سنة 

وختص اإلنفتاح على فضاءات جديدة وواعدة واليت تندرج 
اعلة اإلسرتاتيجية للمغرب مع قوة فيف إطار تنويع الشركات 
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دوليا وذات سبق يف جمال التعاون القضائي والعسكري 
 .وتسليم اجملرمني

فيما خيص اإلتفاقيات املوقعة مع دول إفريقية، فهناك     
جمموعة من اإلتفاقيات مت التوقيع عليها خالل الزايرات 

ىل إالتارخيية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا 
هذه الدول، واليت كانت حتت إشرافه الشخصي إىل جانب 
رؤساء الدول املعنية واليت أعطت دينامية غري مسبوقة يف هذا 

قعت مع و  اجملال، تتمثل خصوصية هذه اإلتفاقيات يف كوهنا
ايل دول إفريقية  م تكن تربطنا هبا اتفاقيات يف السابق، وابلت

ذه الدول ملغرب وبني هوضعت اإلطار القانوين للتعاون بني ا
 :يف جماالت هتم ابألساس

عدم اإلزدواج الضرييب مع كل من مجهورية غاان ومجهورية -
 جنوب السودان؛

محاية وتشجيع اإلستثمار مع مجهورية زامبيا ومجهورية -
 جنوب السودان؛

 خدمات النقل اجلوي مع مجهورية زامبيا؛-

عام للتعاون مع حكومة مجهورية جنوب السودان،  إتفاق-
آخر اتفاق يهم القانون األساسي للمؤمتر الوزاري اإلفريقي 

 .لألرصاد اجلوية

ويتوىل هذا املؤمتر بتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد    
اجلوية ومفوضية اإلحتاد اإلفريقي واجلماعات اإلقتصادية 

ية عن السياسة العامة واإلقليمية ومنظمات أخرى املسؤول
ا، املتعلقة ابألرصاد اجلوية واهليدرولوجية تطويرها يف إفريقي

حيث يسعى هذا املؤمتر إىل تقدمي الدعم والتوجيه السياسي 

لدول أعضائه يف مواجهة التحدايت الكربى والتهديدات 
 املتنامية اليت يشكلها تقلب املناخ على التنمية املستدامة يف

مات التعاون اإلقليمي يف كل ما يتعلق خبد إفريقيا وتعزيز
األرصاد اجلوية مع العمل على تنسيق املواقف بني الدول 
األعضاء داخل احملافل الدولية حول القضااي ذات األمهية 
املشرتكة. أشكركم يف اخلتام السيد الرئيس، السادة السيدات 

 .احملرتمني على حسن تتبعكم، وشكرا

 :السيد الرئيس

يدة الوزيرة، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة شكرا للس
 .إبسم فريق األصالة واملعاصرة، للسيدة ابتسام عزاوي

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

حنن اليوم بصدد الدراسة والتصويت على عدد    
من مشاريع القوانني هتم اتفاقيات تربط املغرب بعدد من 
 دول العا م، يف العا م العريب وإفريقيا وبلد الصني، اتفاقيات

طموحة تندرج يف إطار السياسة احلكيمة والفعالة والرؤية 
س داإلسرتاتيجية املتكاملة لصاحب اجلاللة امللك حممد السا

نصره هللا، واليت تروم إىل تعزيز تواجد وحضور بلدان املغرب 
ودوره الرايدي يف عمق قارتنا اإلفريقية وعلى الصعيد الدويل، 
وذلك على خمتلف املستوايت اإلقتصادية والسياسية 
 واإلجتماعية والتضامنية والثقافية والبيئية واألمنية والدينية

 .والروحية وغريها
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ودات بوأت املغرب مكانة متميزة، مكانة كل هذه اجمله   
مرموقة دوليا وأعطت دفعات قوية للعالقات بني املغرب 
وإفريقيا، وخصوصا بعد الزايرات الوازنة اليت قادها جاللة 
امللك إىل عدد من الدول اإلفريقية واليت رسخت لنموذج 

ية للتعاون جنوب جنوب ابعتباره السبيل األجنع لتحقيق التنم
ة مع دول القارة السمراء، توجه وإرادة املغرب املشرتك

حمسومان يف التحرك املستمر والثابت واملدروس يف خمتلف 
فضاءات القارة اإلفريقية، ويف اإلنفتاح على شركاء جدد  
كالصني وعدد من دول أمريكا الالتينية ودول أخرى، ننوه 
ونثمن عاليا العمل واجملهودات الدبلوماسية الشاملة للمغرب 

ة واليت جنحت يف التأسيس خللق ولتقوية شراكات إسرتاتيجي
مبنية على املصداقية والثقة، وعليه نشدد بضرورة التنسيق 

ة اجلاد والدائم وحتقيق اإللتقائية بني سائر املكوانت املؤسساتي
 والقطاعات الوزارية واحلكومية املعنية بتنزيل وتفعيل مضامني

ل ة، على احلكومة أن تواصهذه اإلتفاقيات ابملهنية الالزم
حتّمل مسؤوليتها الكاملة يف هذا الصدد، جيب وضع آليات 

ت عملية وعلمية، انجعة وبراغماتية لتتبع تنفيذ كل اإلتفاقيا
املوقعة وكذا املشاريع اليت مت إطالقها واليت مشلت قطاعات 
حيوية من قبيل الفالحة والصيد البحري واإلسكان وتكوين 

 املايل والضرييب والبنكي والتكنولوجياتاملهين والقطاع 
احلديثة والنقل اجلوي والسياحة وجماالت أخرى عديدة 

 .ومتنوعة

، حنن للمغرب حنن واعون أبمهية هذه االتفاقيات   
واعون أبمهية هذه اإلتفاقيات لشركائناان، اتفاقيات وفق 
منطق إجيايب مشرتك، وفق منطق رابح رابح، ولذا ال جيب 

جهد من أجل تفعيلها وإخراجها إىل حيز ادخار أي 
 .الوجود

وجلسامة التحدايت املطروحة جيب احلرص على ضرورة     
إعمال وأجرأة املبدأ الدستوري الذي ينص على ربط 
املسؤولية ابحملاسبة، وذلك حىت نستمر ابلرقي مبستوى أداءان 
يف منحى تصاعدي، للدبلوماسية املوازية كذلك دور أساس 

، ة سياسة املغرب وانفتاحه على إفريقيا وعلى العا ميف مواكب
ولذا هنالك حاجة إىل تدعيمها بكفاءات وخنب مؤهلة ذات 
امتدادات وأتثري داخل اجملتمع الدويل، لنمر إىل مستوى آخر 
من اإلشتغال أكثر دينامية واحرتافية وانتظام يف تكامل مع 

س االدبلوماسية الرمسية لتحقيق جناحات أكرب على أس
التضامن الفعال والرؤية املشرتكة املنسجمة ملستقبل واعد 
خيدم إفريقيا. ألجل كل اإلعتبارات املذكورة ولغريها نصوت 
داخل فريق حزب األصالة واملعاصرة ابملوافقة على مضامني 

 .هذه اإلتفاقيات، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، اآلن ابسم فرق وجمموعات األغلبية، 
 .السيد النائب نور الدين قرابل

 :النائب السيد نور الدين قرابل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إبسم فرق وجمموعات األغلبية، نتناول الكلمة يف     
طار الدراسة واملصادقة على اإلتفاقيات اليت تفضلت إ
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السيدة الوزيرة إبلقاء الشروحات حول هاته اإلتفاقيات، حنن 
منذ القدم، نؤكد على أن املغرب منفتح، والدليل على ذلك 
هو هذه اإلتفاقيات وغريها من اإلتفاقيات. ابألمس صوتنا 

ليوم اإتفاقية، نصيب األسد فيها كان إلفريقيا،  82على 
اتفاقية، وهذا كذلك يدخل يف  82نصوت كذلك على 

إطار تفعيل هذه اإلتفاقيات فيما يتعلق ابلعالقات، خاصة 
 .مع اإلحتاد اإلفريقي والعودة إىل اإلحتاد اإلفريقي

يف هذا اإلطار نؤكد على أن هذه اإلتفاقيات اليت    
  سمشلت تقريبا إفريقيا اليوم، العا م العريب، الصني، ابألم

كانت جمموعة من الدول األخرى إىل غري ذلك، لكن 
الشيء الذي نركز عليه اليوم هو االختيار اإلسرتاتيجي الذي 

ب هنجه املغرب فيما يتعلق إبفريقيا، هذا خيارا إسرتاتيجي جي
أن نعطيه اهتماما كبريا واهتماما بليغا، وخاصة عندما عاد 

ذه أكد أبن ه املغرب إىل اإلحتاد اإلفريقي، وجاللة امللك
العودة ليست عودة عادية، وإمنا عودة إىل العائلة اإلفريقية، 
مبعىن أن دخولنا ورجوعنا إىل إفريقيا، رغم أننا دائما مع 
إفريقيا، يؤكد على أننا جنمع بني رأمسالني، الرأمسال املادي 
وهو البعد اإلقتصادي، والرأمسال الغري املادي هو البعد 

ء املغرب  والبعد الثقايف. ابلتايل أن انتماالروحي والبعد الديين
 فقط ماداي، وإمنا ما هو انتماء مادي إىل إفريقيا ليس انتماء

ومعنوي، وابلتايل تفاعل األفارقة مع البعد الديين ومع 
املدرسة الدينية املغربية اليت تركز على الوسطية واإلعتدال، 

، ألننا نؤمن إمياان قواي أبن هذه هذا أساسي وإسرتاتيجي
احلضوة وهاذ إعجاب األفارقة ابلدخول والرجوع العودة 
املغربية هو مؤشر على أن الرأمسال الغري املادي يلعب دورا 

 .أساسيا يف إجناح الرأمسال املادي

 8111إىل اليوم، حوايل أكثر من  7111اليوم منذ    
كة املغربية وبني اململ اتفاقية وبروتوكول اليت مت توقيعه بني
ستمر أوال كيف ن يلي:الدول اإلفريقية، لذلك حنن نقول ما 

يف هذا؟ وكيف نفعل هذا؟ وكيف يكون أتثري هذا على 
بلدان ويكون يف إطار اتفاقيات جنوب جنوب واتفاقيات 
رابح رابح؟ يف تقديران، أوال، وكما أكد زميلنا يف املداخلة 

 .بقةإتفاقية السا 82األوىل، يف 

من توطيد اإلختيار الدميقراطي ببالدان، فال  البد-أوال   
تنمية وال اتفاقية وال إنفتاح بدون دميقراطية، ألن حنن  
كمملكة مغربية، يعين حققنا جمموعة من القفزات على 
املستوى اإلختيار الدميقراطي، جيب أن حنافظ على هذا 

 .االختيار الدميقراطي

، نشكرك السيدة الوزيرة ألنك كنت يف جلنة املتابعة-اثنيا   
وتتابعي تلك اإلتفاقيات ومدى تطبيقها. نريد أن نؤكد على 
أن عدم تطبيق هذه اإلتفاقيات سيضر بسمعتنا، وابلتايل 
جيب علينا أن نتابع ونقوم ونقف على هذه اإلتفاقيات حىت 

 .يستفيد اجلميع يف إطار كما قلت رابح ربح

جمموعة من اإلتفاقيات على مستوى التبادل  لنا-اثلثا   
احلر، مجيع النواب يشاطرونين الرأي، جيب أن نقوم بتقومي 
وتقييم ووقفة هلذه اإلتفاقيات دايل التبادل احلر، يعين ما 
حظ املغرب منها؟ اتفاقيات كثرية، ما حظ املغرب منها؟  
كيف ميكن أن نستفيد منها؟ هل فعال استفدان أم  م نستفيد 

 .نها؟ إىل غري ذلكم

مسألة أخرى، جيب أن نفعل العالقة الوطيدة بني    
الدبلوماسية للحكومة وبني الدبلوماسية الربملانية، كيف 
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ذلك؟ مثال حنن صادقنا على الربملان اإلفريقي، وحنن نعرف 
أن الربملان اإلفريقي هو عضو، هو جهاز من أجهزة اإلحتاد 

مل يف بلوماسية الرمسية تعاإلفريقي، فال ميكن أن تكون الد
جهة، والدبلوماسية الربملانية تعمل يف جهة أخرى. ولذلك 
أكدان على السيد الوزير أن يكون هذا يف إطار اإلتفاقيات 
املهمة جدا وبذلك جتاوبنا مع هذه اإلتفاقيات، وكذلك 
إخوننا يف املعارضة جتاوبوا، ألن هذه قضية وطنية وفوق 

 .اجلميع، شكرا لكم

 :د الرئيسالسي

شكرا السيد النائب، حلسن حداد إبسم الفريق اإلستقاليل 
 .للوحدة والتعادلية

 :السيد النائب حلسن حداد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير، السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 الفريق االستقاليل البد يف البداية من اإلشادة إبسم   
للوحدة والتعادلية، ابلنجاحات الغري املسبوقة اليت حققتها 
الدبلوماسية املغربية الرمسية مؤخرا، واليت ما زالت متواصلة 
حتت القيادة القوية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

 .نصره هللا

ية أنظار اجمللس ذات أمه االتفاقيات املعروضة اليوم على   
قصوى، ابلنسبة للموقع ووضعية املغرب على املستوى 

اجلهوي عربيا وإفريقيا، على مستوى كذلك عالقاته مع 
شريك اسرتاتيجي مثل الصني وكذلك على املستوى الدويل. 
نعرف مجيعا أن إفريقيا أضحت أولوية إسرتاتيجية ابلنسبة 

طاب جلاللة بقوة يف خاملغرب واألمر الذي عرب عنه صاحب ا
وكذلك يف اخلطاب التارخيي من  7183أبيدجان يف فرباير 

يف نونرب  7186دكار مبناسبة ذكرى املسرية اخلضراء سنة 
والذي جعل من إفريقيا أولوية حكومية ابلنسبة  7186
 .للمغرب

إن ضرورة عودة املغرب إىل حظرية اإلحتاد اإلفريقي    
أساسها تنويع الشركاء اقتضت اعتماد مقاربة جديدة 

ن اإلسرتاتيجيني تبناها صاحب اجلاللة وفق رؤيته املتبصرة م
خالل اإلنفتاح بشكل قوي على دول أخرى خارج جمال 
إفريقيا الغربية، من هنا أتيت أمهية الزايرة اليت قام هبا جاللة 

، واليت متخضت 7182امللك إىل جنوب السودان يف فرباير
اكات من ضمنها اإلتفاقيات اليت عنها عدة اتفاقيات وشر 

بني أيدينا، وألن خصوم وحدتنا الرتابية كانوا يلوحون أبن 
جنوب السودان هو منوذج ملا ميكن أن تصبح عليه الصحراء 
املغربية، أييت الرئيس اجلنوب السوداين سيلفاكري بعد مخس 
سنوات ليقول أبن احلالتني ختتلفان ويتخذ جنوب السودان 

ي ا حيال رجوع املغرب إىل حظرية اإلحتاد اإلفريقموقفا إجيابي
ويقوم جاللة امللك بزايرة اترخيية إىل جنوب السودان، ويتم 
التوقيع على عدد من اإلتفاقيات من شأهنا أن تساهم يف 
بناء وإعادة إعمار هذا البلد الفيت ذي الرمزية الكربى، كل 

ية هذا يعين أن االنفتاح على جنوب السودان كان ذا أمه
قصوى ابلنسبة للمغرب، كما أن زايرة جاللة امللك لزامبيا  
كانت إجنازا كبريا ابلنظر للتحوالت اليت تعرفها مواقف 
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هاذي الدولة بعيدا عن الضغط األنغويل واجلنوب إفريقي 
فيما خيص قضيتنا الوطنية، كل هذا يبشر بتفهم متزايد 

كن أن ملوقف املغرب وبرغبة يف التعاون معه، ولكن ال مي
، لذا من %811نقول أبننا رحبنا حتوال يف املوقف الزاميب 

شأن اإلتفاقية اليت بني أيدينا أن تؤسس لعالقة أكثر وأمنت 
 .مع هذا البلد احملوري يف وسط شرق إفريقيا

 السيد الرئيس،

إن اإلنتصارات الدبلوماسية اليت حققها املغرب بقيادة    
دغشقر، يا، يف أثيوبيا، يف مجاللة امللك يف رواندا يف تنزان

جعلت جزءا من شرق وجنوب إفريقيا  م يبقى حكرا على 
أعداء وحدتنا الرتابية. أمام هذه املعطيات نستنتج يف الفريق 
اإلستقاليل أن الفرصة ساحنة للرفع من مستوى العالقات مع 
هذه الدول من خالل اتفاقيات إىل درجة ختدم قضاايان 

 .يوية ووحدتنا الرتابيةالوطنية وقضاايان احل

ه يف نفس السياق، يف الفريق اإلستقاليل نريد أن نثري أبن   
ال بد من اإلهتمام أيضا بكل من أنغوال واملوزمبيق نظرا 
 للرغبة األكيدة اليت لدى املستثمرين املغاربة يف جمال التأمني

والقطاع البنكي والطريان لولوج السوق األنغولية، ابإلضافة 
د رغبة من دولة أنغوال للبحث عن ضماانت من إىل وجو 

شركاء مثل املغرب للحصول على قروض على املستوى 
الدويل، ولكن كذلك ابلنسبة للموزمبيق اليت تعترب فرصة 
ساحنة اآلن للقطاع اخلاص املغريب وللدبلوماسية املغربية 
للعمل يدا يف يد من أجل تثمني العالقات معها ليصري 

 .ا خيص مصاحل املغرب احليويةموقفها أحسن فيم

 

 لسيد الرئيس،ا

 السيدة الوزيرة،

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ندعم ما تقوم    
هبا الدبلوماسية املغربية حتت قيادة صاحب اجلاللة والوطن 

إننا ف وقضاايه فوق كل اعتبار ابلنسبة لنا، ويف نفس اإلطار
ندعو احلكومة إىل التنزيل األمثل ملقاربة صاحب اجلاللة 

لى هكذا نقرتح ع والذي يعترب إفريقيا أولوية حكومية
احلكومة أن تنشأ صندوقا لتمويل العمل التنموي واإلستثمار 
يف إفريقيا. ليس هناك يف ميزانية احلكومة أي اعتمادات فيما 

ستوى ودة على املخيص التنزيل األمثل لالتفاقيات املوج
األفريقي. كما عليها أن ترفع من إمكانيات التمثيليات 
الدبلوماسية املالية والبشرية، ال ميكن أن تبقى دبلوماسيتنا 

شروط وتبقى متثيليتنا على املستوى األفريقي يف شروط غري ال
 .اليت ميكن هلا أن تؤدي عملها، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، السيدات والسادة النواب منر اآلن 
 .حدةللتصويت على كل اتفاقية على 

وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .883اإلمجاع. املوافقون  :33.86

يوافق  33.86صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
ماي  88بكني يف ب مبوجبه على اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة

 .بني اململكة املغربية وومجهورية الصني الشعبية 7186
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منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
 .883اإلمجاع. املوافقون  :38.86القانون 

يوافق  38.86صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
مبوجبه على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل 
اإلجراءات اجلمركية وتعزيز التعاون املشرتك والوقاية 
للمخالفات اجلمركية والبحث عنها وردعها بني دويل أعضاء 

ية أكادير، قاإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل احلر، اتفا
 .7182فرباير  88مشروع قانون موقع بعمان يف 

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .883اإلمجاع. املوافقون  :28.86

 28.86صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  
لعربية ا يوافق مبوجبه على الربوتوكول اإلضايف لإلتفاقية

املتوسطية للتبادل احلر حول انضمام دول جديدة، املوقع يف 
 .7186أبريل  6

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 
 .883اإلمجاع. املوافقون  :27.86

يوافق  27.86صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
ي يف اجملال ئمبوجبه على االتفاقية املتعلقة ابلتعاون القضا

بني  7186ماي سنة  88اجلنائي، املوقعة ب بكني يف 
 .اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .883اإلمجاع. املوافقون  :24.86

يوافق  24.86صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
صادي املتبادل ابملشعل اإلقت مبوجبه على اتفاق اإلعرتاف

 املعتمد بني دول أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل
أبريل من سنة  84احلر، اتفاقية أكادير املوقعة ابلقاهرة يف 

7186. 

التصويت على املادة الفريدة املكونة للمشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :61.96

 61.96وع قانون رقم مشر على  صادق جملس النواب 
يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم يف جمال تسهيل الربط 
اإللكرتوين وتبادل املعلومات بني الدول أعضاء اإلتفاقية 

اهرة العربية املتوسطية للتبادل احلر، اتفاقية أكادير املوقعة ابلق
 .7186أبريل من سنة  84يف 

ون نالتصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع اقا
 .981اإلمجاع. املوافقون  :66.96

 66.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
يوافق مبوجبه على بروتوكول تعديل اإلتفاقية بني حكومة 
اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب اإلزدواج 
الضرييب ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على 

 .7186أبريل من سنة  72ة يف الدخل املوقعة ابملنام

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :61.96

 61.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
يوافق مبوجبه على إتفاق بشأن التعاون يف اجملال العسكري 

ع بني إدارة الدفا  7186ماي من سنة  88املوقع ببكني يف 
الوطين للمملكة املغربية ووزارة الدفاع جلمهورية الصني 

 .الشعبية
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التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :61.96

 61.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
ئدة يوافق مبوجبه على اإلتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املا

 .7182أكتوبر من سنة  1املوقع جبنيف يف  7182لعام 

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :71.96ملشروع القانون 

 71.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب
ول قوانني ح يوافق مبوجبه على اتفاق إنشاء املركز اإلستشاري

منظمة التجارة العاملية املوقعة بسياتل الوالايت املتحدة 
 .8111نوفمرب من سنة  41األمريكية يف 

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :11.96ملشروع القانون رقم 

 11.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
فرباير من  71به على اإلتفاق املوقع بنوزاكة يف يوافق مبوج

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  7182سنة 
 .زامبيا بشأن تشجيع ومحاية اإلستثمارات

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :11.96

 11.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب
يوافق مبوجبه على اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع 

بني حكومة اململكة  7182بنوزاكا يف عشرين فرباير من 
 .املغربية وحكومة مجهورية زامبيا

التصويت على املادة الفريدة املكونة للمشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :11.96

 11.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
فرباير من  82يوافق مبوجبه على اإلتفاقية املوقعة أبكرا يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  7182السنة احلالية 
مجهورية غاان لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب 

 .يف ميدان الضرائب على الدخل

يت على املادة الفريدة املكونة منر إىل عملية التصو 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :16.96ملشروع القانون 

 16.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
ر من يوافق مبوجبه على اتفاقية املوقعة ابجلوما يف فاتح فرباي

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  7182السنة من 
 زدواج الضرييب ومنعمجهورية جنوب السودان لتجنب اإل

 .التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :16.96

 16.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
من  يوافق مبوجبه على اإلتفاق املوقع جبواب يف فاتح فرباير

حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  بني 7182سنة 
 .جنوب السودان بشأن تشجيع ومحاية اإلستثمارات

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :16.96

 16.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
اب يف فاتح و يوافق مبوجبه على اإلتفاق العام للتعاون املوقر جب
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بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  7182فرباير 
 .جنوب السودان

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 
 .981اإلمجاع. املوافقون  :11.96

 11.96مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب 
لوزاري اإلفريقي ايوافق مبوجبه على القانون التأسيسي للمؤمتر 

فرباير  83لألرصاد اجلوية املعتمد برااي الرأس األخضر يف 
 .من قبل الدورة الثالثة هلذا املؤمتر 7182من 

 .متت املصادقة على مجيع اإلتفاقيات، شكرا للسيدة الوزيرة

يتعلق  12.87منر اآلن إىل دراسة مشروع قانون رقم 
راءة اثنية يف ق مبكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة

 .له، السيد الوزير لكم الكلمة

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

هبذا العرض املوجز حول  يسعدين أن أتقدم أمامكم   
املتعلق مبكافحة تعاطي  12.87مشروع القانون رقم 

املنشطات يف جمال الرايضة، والذي أييت يف سياق اجملهودات 
املبذولة من طرف اململكة املغربية لإلخنراط يف املساعي 
الدولية اهلادفة للحد من ظاهرة املنشطات، كما أييت 

يف  ية املوجهة إىل املشاركنياستلهاما للرسالة امللكية السام

أكتوبر  73املناظرة الوطنية حول الرايضة ابلصخريات يوم 
وكذلك الشأن ابلنسبة ": واليت جاء فيها 7118

يدان املنشطات اليت تعترب ظاهرة غريبة على تقال إلستعمال
وثقافتنا، لذلك ندعو السلطات املختصة إىل حماربة هذه 
املمارسة بكل قوة والتزام الصرامة فيما خيص معاقبة 
إستعماهلا وتروجيها تنفيذا لقوانيننا الوطنية وإلتزاماتنا 

 .انتهى كالم صاحب اجلاللة ".الدولية

املوقر أن صادق ابإلمجاع على هذا  لقد سبق جمللسكم    
غشت  7املشروع خالل الوالية التشريعية السابقة بتاريخ 

ويتم عرضه اليوم قصد املصادقة على بعض  7186
التعديالت اليت أدخلها السيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني، واليت أتيت يف جمملها ملالءمة مشروع هذا القانون 

ددة يف املدونة العاملية ملكافحة مع املعايري الدولية احمل
املنشطات واليت تؤطر جمال حظر تعاطي املنشطات على 

 .الصعيد الدويل

ويشكل مشروع قانون مكافحة تعاطي املنشطات يف     
 اجملال الرايضي، أتكيدا على اخنراط اململكة املغربية يف املعايري

ي من الدولية ودعما للمجهودات املبذولة على الصعيد العامل
أجل مواجهة كل املمارسات املخلة بروح املنافسة والقيم 
الرايضية النبيلة، وهو ما جعل مواد مشروع القانون هذا، 
تطابق مقتضيات اإلتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات 

اليت صادقت  7112الصادرة من منظمة اليونسكو سنة 
واليت هتدف إىل  7111عليها بالدان خالل شهر يونيو 

ع إطار عاملي متجانس وفعال ملكافحة املنشطات يف وض
 .اجملال الرايضي



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

18 

من جهة أخرى فإن مشروع القانون املتعلق مبكافحة     
تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة يشكل تتوجيا جملهودات 

زا اململكة املغربية على مستوى ختليق املمارسة الرايضية، وتعزي
الرايضيني واجلامعات لسياستها اإلرادية من أجل مواكبة 

والعصب واجلمعيات الرايضية على حنو يساهم يف محاية 
صورة بالدان يف املنافسات الوطنية والدولية ومسعة رايضيينا، 
مبا يوفر ظروف وشروط املنافسة النظيفة وحيفظ مصداقية 

 .النتائج واأللقاب وجيعلها فوق كل الشبهات

 السيد الرئيس احملرتم،

 النواب احملرتمون، السيدات والسادة

ال تفوتين هذه املناسبة، ألتقدم جبزيل الشكر للسيدات    
والسادة النواب أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية على 
تفاعلهم واجملهود القيم الذي بذلوه من أجل مالءمة 
مقتضيات مشروع القانون، مبا سيمكن بالدان من أتهيل 

شطات يف تعاطي املنترسانتها القانونية املتعلقة مبكافحة 
اجملال الرايضي وتنفيذ إلتزاماهتا على املستوى الدويل، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد الوزير، منر إىل عملية التصويت على املواد 
 .املعدلة

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :عليها اللجنةللتصويت كما صادقت  8أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون
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 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 83أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 86أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77املادة  أعرض

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 73أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 47أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون
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 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 37أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 33أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 36أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 27أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :عليها اللجنةللتصويت كما صادقت  26أعرض املادة 

املوافقون انقص واحد غادي حنسبو السي بووانو واخا مشا، 
 .نفس العدد

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 22لقد صادقت اللجنة على مادة جديدة حتمل رقم 
أعرضها للتصويت كذلك تتعلق بوحدة املرجع عندما تكون 

  :طاتابملدونة العاملية للمنشقراءات خمتلفة واملرجع اخلاص 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 28أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

  :أعرض مشروع القانون برمته يف قراءته اثنية له للتصويت

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون
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 16.91مشروع قانون رقم على  صادق جملس النواب
يتعلق مبكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة يف قراءة 

 .اثنية له، شكرا للسيد الوزير

 68.86منر اآلن إىل املشروع األخري مشروع قانون رقم 
نية له، الكلمة حتدث مبوجبه وكالة التنمية الرقمية يف قراءة اث

 .للسيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أعرض على جملسكم املوقر بعد قراءة اثنية    
حتدث مبوجبه وكالة التنمية  68.86ملشروع القانون رقم 

وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد عرض مشروع هذا  الرقمية،
القانون على جملس املستشارين، مت إدخال بعض التعديالت 

مواد  6يف مواد مشروع هذا القانون، كما متت إضافة 
 6-4-7-8فبالنسبة للتعديالت فقد مهت املواد جديدة، 

 :وهي كاآليت

: التنصيص على إمكانية إحداث فروع جهوية بقرار 8املادة 
 .جمللس اإلدارة

: حذف الفقرة الثانية من هذه املادة وذلك بغية 7املادة 
 .إخضاع هذه الوكالة للمراقبة املالية البعدية

: التنصيص على مهام إضافية للوكالة هلا ارتباط 4املادة 
مباشر ابلتكنولوجية الرقمية والتكنولوجيات اجلديدة مبا 
يضمن التقائية وانسجام خمتلف املشاريع العمومية يف هذا 

 .اجملال

: إدخال بعض التعديالت وذلك هبدف حتسني 6املادة 
 .وجتويد صياغة هذه املادة

من ابملواد اجلديدة اليت متت إضافتها ض أما فيما يتعلق    
س مواد الباب الرابع املتعلق ابلتنظيم املايل فهي هتدف ابألسا

 إىل التنصيص على كيفيات وطرق إجراء املراقبة البعدية اليت
 .ستخضع هلا هذه الوكالة

وابلنظر إىل إضافة هذه املواد اجلديدة فقد متت إعادة    
 78موع القانون لتصبح يف اجملترتيب مجيع مواد مشروع هذا 

 .مادة 82مادة عوض 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تلكم كانت التعديالت اليت أدخلت خالل مناقشة    
مشروع هذا القانون مبجلس املستشارين، والذي أرجو أن 

من قبلكم على غرار ما كان األمر عليه أثناء  جتاواب يلقى
راءة الثانية بلجنة القطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر، الق

 .والسالم عليكم رمحة هللا تعاىل وبركاته

 :الرئيسالسيد 

منر للسيدات والسادة النواب إىل  ،شكرا للسيدة الوزيرة
 .عملية التصويت
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  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 828: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 827: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

 827: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  6أعرض املادة 

 827: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 827: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 87أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 84أعرض املادة 

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :أعرض مشروع القانون برمته يف قراءته الثانية للتصويت

 821: املوافقون

 ال أحد :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

على مشروع قانون رقم  صادق جملس النواب
حتدث مبوجبه وكالة التنمية الرقمية يف قراءة اثنية  68.86

 .شكرا لكم رفعت اجللسة له،

  
 


