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 .2مشروع قانون رقم  58.52يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف
ميدان البحث العلمي والتكنولوجي ،املوقع ابلرابط يف  8سبتمرب
 7152بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اليواننية؛
 .8مشروع قانون رقم  31.17وافق مبوجبه على اتفاق التعاون
بشأن األمن الداخلي ،املوقع بلشبونة يف  71أبريل  7151بني اململكة
املغربية واجلمهورية الربتغالية؛
 .1مشروع قانون رقم  42.17يوافق مبوجبه على االتفاق املنشئ
للمركز الدويل لتطبيق احلد من االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت
وتدهورها (إسرييد) ،املوقع بباريس يف  51ديسمرب 7151؛
 .51مشروع قانون رقم  44.17يوافق مبوجبه على النظام األساسي
ألفريقيا  – 11متويل املشاريع وأفريقيا  - 11تنمية املشاريع  ،املوقع
ابلدار البيضاء يف  71يوليو 7151؛
 .55مشروع قانون رقم  45.17وافق مبوجبه على االتفاق بني
اململكة املغربية وأفريقيا ( 11أفريقيا  -11متويل املشاريع وأفريقيا 11
– تنمية املشاريع) بشأن إنشاء املقر االجتماعي ألفريقيا  11فوق
تراب اململكة املغربية ،املوقع ابلدار البيضاء يف  71يوليو .7151

حمضر اجللسة السادسة واخلمسني
التاريخ :اإلثنني  51ربيع األول  3( 5341دجنرب 7152م).
الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
التوقيت :ثالثة ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة السادسة مساء

والدقيقة احلادية واخلمسني.

جدول األعمال :جلسة تشريعية ختصص للدراسة والتصويت

على مشاريع القوانني التالية:

 .5مشروع قانون رقم  28.16يوافق مبوجبه على االتفاقية يف ميدان
تسليم اجملرمني ،املوقعة مبوسكو يف  51مارس  7152بني اململكة
املغربية وروسيا االحتادية؛

مشروع قانون رقم  41.16يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن
.2
اخلدمات اجلوية ،املوقع مبوسكو يف  51مارس  7152بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة روسيا االحتادية؛
 .4مشروع قانون رقم  43.16يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون
القانوين والقضائي املوقعة ابلدوحة يف  1أبريل  7152بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة دولة قطر؛
 .3مشروع قانون رقم  46.16يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم
للتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهرابء والطاقة املتجددة وكفاءة
استخدام الطاقة ،املوقعة ابلدوحة يف  1أبريل  7152بني وزارة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة يف اململكة املغربية ووزارة الطاقة والصناعة يف دولة
قطر؛

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املرسلني،

السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب،
يعقد جملس النواب جلسة تشريعية ختصص للدراسة والتصويت
على مشاريع القوانني ،واليت هتم جماالت خمتلفة خاصة ابلتعاون
الثنائي ،وكذلك الدويل والقاري أساسا على مستوى افريقيا وعدد

مشروع قانون رقم  80.16يوافق مبوجبه على االتفاق حول
.5
املساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي ،املوقع بربوكسيل يف  53يوليو
 7152بني اململكة املغربية ومملكة األراضي املنخفضة؛
 .2مشروع قانون رقم  16.17يوافق مبوجبه على االتفاق يف جمال
النقل البحري ،املوقع ابلرابط يف  8سبتمرب  7152بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اليواننية؛

هذه االتفاقيات  55مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة ،من
بينها الروسية االحتادية ،اليوانن ،الربتغال ،قطر ،هولندا ،وافريقيا.
الكلمة للسيدة الوزيرة لتقدمي مشاريع القوانني اخلاصة ابالتفاقيات
الدولية.
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املطبوعات والبحوث يف اجملاالت القانونية واألدوات التشريعية

السيدة مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية

النافذة ،كما يشجع عقد املؤمترات والندوات واحللقات يف جمال
القانوين والقضائي ،ويتعهد الطرفان ابلتعاون القضائي املتبادل بني
اجلهات القضائية يف كل من البلدين يف املواد املدنية والتجارية
واألحوال الشخصية واجلنائية ،ويشمل التعاون أيضا إجراءات

والتعاون الدويل:

بسم هللا الرمحن الرحيم،
السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

التقاضي أمام احملاكم وفقا لألحكام الواردة يف هذه االتفاقية
ويتعلق األمر ابإلانبة القضائية ،االعرتاف املتبادل ابألحكام
والقرارات القضائية وتصفية الشركات إضافة إىل تسليم اجملرمني.

أتشرف أبن أعرض أمامكم اليوم عددا من مشاريع القوانني
يوافق مبوجبها على جمموعة من االتفاقيات اليت وقعتها احلكومة،
منها ما يتعلق ابلعالقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة
والصديقة ،ومنها ما يدخل يف إطار العالقات املتعددة األطراف.

املشروع الثاين هو مشروع قانون رقم  32.52يوافق مبوجبه على
مذكرة التعاون يف جماالت النفط والغاز والكهرابء والطاقات
املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ،هتدف هذه املذكرة كما أشرت
إىل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية يف هذه اجملاالت خاصة يف ما
خيص تنويع املمونني والشركاء ،وتزويد السوق املغريب ابلغاز
الطبيعي املسال واملشاركة يف اإلستثمار يف هذه القطاعات ،كما

وهتدف هذه االتفاقيات إىل تعزيز الشراكات مع جمموعة من
الدول يف جماالت متعددة ،سواء يف امليدان االقتصادي أو
القضائي أو األمن الداخلي ،وكذا يف جمال البحث العلمي والبيئي،
هذا ما يعكس ابلطبع اإلجنازات احملققة من طرف الدبلوماسية
املغربية خبصوص تنويع الشراكات متاشيا مع التوجيهات السامية

يعمل الطرفان على إعداد املشاريع والربامج وتبادل املعلومات
والزرارات بني وفود البلدين ،ودعم البحث عن التمويل الثنائي أو
املتعدد األطراف.

لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا ،وكذا التطورات
اليت عرفتها عالقتنا اخلارجية على املستوى الثنائي واملتعدد
األطراف.

ابلنسبة للفضاء األورويب لدينا  2اتفاقيات مع الدول التالية:

فيما خيص املستوى الثنائي ،يتعلق األمر ب 8اتفاقيات ثنائية
هتم أساسا الفضائني العريب واألوريب .الفضاء األورويب ،نعرض

أوال -روسيا االحتادية هناك اتفاقيتني ،وقد مت التوقيع عليهما
خالل زرارة صاحب اجلاللة امللك نصره هللا لروسيا يف  51مارس

أمام أنظاركم اتفاقية واحدة ومذكرة تفاهم واحدة مع دولة قطر
الشقيقة يف إطار الدينامية اإلجيابية واملتصاعدة اليت تعرفها
العالقات بني البلدين ،حيث مت توقيعهما خالل الدورة السادسة
للجنة العليا املشرتكة املغربية القطرية يف  1أبريل .7152

 ،7152ومن بني هذه اإلتفاقيات لدينا مشروع قانون 78.52
الذي يوافق مبوجبه على اتفاقية يف ميدان تسليم اجملرمني ،وتروم
هذه اإلتفاقية إىل إقرار وتعزيز تعاون البلدين يف هذا امليدان ،وكذا
احلد من اجلرمية يف مجيع أشكاهلا ومن ظاهرة اإلفالت من العقاب

املشروع األول وهو مشروع قانون رقم  34.52يوافق مبوجبه على
اتفاقية التعاون القانوين والقضائي ،ومبوجب هذه االتفاقية يعمل

وفق شروط وحمددات متعارف عليها دوليا وتتوافق مع التشريع
الوطين ،كما تعرب هذه اإلتفاقية عن تضافر جهود البلدين من
أجل احلد من اجلرمية املنظمة خاصة العابرة للحدود.

الطرفان على تبادل املعلومات واخلربات وتشجيع الزرارات وتبادل
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مع مملكة األراضي املنخفضة لدينا كذلك اتفاق واحد وهو

املشروع الثاين -وهو مشروع قانون رقم  35.52يوافق مبوجبه

مشروع قانون رقم  81.52الذي يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون
حول املساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي ،واملوقع
بربوكسيل يف  53يوليو ،7152يندرج هذا اإلتفاق يف إطار
تطبيق الربوتوكول رقم  1بشأن تقدمي املساعدة اإلدارية املتبادلة يف

على إتفاق بشأن اخلدمات اجلوية ،ويهدف هذا اإلتفاق إىل
تسهيل عمل شركات الطريان وتنقل املواطنني بني املغرب وروسيا،
كما سيساهم بشكل غري مباشر يف تشجيع املبادالت التجارية
بني البلدين من جهة ،وكذا الرتويج للوجهات السياحية ببالدان،
وحيدد هذا اإلتفاق احلقوق اليت مينحها كل طرف للطرف اآلخر
من أجل إقامة وتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة ،كما ينص
أيضا على الشروط اليت على أساسها يعني كل طرف مؤسسات

اجملال اجلمركي وامللحق ابتفاق الشراكة بني املغرب واإلحتاد
األورويب ،وتنفيذا للتوصية بشأن املساعدة اإلدارية املتبادلة
واإلعالن عن تعزيز التعاون يف اجملال اجلمركي ،يهدف هذا اإلتفاق
إىل مكافحة املخالفات اجلمركية عرب تبادل املعلومات بني املصاحل
اجلمركية للبلدين من أجل تسهيل وأمن السلسلة اللوجيستيكية
واملساعدة املتبادلة من أجل مكافحة اإلجتار يف السلع املزيفة
وحماربة القرصنة وكذا تبييض األموال.

نقل جوي لتشغيل اخلدمات املعتمدة على اخلطوط اجلوية احملددة،
ويضع كذلك املبادئ اليت حتكم تشغيل هذه اخلدمات ،هذا
إضافة إىل مقتضيات هتم السالمة اجلوية ،وأمن الطريان.
اجلمهورية اليواننية لدينا كذلك اتفاقيتني:

اإلتفاقية األخرية فيما خيص اإلتفاقية الثنائية مع اجلمهورية
الربتغالية ،ومشروع قانون رقم  45.52يوافق مبوجبه على اتفاق

مشروع قانون رقم  52.52يوافق مبوجبه على اتفاق يف جمالالنقل البحري ،مت التوقيع عليه ابلرابط يف  8شتنرب ،7152
ويهدف هذا اإلتفاق إىل املسامهة يف تطوير النقل البحري الدويل

التعاون خبصوص األمن الداخلي وهو موقع بلشبونة يف  71أبريل
 ،7151ويندرج هذا اإلتفاق يف إطار تعزيز التعاون بني املغرب
ودول اجلوار املتوسطي خاصة يف جماالت مكافحة اإلرهاب

على أساس مبادئ حرية املالحة التجارية أخذا بعني اإلعتبار
املبادئ املنصوص عليها يف القانون الدويل ،كما يعمل الطرفان
على تنمية التعاون يف ميدان املالحة البحرية وتشجيع تطور

واجلرمية املنظمة ومكافحة اهلجرة الغري الشرعية ،ابإلضافة إىل
مكافحة اإلجتار ابملخدرات واملؤثرات العقلية ،وينص على تقوية
التعاون يف جمال األمن الداخلي عرب تبادل املعلومات واملبادالت
التقنية ملواجهة تفشي الظواهر اإلجرامية ،كما يتيح إمكانية تبادل

العالقات التجارية واإلقتصادية القائمة بينهما ،هذا إىل جانب
تسهيل إنشاء مكاتب متثيلية للشركات البحرية يف كال البلدين.
املشروع الثاين دائما مع مجهورية اليوانن وهو مشروع قانون رقم 58.52يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف ميدان البحث
العلمي والتكنولوجي ،ويعمل الطرفان يف إطار هذا اإلتفاق على
تطوير تعاوهنما العلمي والتكنولوجي وإعداد وتنفيذ مشاريع

اخلرباء األمنيني وتوفري الدعم املؤسسايت مع تبادل املعلومات
خبصوص املمارسات اجليدة؛
على املستوى املتعدد األطراف أستعرض أمام أنظاركم ثالثة
اتفاقيات ،اتفاقيتان ختصان إفريقيا وتتعلقان بصندوق إفريقيا
اخلمسون ،فيما اإلتفاقية الثالثة فهي هتم إنشاء املركز الدويل لتطبيق
احلد من االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها.

مشرتكة وتبادل اخلربات واملعلومات وغريها من وسائل البحث
العلمي.
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آخر اتفاقية وهي مشروع قانون رقم  37.52الذي يوافق مبوجبه

خبصوص اإلتفاقيتني املتعلقتني بصندوق إفريقي اخلمسني أود
التذكري مبا يلي:

على اإلتفاق املنشئ للمركز الدويل لتطبيق احلد من االنبعااثت
النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها واملوقع بباريس يف  51دجنرب
 ،7151جاء هذا االتفاق يف إطار اخنراط املغرب يف جمال
مكافحة التغريات املناخية ،والوفاء إبلتزاماته الدولية ،وأتكيدا هلذا

أوال -أنه يف سنة  7157صدر عن رؤساء الدول األفارقة إعالن
برانمج تنمية البنيات التحتية إلفريقيا يدعو ،وهو يدعو إىل إجياد
حلول مبتكرة لتسريع وترية إجناز هذه البنارات؛

التوجه فاململكة املغربية تلتزم عرب االنضمام واملوافقة على اآلليات
واملواثيق الدولية ذات الصلة مبجال املناخ واحملافظة على البيئة ،و
سيمكن االنضمام من االستفادة من اخلدمات اليت سيقدمها هذا

اثنيا -إستجابة هلذا النداء وبتشاور بني خمتلف الفاعلني
واملتدخلني اقرتح البنك اإلفريقي للتنمية إنشاء هيئة مالية جديدة،
أطلق عليها إسم إفريقيا مخسني ،عقد صندوق إفريقيا مخسون

املركز ال سيما يف جمال تقوية القدرات ونقل اخلربات اخلاصة
مبحاربة انبعاث الغازات ،وكذا املساعدات املقدمة إلجناز برامج
ذات الصلة ولعب دور ررادي على مستوى القارة االفريقية يف
جمال تشجيع احملافظة على الغاابت ،واملسامهة يف صياغة السياسة
املناخية على الصعيد الدويل.

مجعه العام التأسيسي يف الدار البيضاء يوم  71يوليوز 7151
الذي حضره البنك اإلفريقي للتنمية و 71دولة إفريقية مؤسسة
هلذا الصندوق.
فمشاريع اإلتفاقيات املعروضة فهي هتم:
األوىل مشروع قانون رقم  33.52الذي يوافق مبوجبه على النظام
األساسي هلذا الصندوق ،حيث حيدد جماالت تدخله وهو املسامهة
يف النمو اإلقتصادي للقارة ،املشاركة يف التمويل والبناء وأتهيل

تلكم السيدات والسادة النواب احملرتمني ،اخلطوط العريضة
لالتفاقيات املعروضة على أنظاركم ،وهبذه املناسبة أتقدم ابلشكر
اجلزيل للسيد رئيس والسادة أعضاء جلنة اخلارجية والدفاع الوطين
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج ،وكافة النواب

وحتسني وتوسيع مشاريع البنيات التحتية ابلشراكة مع املستثمرين
اخلواص أو العموميني ،كما يهتم هذا الصندوق بتمويل مشاريع
كربى هلا نفع هام وطنيا وجهورا يف جماالت الطاقة والنقل
وتكنولوجيا املعلومات واملواصالت.

احملرتمني على مسامهتهم القيمة ،وشكرا والسالم عليكم ورمحة هللا
تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

اإلتفاقية الثانية تتعلق ابملقر اإلجتماعي هلذا الصندوق ،حيث

شكرا للسيدة الوزيرة ،وكذلك أشكر السيد النائب حممد زوينت
مقرر اللجنة وبدون شك أن التقرير مت توزيعه على السيدات
والسادة النواب ،أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد مجال
الدين كرميي بنشقرون ابسم فرق وجمموعة األغلبية.

اختذ البنك اإلفريقي للتنمية يف  7153قرار إنشائه ووضع مقره
ضمن هيئة ، casablanca finance cityومت اختيار
املغرب الحتضان هاذ املقر ،بعد فرز طلب  1دول أعضاء يف
هذا البنك ،وذلك خلصوصية املغرب وررادته يف هذا اجملال،

النائب السيد مجال الدين كرميي بنشقرون:

ومكانته على مستوى القارة حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة
امللك حممد السادس نصره هللا إىل جانب املبادرات اليت يتخذها
املغرب على مستوى األوراش التنموية اإلفريقية؛

السيد الرئيس احملرتم،
السيدة الوزيرة احملرتمة،
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السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الرئيس،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية يف إطار
مناقشة مشاريع قوانني يوافق مبوجبه على اتفاقيات مربمة بني

السيدة الوزيرة احملرتمة،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اململكة املغربية سواء يف إطار اتفاقيات ثنائية أو يف إطار اتفاقيات
متعددة األطراف ،وهتم عدة جماالت منها ما يتعلق ابجملال التنموي
ومتويل املشاريع ،وكذا اجلانب األمين والتعاون القضائي عالوة على

إن املغرب الذي يعد مرجعا دوليا يف مواجهة كافة أشكال اجلرائم
ابعرتاف الدول واملنظمات الدولية الفاعلة يف هذا اجملال ،واليت
أكدت على أن املغرب حيتل مكانة الررادة يف اجملهودات اليت

التعاون يف جماالت النقل والبحث العلمي والتكنولوجي وغريها من
اجملاالت.

يقودها اجملتمع الدويل خاصة يف مواجهة اإلرهاب والتطرف الديين
ومجيع أشكال العنف ،وقد مت تتويج ذلك كعربون اعرتاف وعرفان
كبريين مبنح االئتالف العاملي من أجل األمل جلاللة امللك حممد

ففيما خيص تقوية وتعزيز جتذر املغرب يف عمقه االفريقي ،أتيت
املصادقة على مشروع قانون  33.52الذي يوافق مبوجبه على
النظام األساسي الفريقيا مخسني ،وكذا مشروع قانون 31.52
الذي يوافق مبوجبه على االتفاق بني اململكة املغربية وافريقيا

السادس نصره هللا جائزة االعرتاف اخلاصة للررادة بتعزيز قيم
التسامح والتقارب بني الثقافات ،وذلك ابلنظر للقيادة السديدة
جلاللته يف تعزيز االنسجام بني خمتلف الثقافات سواء ابملغرب أو
على الساحة الدولية.

اخلمسني بشأن إنشاء املقر االجتماعي الفريقيا اخلمسني فوق
تراب اململكة املغربية واملوقعني ابلدار البيضاء يف  71يوليوز
 ،7151وهي املصادقة اليت جتعل اململكة املغربية ملتزمة بتنفيذ

وعلى هذا األساس فإن املغرب يواصل جمهوداته لتعزيز التعاون
الدويل عرب مصادقته على العديد من االتفاقيات واملعاهدات
اجلماعية والثنائية املتعلقة ابلتعاون القضائي ،واألمن املتبادل،
وتسليم اجملرمني ،اقتناعا منه أبن واقع اجلرمية غري الوطنية حيتم تعاوان
فعاال ملكافحة هذا الصنف من اجلرائم على مجيع األصعدة

اإلجراءات املسطرية املتعلقة ابالنضمام إىل هياكل وأجهزة االحتاد
االفريقي ،واملسامهة بفعالية وجناعة يف أداءها اجليد واملنسجم مع
اآلفاق اجلديدة املقبلة عليها القارة االفريقية ،من خالل جلب
املزيد من االستثمارات ،وحتقيق أهداف التنمية والدفاع عن

القانونية واملؤسساتية ،وذلك من خالل تطوير آليات املالحقة
القضائية الوطنية والدولية ،وإحداث مؤسسات متخصصة جتعل
من التعاون اآللية األضمن واألجنع لعدم اإلفالت من العقاب،
وهو السياق الذي أتيت فيه مصادقة جملسنا املوقر على كل من

مصاحلها إقليميا ودوليا بغية االستجابة لطموحات وتطلعات
شعوب القارة يف التنمية املستدامة واملنصفة.
وهي مناسبة جندد من خالهلا تثميننا العايل للمجهودات اجلبارة
واملبادرات احلميدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره
هللا جتاه بلدان القارة االفريقية اليت حظيت وال تزال حتظى بتقدير

مشروع قانون  78.52الذي يوافق مبوجبه على االتفاقية يف
ميدان تسليم اجملرمني املوقعة مبوسكو يف  51مارس  7152بني
اململكة املغربية وروسيا االحتادية ،ومشروع قانون  45.52الذي

كبري انبع من االلتزام الصادق لبلدان بعقد شراكات قوية يف كافة
اجملاالت ،وهو األول الذي جعل املغرب يكرس مسعته ويرتقي
مبكانته املتميزة يف الساحة االفريقية.

يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون بشأن األمن الداخلي املوقعة
بلشبونة يف  71أبريل  7151بني اململكة املغربية واجلمهورية
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الربتغالية ،وكذا مشروع قانون  34.52يوافق مبوجبه على اتفاقية

بني اجلانبني وتقارب الرؤية اجتاه القضارا اإلقليمية ،وهو ما يتم

التعاون القانوين والقضائي املوقعة يف الدوحة يف  1أبريل 7152
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر.

التعبري عنه من خالل بلورة مواقف موحدة وإعطاء دفعة جديدة
للشراكة اإلسرتاتيجية بني الرابط ودول اخلليج اليت تعترب امتدادا
لعالقات اترخيية مثينة ووثيقة.

السيد الرئيس،

عالوة على انفتاح بالدان على فضاءات سياسية واقتصادية كربى
مثل روسيا والصني واهلند وغريها ،وهو ما يعطي لبالدان نفسا
سياسيا اقتصادرا جديدا يؤهلنا للعب أدوار طالئعية إقليميا ودوليا

السيدة الوزيرة احملرتمة،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف املستقبل القريب ،كما يتعني علينا اليوم التوجه كذلك حنو دول
أمريكا الالثينية كفضاءات سياسية واقتصادية جديدة من شأهنا
تقوية وتعزيز مكانة املغرب وجتذر أدواره على الصعيدين اإلقليمي
والقاري.

إن انفتاح املغرب على حميطه اإلقليمي والدويل ،واعتبارا للمكانة
املرموقة اليت حيظى هبا لدى كل الشركاء سيؤهله لتعزيز عالقات
التعاون القائمة سواء الثنائية أو املتعددة األطراف فضال عن
تدارس سبل تطويرها ،وذلك ابالستثمار اجليد للقواسم املشرتكة
الثقافية والتارخيية واجليوسياسية اليت ستمكن من فتح آفاق جيدة

فالبد لذلك ابب لذلك والنقاش مفتوح دائما من العمل على

وواعدة لتطوير التعاون وتطوير الشراكات بشكل متنوع ومتعدد،
وال سيما يف جمال االهتمام املشرتك .ويف هذا اإلطار أتيت مصادقة
فرق وجمموعات األغلبية على االتفاقيات املتعلقة ابخلدمات

دعم الدبلوماسية املوازية الربملانية منها واملدنية واإلنفتاح على كافة
أطياف اجملتمع املدين ،ومدها بكل ما يلزم من دعم معنوي وطاقئي
ومادي ولوجيستيكي ألجل التعريف الكامل ابلقضارا املتعددة يف

اجلمركية ،والطاقة ،والطاقات املتجددة ،واخلدمات اجلوية ،والنقل
البحري ،واملالحة البحرية ،والبحث العلمي ،والتكنولوجيا
احلديثة.

إطار عالقاهتا مع منظمات اجملتمع املدين والسياسي داخل احلدود
وخارجها ،خاصة مع اتساع وتنوع جماالت العالقات الدولية
ومعها تنوع الدبلوماسيات وتعدد أغراضها وأشكاهلا ،ألن
أدوارهذه الدبلوماسية أصبحت ضرورية إىل جانب الدبلوماسية

السيدة الوزيرة احملرتمة ،حيق لنا اليوم االفتخار مبا وصلت إليه بالدان
حبيث أصبح ابإلمكان توسيع حضورها االقتصادي واإلستثماري،
وفتح آفاق جديدة خاصة على مستوى القارة اإلفريقية وإعطاء

الرمسية وهو ما نلمسه يف جتارب دولية علينا االقتداء هبا وعلينا
السري قدما من أجل تعزيز عدد من املبادرات ودعمها واإلنصات
واإلستماع لكافة الطروحات والتصورات اليت هتدف دائما إىل

نفس جديد للمقاولة املغربية املتوسطة والصغرية هبدف جعلها يف
مستوى الرهاانت والتحدرات املطروحة.

الدفاع عن قضارا الوطن وتعزيزها بشكل تشاركي بني الدبلوماسية
الرمسية والدبلوماسية الربملانية والدبلوماسية املوازية املتعددة
اجملاالت.

كما حيق لنا اإلفتخار بنجاح املغرب يف تنويع الشركاء
اإلسرتاتيجيني للمملكة بقارتنا األم إفريقيا ،وملا ذلك من دور
حموري يف احلفاظ على قضارا السلم واألمن إبفريقيا وخدمة

وهنا وحنن يف فرق األغلبية وجمموعة األغلبية ندرك حجم
اإلمكانيات املطلوبة ألداء الدبلوماسية ألدوارها كاملة خاصة أمام

القضارا اإلقتصادية والتجارية املشرتكة ،وكذا بتميز الشراكة مع
دول جملس التعاون اخلليجي اليت تعرب عن عمق وقوة العالقات
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اإلمكانيات الضخمة اليت توفرها مثال بعض الدول أخرى اليت
تنافس وجودان يف املنتظم الدويل..

رابح رابح بني اجلميع ومع كل األصدقاء واألشقاء ،والسالم
عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

نستمعوا لبعضنا وشوية داإلنصات للسيد النائب ،شكرا لكم.

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة عزيزة الشكاف
ابسم فريق األصالة واملعاصرة.

النائب السيد مجال الدين كرميي بنشقرون:

النائبة السيدة عزيزة الشكاف:

ولكن حنن منتلك ثروة بشرية هائلة مؤهلة لكي تلعب أدوارها
كاملة ،علينا اإلستثمار فيها.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

السيد الرئيس،

املرسلني.

إن املصادقة على مشاريع القوانني اليت يوافق مبوجبها على 55
اتفاقية أبرمها املغرب سواء يف إطار التعاون الثنائي أو املتعدد
األطراف أييت إنسجاما مع قناعة فرق وجمموعة األغلبية الراسخة

السيد الرئيس احملرتم،
السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ابلدور اهلام واملركزي وكذا على حجم اجملهودات اليت تقوم هبا
الدبلوماسية املغربية حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك
حممد السادس نصره هللا يف إطار السعي لتعزيز وتوسيع اإلطار

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة يف إطار
مناقشة  55اتفاقيات دولية لنديل بوجهة نظر فريقنا يف مضامينها.

القانوين واملؤسسايت لعمليات التعاون وإرساء أرضية مشرتكة لتعزيز
العالقات.

إن االنفتاح االقتصادي الناتج ابألساس عن ظاهرة العوملة حيتم
على بالدان التأقلم مع هذا املعطى وإجياد موطئ قدم على الساحة

وال يسعنا يف فرق وجمموعة األغلبية إال أن نثمن مقتضيات هذه
املشاريع القوانني اليت يوافق مبوجبها على االتفاقيات املشار إليها
واليت ستعمل على تعزيز اإلشعاع الدويل لبالدان وخدمة قضاراها
العادلة واملشروعة ،لذلك كله سنصوت ابإلجياب على هذه

الدولية ،بناء على ذلك وابعتبار كوننا معارضة مسؤولة وبناءة
أساسها النقد املوضوعي ،انطالقا من إمياننا بضرورة إلغاء كل
احلساابت السياسية من لدن كل األطراف وااللتفاف حول
مصلحة الوطن وال شيء غري مصلحة الوطن ،فال ميكننا سوى
أن ندعم مسلسل االنفتاح الذي اخنرطت فيه بالدان ،وذلك عن
طريق املصادقة على خمتلف االتفاقيات الدولية اليت يربمها املغرب
مع خمتلف الدول واليت هي معروضة علينا اليوم ملناقشتها

املشاريع مشاريع القوانني ،آملني أن تعملوا السيدة الوزيرة ومن
خاللكم احلكومة على إعطاء اهتمام أكرب للدبلوماسية االقتصادية
وابقي أنواع الدبلوماسيات املوازية ،ابعتبارها عوامل أساسية تعمق

والتصويت عليها ،لكن مصادقتنا ابملوافقة على هذه االتفاقيات
ال خيلي ذمتنا كمعارضة مسؤولة من واجب تقييمها من جهة،

وتعزز العالقات الدولية يف مجيع اجملاالت وتنتصر للدفاع املشرتك
عن قضارا الوطن يف إطار سبل التعاون والشراكة املنتجة مبنطق
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غري واعية أو رمبا تتجاهل كون تفعيل مبدأ الدميقراطية التشاركية

والوقوف على مدى احرتام احلكومة للضوابط القانونية واملبادئ
الدستورية يف مسلسل إبرامها من جهة أخرى.

لبنة أساسية من لبنات بناء نظام حكامة فعال وانجع ،وهنا نسائل
احلكومة عن من حيرر هذه اإلتفاقيات؟ من حيرر هذه اإلتفاقيات
ويناقش مقتضياهتا مع األطراف األخرى؟ من يسهر على تتبعها
وضمان تنفيذها ابلشكل الذي خيدم مصلحة بالدان أوال؟ إن كنا

نناقش اليوم  55اتفاقية جتمع بني املغرب والعديد من الدول
كدولة مجهورية الربتغال ،قطر ،اجلمهورية اليواننية ،روسيا االحتادية
وغريها ،وهي هتم جماالت عديدة واسرتاتيجية ،وذات أمهية قصوى
ابلنسبة لالقتصاد الوطين ،نظررا هذه االتفاقيات تراعي مصلحة
وخصوصية كل األطراف املوقعة عليها حبيث تندرج يف إطار معدلة

حنن ممثلي السلطة التشريعية ال نعلم الكثري عن تفاصيل هذه
اإلتفاقيات بدقة وتدقيق فماذا عن بقية األطراف؟
ومن هذا املنطلق نطلب وبضرورة إعادة النظر يف كيفية دراسة هذه
اإلتفاقيات داخل الربملان لتمكيننا من املسامهة يف بلورة وإعداد
هذه اإلتفاقيات ،احلكومة جعلت كذلك من دعم املقاوالت

رابح رابح ،لكن واقع األمر خمتلف لألسف ،لألسف الشديد
معظم االتفاقيات اليت يربمها املغرب مع خمتلف الدول خاصة تلك
املتعلقة ابجملال االقتصادي تكون فيها بالدان يف كثري من األحيان
هي احللقة األضعف.

املتوسطة والصغرى ركيزة من أهم ركائزها يف برانجمها احلكومي،
وهنا نتساءل وبشدة عن اآلليات اليت تعتمدها احلكومة يف
التعريف هبذه اإلتفاقيات وتفسري مقتضياهتا لفائدة املقاوالت
املتوسطة والصغرى واليت متثل أزيد من  %11من النسيج

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
االنفتاح أصبح واقعا معاشا ال مناص منه ،لكن ينبغي أن يكون
دكيا مدروسا إبحكام ،اإلتفاقيات اليت وقعها املغرب هي اتفاقيات
ذات أمهية كربى ال نقاش يف ذلك ،لكنها يف الكثري من األحيان
ال تتناسب واإلمكانيات اإلقتصادية املتواضعة لبالدان ،ما نعيبه
على احلكومة يف هذا اإلطار هو تغييبها ملنطق التقييم القبلي

اإلقتصادي املغريب ،حبيث تستفيد من هذه االتفاقيات فقط
املقاوالت الكربى ،هذا وال ميكننا أن نفوت هذه الفرصة دون
احلديث عن اخنراط املغرب يف املنظمة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا ، CEDEAOفحسب ما هو متوفر من املعلومات
هناك العديد من الشروط اليت ينبغي على املغرب استيفاؤها من
أجل االخنراط يف هذه اجملموعة ،صحيح أن بالدان حظيت
ابملوافقة املبدئية على انضمامها هلذه املنظمة ،لكن هناك الكثري

لإلتفاقيات قبل إبرامها واإللتزام مبقتضياهتا ،وهذا ما يؤكد
ابمللموس افتقار احلكومة لرؤية إسرتاتيجية واضحة املعامل ومتكاملة
األبعاد يساهم يف بلورهتا كل الفاعلني يف اجملتمع املغريب ،وهنا ال
بد أن نثري مقتضى مهم جدا والذي ال تفوتنا الفرصة لتذكري
احلكومة به وبضرورة تفعيله ،أال هو مبدأ الدميقراطية التشاركية.

من الشروط التقنية اليت جيب علينا استيفاؤها ،وحنن نتساءل عن
اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة من أجل مواكبة هذه العملية،
لتكون يف مستوى الشروط اليت يتطلبها اإلخنراط يف هذه املنظمة،

مبدأ الدميقراطية التشاركية احلكومة تضرب عرض احلائط هبذا املبدأ
يف خرق سافر ملقتضيات الدستور ،الذي ينص على ضرورة إشراك
كل الفاعلني من جمتمع مدين ومقاوالت وشباب وشباب
وشباب ،سأكررها ثالث مرات وأضع خط حتتها ومنظمات غري

وكذا اإلجراءات املتخذة لضمان مالءمة قوانني بالدان مع القوانني
اجلاري هبا العمل يف هذه املنظمة وأتقلمها مع املقتضيات املتعلقة
حبرية تنقل األشخاص والبضائع ورؤوس األموال ما بني املغرب

حكومية وبرملان يف بلورة السياسات العمومية ،احلكومة ال زالت
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وذلك ملواجهة التحدرات املطروحة على القارتني ،من خالل

وابقي أعضاء هذه املنظمة ،وكذا اعتماد عملة موحدة يف أفق
 ،7171وهذا موضوع آخر.

تطوير تنافسية مشرتكة وضمان حركية منظمة لتنقل األشخاص،
وتعزيز التبادل الثقايف املثمر.

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة ،هذه كلها مالحظات نضعها أمامكم
بكل حرقة كمعارضة ،معارضة حتمل هم هذا الوطن بكل صدق،
وابلتايل حنن سنصوت بنعم هذه املرة ،لكن نتمىن أن تكونوا أكثر
عملية أكثر براغماتية يف التعاطي مع هكذا اتفاقيات دولية،
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

إذ نعترب هذا التوجه مبثابة انطالقة حقيقية للشراكة السياسية
االقتصادية االفريقية مع العامل ،كما أهنا جعلت من هذه القمة
األروافريقية منعطفا حامسا يف اتريخ البلدان االفريقية ،ال سيما وأن
احملور األساسي للقمة كان هو االستثمار يف فئة الشباب من أجل

السيد الرئيس:

تنمية مستدامة ،واليت يوليها جاللة امللك عناية خاصة إمياان راسخا
من جاللته أبمهيتها يف حتقيق التطور املنشود وبناء املستقبل الزاهر
لبالدان.

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد النائب عالل العمروي
ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.

السيد الرئيس،

النائب السيد عالل العمروي:

السيدة الوزيرة،

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على خامت املرسلني.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد الرئيس،

وإن احلديث اليوم على اتفاقيات املعروضة أمام جملسنا املوقر تؤكد
مدى التطور املسجل يف عالقات املغرب الثنائية مع شركائه العرب
واألفارقة واألوربيني ،مبا يرسخ أواصر األخوة والصداقة والتعاون

السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب احملرتممون،

االقتصادي ،وذلك من خالل التوقيع على هاذ االتفاقيات ذات
البعد االقتصادي واملايل والتنموي واالسرتاتيجي ،ونغتنم هاذ
الفرصة لإلشادة ابلدور الذي يلعبه املغرب حتت قيادة جاللة امللك
يف تقريب رؤى بني اإلخوة العرب من خالل زرارته األخرية لبعض

يسعدين أن أتدخل ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
ألشيد مرة أخرى ابلنجاحات اليت حققتها الدبلوماسية املغربية
الرمسية ،واليت ما تزال حتققها حتت القيادة القوية جلاللة امللك
حفظه هللا ،ولعل النتائج اليت بصمت عليها مؤخرا تؤكد العمل

دول اخلليج واليت حيق لنا أن نتبوأ إبجيابية مبخرجاهتا ،واليت تتيح
للمغرب لعب دور فاعل على املستوى العريب بشكل عام يف بعث
عالقات التعاون حقيقية بني مكوانته ،وابلنظر إىل غىن التجربة

الدبلوماسي الدؤوب والواضح من خالل اجلوالت امللكية املتواترة
اليت مهت عددا كبريا من الفضاءات الدولية ،وخصوصا االفريقي
الذي شهد يف األرام األخرية حضورا فعاال لبالدان يف القمة

املغربية يف جمال التعاون مع الشريك األورويب ،أصبح اليوم حبق
املغرب منوذجا انطالقا من الثقة اليت راكمها اجلانبان املغريب
واألورويب وعمل على تعزيزها اقتصادرا وأمنيا وثقافيا يف أفق
مواصلة تطوير العالقات مع الشركاء اجلدد الذي بدأ التعاون معه

املشاركة بني االحتاد االفريقي واالحتاد األورويب ،واليت كانت مميزة
ابلتوجهات امللكية حول خطة عمل إجيابية كفيلة بضمان مستقبل
أفضل لشعوب القارة االفريقية وبشراكة حقيقية بني االحتاد
األورويب وافريقيا من أجل االرتقاء هبا إىل مستوى ميثاق مشرتك،
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جيسد االرتياح ورغبة يف تطوير اآلفاق املشرتكة كالشريك الروسي

احلكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة انطالقا من رؤية جاللة

أو الصيين يف انتظار االرتقاء ابلعالقات مع ابقي الشركاء كاهلند
والربازيل وابقي القوى العاملية الصاعدة.

امللك جتاه الشركاء القدماء واجلدد ،وأن تعمل على تفعيل
دبلوماسية قوية خبطى اثبتة وبتنسيق مع املؤسسة التشريعية اليت ال
يقل أتثريها وأمهيتها على أتثري احلكومة حىت نستطيع مجيعا مواكبة
خمتلف املبادرات ملختلف الفضاءات والوجهات الدولية اللي
تيشملها االهتمام امللكي.

كما أن االتفاقيات املتعددة األطراف املعروضة أمام جملسنا اليوم
ال تقل أمهية على االتفاقيات اللي تكلمت عليها الثنائية واملتعلقة
ابفريقيا اخلمسني واللي كتيح لبالدان إمكانية إنشاء املقر
االجتماعي الفريقيا اخلمسني فوق تراهبا وما هلاذ الشأن من أمهية

ونؤكد من جهتنا كفريق استقاليل اصطفافنا وراء كل املبادرات

لدى الدول اللي كتحتضن هاذ املقرات يف التأثري على السياسات
داخلها ،وهاذ الفرصة أيضا مناسبة للتأكيد على أمهية التواجد
املغريب على مستوى املنظمات الدولية وذلك بتشجيع والدفع

السامية اليت يرسم من خالهلا جاللة امللك خريطة الطريق متجددة
للدبلوماسية املغربية بشقها السياسي واالقتصادي واالسرتاتيجي
واإلنساين ،وذلك عرب الشراكات املبنية على مقارابت انجحة

ابلكفاءات املغربية للرتشيح ملناصب داخل أجهزهتا مل هلا من دور
كبري يف إشعاع املغرب على مستوى الدويل ،والبد من التأكيد
على احلرص كل احلرص والتتبع املتواصل من أجل تنفيذ مضامني
هذه االتفاقيات من أجل حتصني وتقوية صورة ومسعة اململكة

وانجعة مرتكزاهتا هي املصداقية درال املغرب والتطور درالو
املتواصل وأهدافها الربح املشرتك والرقي ابملستوى املعيشي لإلنسان
بغض النظر على لونه أو جنسه أودينه أو انتمائه فقط يكفي ألنه
إنسان.

املغربية مادام األمر يتعلق ابتفاقيات ثنائية هلا خصوصياهتا مبا
تقتضيه من اسرتاتيجية وسرعة يف التنفيذ ،حىت تكون هلاذ
االتفاقيات مدلوهلا احلقيقي يف تقوية احلضور املغريب على املستوى

وإذ نعلن يف هناية التدخل على موافقة الفريق التامة على هذه
املشاريع اليت ختدم املصلحة العليا لبالدان ،محاها هللا من كل مكروه
وسدد خطى ملكنا ملا فيه اخلري وأدام االستقرار واالزدهار للشعب
املغريب امللتف على الدوام وراء جاللة امللك حفظه هللا وأيده،
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل.

الدويل وترمجة نورا املغرب الصادقة يف حتقيق التنمية املستدامة
ابملعايري الدولية.
السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس:

السيدة الوزيرة احملرتمة،

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

النائب السيد مصطفى الشناوي:

إن مصادقتنا اليوم على االتفاقيات تشكل مدخال أساسيا لتعزيز

السالم عليكم،

احلضور املغريب يف املنتظر الدويل ابلنظر إىل أمهيتها ودورها يف
تطوير العالقات العربية واالفريقية واألوروبية ،خاصة يف اجملاالت
االقتصادية الدبلوماسية اللي كتستوجب اليقظة واحلرص الشديد
على التصدي لكل حتركات خصوم املبادرات املغربية ،ولذلك على

السيد الرئيس احملرتم،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب،
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املمتنعون :ال أحد

على كل حال سنصوت ابإلجياب على مشاريع القوانني ،أوال
وسأغتنم ما لدي من وقت ألعيد طرح نفس املسألة ،أان بغيت
غري نفهم شنو هو املنطق السائد لتوزيع اجملال الزمين مرة ساعة
ونصف دقيقة 42 ،دقيقة و 11اثنية ،كذلك بغيت نفهم مع
احرتامي األخوات واإلخوان األصدقاء درال الفريق االستقاليل،

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم .21.02
شكرا للسيد الفقيه ،شكرا السيد النائب.
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون
 35.52واخلاص ابخلدمات اجلوية املوقعة مبوسكو يف  51مارس
من السنة املاضية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا
اإلحتادية:

الدستور والنظام الداخلي يتكلم عن املعارضة واألغلبية ،ولكن يف
إطار يعين املرونة تعطى الكلمة دائما للفريق االستقاليل ،حنا ما
عندانش مشكل ابلعكس ،لكن هاذ املرونة جيب التعامل مع
اجلميع إىل حدود اآلن ،ال النظام الداخلي وال مقتضيات الدستور
ال تطبق ليست لنا ال إمكانيات ابش نشتغلو ،واش إىل هذا احلد
يزعجكم الرأي اآلخر ،النظام الداخلي اجلديد املصادق عليه
يتكلم عن اإلمكانيات ،امسح يل صايف ،شكرا ،حنرتمو بعدا
النقاش.

املوافقون091 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون
 34.52اخلاص ابلتعاون القانوين والقضائي بني حكومة اململكة

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،تفضل السيد الرئيس ،تفضل السيد الرئيس.

املغربية وحكومة دولة قطر :اإلمجاع.

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل (نقطة

كلنا نتعلم من بعضنا.
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون

نظام(:

 32.52واملتعلق ابلتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهرابء
والطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة املوقعة ابلدوحة يف شهر
أبريل من السنة املاضية بني حكومة اململكة املغربية ودولة

هذا بطبيعة احلال رئيس الفريق االستقاليل اللي عمره  11عاما
وعندو  32عضو ،شكرا.
السيد الرئيس:

قطر :اإلمجاع.

شكرا للسيد الرئيس.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 81.52

منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع
قانون رقم  ،78.52واملتعلق ابإلتفاقية يف ميدان تسليم اجملرمني
بني اململكة املغربية وروسيا اإلحتادية:

اخلاص ابملساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي املوقعة
بربوكسيل يف غضون شهر يوليو من السنة املاضية بني اململكة
املغربية وهولندا :اإلمجاع.

املوافقون091 :
املعارضون :ال أحد
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التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 52.52

كذلك التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم

املتعلق ابلنقل البحري املوقع ابلرابط يف  8شتنرب من السنة املاضية

 45.52املتعلقة ابألمن الداخلي املوقعة بلشبونة يف  71أبريل

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اليواننية :اإلمجاع.

سنة  7151بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية :اإلمجاع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 58.52
اخلاص ابلبحث العلمي والتكنولوجي املوقع ابلرابط يف  8شتنرب
سنة  7152بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 37.52
املتعلق ابالتفاق املنشأ للمركز الدويل لتطبيق احلد من االنبعااثت
النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها واملوقع بباريس يف  51دجنرب

اليواننية :اإلمجاع.

سنة : 7151اإلمجاع.

حنا يف عملية التصويت السيدات والسادة النواب فني غاديني،

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 33.52

السيدات والسادة النواب ،اجللوس من فضلكم ،عندما نصوت
احرتاما لنا مجيعا من املفيد أن ننهي اجللسة كما بدأانها ،تفضل
السيد النائب ولو أننا يف عملية التصويت.

املتعلق ابلنظام األساسي الفريقيا مخسني املتعلق بتمويل املشاريع
وافريقيا مخسني اخلاص بتنمية املشاريع ،واملوقع ابلدار البيضاء يف

النائب السيد عمر بالفريج (نقطة نظام(:

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 31.52
املتعلق إبنشاء املقر االجتماعي الفريقيا مخسني فوق تراب اململكة

 71يوليوز من سنة : 7151اإلمجاع.

حيث بدييت السيد الرئيس قليت الناس خارجني هباذ املناسبة عندان
نظام اإللكرتوين خدام مزران عالش ما نستعملوهش السيد
الرئيس.

واملوقعة ابلدار البيضاء يف  71يوليو سنة : 7151اإلمجاع.
شكرا للجميع ورفعت اجللسة.

السيد الرئيس:
أحياان السيد النائب أان معك ،ما زال مع األسف الشديد خاصو
بعض التمرينات ،وحنن خارج اجللسة درال االثنني حناول من
خالل مترينات متعددة أن جنعل من هاذ اجلهاز فاعل وكذلك ال
يطرح مشاكل بعد التصويت ،وحىت خالل التصويت ،شكرا على
مالحظاتك.
إذن اإلمجاع ابلنسبة ملشروع قانون رقم .58.52
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