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 ة والسبعنيسعاتالحمضر اجللسة 
 

 (.م6192أبريل  94ه )9341رجب  62اجلمعة  :التاريخ

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.: لرائسةا

 الرابعةة من الساعابتداء  عة وثالثة وعشرون دقيقة،اس :التوقيت
 .احلادية والثالثنيزواال والدقيقة 

مشاريع القوانني  والتصويت علىالدراسة  األعمال:جدول 
  اجلاهزة:

    بنسخ أحكام الظهري  26.96وع قانون رقم مشر
من ربيع  96الصادر يف  9.65.64الشريف مبثابة قانون رقم 

ات لتنظيم العام للقو ( املتعلق اب9162أبريل  96) 9412اآلخر 
الصادر  9.66.544الظهري الشريف مبثابة قانون رقم املساعدة و 

( املتعلق ابلنظام 9164أبريل  3) 9414من صفر  61يف 
 .ساسي اخلاص برجال القوات املساعدةاأل

  يوافق مبوجبه على االتفاق  31.92مشروع قانون رقم
 بشأن النقل الدويل عرب الطرق للركاب والبضائع، املوقع ابلرابط يف

 حكومة مجهوريةبني حكومة اململكة املغربية و  9261أبريل  5
 .سلوفينيا

   يوافق مبوجبه على االتفاق  51.96مشروع قانون رقم
 9261املوقع ابلرابط يف فاتح أغسطس  بشأن اخلدمات اجلوية،

 .حكومة مجهورية اجليبويتبني حكومة اململكة املغربية و 

   يوافق مبوجبه على االتفاق  63.96مشروع قانون رقم
بني  6196سبتمرب  95ن اخلدمات اجلوية، املوقع ببلغراد يف بشأ

 حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الصربية

   يوافق مبوجبه على االتفاق  65.96مشروع قانون رقم
ملوقع ا حول التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي،

بني حكومة اململكة املغربية  9661أكتوبر 99ابلرابط يف 
 حكومة روسيا االحتاديةو 

   يوافق مبوجبه على االتفاقية  21.96مشروع قانون رقم
بني اململكة املغربية  6196وبر أكت 99املوقعة بلوساكا يف 

الضرييب يف  منع التهربزامبيا لتجنب االزدواج الضرييب و مجهورية و 
 لدخلميدان الضرائب على ا

   يوافق مبوجبه على اتفاق  43.92مشروع قانون رقم
مارس  63التعاون التجاري واالقتصادي، املوقع ابلرابط يف 

املغربية وجملس وزراء البوسنة  بني حكومة اململكة 6192
 اهلرسكو 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 والسادة الوزراء،السيدة 

 السيدات والسادة النواب،

 26.96ننتقل إىل اجللسة الثانية وأبدأ بتقدمي مشروع قانون رقم 
املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص برجال القوات املساعدة، الكلمة 

 .للسيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 السيد الرئيس احملرتم،

 اب احملرتمون،السيدات والسادة النو 
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يشرفين أن أتواجد مبجلسكم املوقر اليوم لتقدمي مشروع قانون رقم 
 9.65.64بنسخ الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  26.96

املتعلق ابلتنظيم العام للقوات  9162أبريل  96الصادر يف 
الصادر  9.66.544املساعدة والظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

 .علق ابلنظام األساسي اخلاص ابلقواتاملت 9164أبريل  3يف 

ويهدف مشروع هذا القانون إىل نسخ الظهريين الشريفني مبثابة 
قانون مشار إليهما أعاله املتعلقني ابلتنظيم العام للقوات املساعدة 

 24القوات، وذلك طبقا للمادة  هاخلاص هبذوابلنظام الساسي 
الذي متت املصادقة عليه  9.96.69من الظهري الشريف رقم 

يناير  66وعلى نصوصه التطبيقية ابجمللس الوزاري املنعقد بتاريخ 
6192. 

ة ويعترب هذا الظهري الشريف إطارا تشريعيا جديدا تتم مبقتضاه إعاد
نفيذا ألفرادها تتنظيم القوات املساعدة ومراجعة النظام األساسي 

للتعليمات امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 
 .نصره هللا وأيده

يف  كما يرمي إىل حتديث إطار عملهم والرفع من قدراهتم املهنية،
ما خيص اإلطار التشريعي فكما متت اإلشارة إىل ذلك فإن الظهري 

ن أداء ساعدة ماجلديد أتى لتعزيز هذا اإلطار لتمكني القوات امل
املهام املوكولة إليها، وتتلخص أهم املستجدات التنظيمية يف النقط 

 :التالية

تكريس الصبغة العسكرية للقوات املساعدة مع احلفاظ على 
مهامها األصلية وشروط تسخريها وتعزيز قواعد االنضباط العام 

 داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداهتا؛

القوات املساعدة بشكل يضمن متثيلها على إعادة تنظيم مصاحل 
 املستوى املركزي وكذا غري املمركز؛

إعادة تنظيم التشكيالت الرتابية ودعمها لتمكني السلطات 
اإلدارية احمللية من القيام مبهامها يف جمال الوقاية واحلماية والتدخل 

 .بشكل أكثر مالءمة مع متطلبات أمن القرب

 :اص فيمكن إبراز النقاط اآلتيةأما على مستوى النظام اخل

ألفراد القوات املساعدة مع التدابري  االستدالليةمالءمة األرقام 
 احلكومية املعمول هبا؛

الرفع من مستوى أتهيل أفراد القوات املساعدة سواء من الناحية 
 املهنية أو العسكرية؛

متتيع أفراد القوات املساعدة على غرار نظرائهم ابلقوات العمومية 
حبماية الدولة مما قد يتعرضون له من هتديدات وأخطار مرتبطة 

 مبهامهم؛

الرقي ابحلماية اإلجتماعية ألفراد القوات املساعدة العاملني منهم 
 .واملتقاعدون وذوو حقوقهم

ويف ما خيص مستجدات املراسيم التطبيقية فجدير ابلذكر أنه 
يم مراس 4توجد  9.96.69إضافة إىل الظهري الشريف رقم 

تطبيقية تتعلق إبعادة تنظيم القوات املساعدة وابلقانون األساسي 
اخلاص أبفرادها وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها وهتم هذه 

 :النصوص

إعادة هيكلة أقسام ومصاحل ومكاتب اإلدارة املركزية والقيادات 
اجلهوية واإلقليمية واحمللية وذلك يف إطار إعادة تنظيمها بشكل 

 ثيلها على كل املستوتات؛يضمن مت

تطبيق املقتضيات التكميلية للقانون األساسي اخلاص ابلقوات 
املساعدة السيما الشروط الواجب توفرها يف الرتشيح لولوج أسالك 
القوات املساعدة كشروط السن واملستوى الدراسي وكذا احلالة 

 الصحية والقدرات البدنية؛
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املساعدة وإبراز مهام  إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات
التكوين والتأهيل املنوطة هبا وكذا مسالك التكوين والتكوين 

لكافة أطر القوات املساعدة، ختاما أتشرف أبن أعرض  املستمر
على السيدات والسادة النواب احملرتمني مشروع القانون الذي 

 .سينسخ الظهريين املنظمني للقوات املساعدة

صاحب خري بالدان حتت القيادة الرشيدة ل وفقنا هللا مجيعا ملا فيه
اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، شكرا كذلك للسيد مقرر جلنة الداخلية 
واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة، بدون شك أن التقرير 

توزيعه أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إىل السيد النائب  قد مت
 .موح الرجدايل إبسم األغلبية

 :النائب السيد موح الرجدايل

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

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 النواب احملرتمون، السيدات والسادة

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق األغلبية ملناقشة مشروع 
الذي يهم حتديث وأتهيل هذه القوات  26.96القانون رقم 

والنهوض أبوضاعها من خالل وضع هيكلة جديدة هلا وتعزيز 
املصاحل املركزية على مستوى املفتشيتني العامتني، ووضع آلية 

تماعية نهما وكذا متكني أفرادها من احلماية اإلجللتنسيق واملتابعة بي
 .الالزمة

 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أن القوات املساعدة مبا تعمله من أعمال جليلة تستحق  الشك
منا كل التنويه واإلجالل، تعمل لصاحل الدولة، تعمل لصاحل 
اجلماعات، تعمل لصاحل األفراد يف كل وقت وحني ابلليل والنهار 
يف مجيع ختوم املغرب ويف كل األوضاع الصعبة منها واليسرية يف 

 اح، يف أوقات األعياد كما يفأوقات األفراح كما يف أوقات األقر 
أوقات العطل، كل هذه األمور تستحق منا التنويه واإلجالل 

 .واالحرتام هلذه الفئة وملثيالهتا من القوة العمومية األخرى

لذلك فهم يسامهون من خالل العديد من األدوار اليت يقومون هبا 
 يف جهود اإلغاثة يف وقت الكوارث ومع وقت العزلة اليت عرفتها
العديد من األماكن دتالنا واجلبال دتالنا منا ببعيد واليت لعبت فيها 
هذه القوة، هذه الفئة أدوارا جليلة عندما حاصرت الثلوج العديد 
من ساكنة اجلبال وكذلك اجملهودات الكبرية اليت لذلك يف هذا 
األساس نثمن وننوه ابجملهودات الكبرية اليت بذلتها احلكومة 

حتسني وضعية عناصر هذه الفئة سواء اإلدارية السابقة من أجل 
أو املهنية أو اإلجتماعية منها مما مينحها بعض التعويضات وحتسني 

 .الوضعية املادية وحتفيزها للقيام مبهامها على الوجه األكمل

ق إننا يف فرق األغلبية ننوه هبذا اإلطار التشريعي اجلديد الذي يتعل
وحتديد النظام األساسي اخلاص إبعادة تنظيم القوات املساعدة 

أبفرادها لتنظيم عمل القوات املساعدة ومراجعة النظام األساسي 
ألفرادها الذي يهدف إىل حتديث إطار عملهم والرفع من قدراهتم 
املهنية عن طريق تكريس الصبغة العسكرية للقوات املساعدة مع 
احلفاظ على مهامها األصلية وشروط تسخريها وتعزيز قواعد 

العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزيتها،  االنضباط
وابإلضافة إىل إعادة تنظيم مصاحل القوات املساعدة بشكل يضمن 
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نظيم غري املمركز، مث إعادة ت متثيلها على املستوى املركزي وكذا
التشكيالت الرتابية ودعمها لتمكني السلطات اإلدارية احمللية من 

ة واحلماية والتدخل بشكل أكثر القيام مبهامها يف جمال الوقاي
مالءمة مع متطلبات عمل القرب وأمن القرب، أما على مستوى 

 :النظام اخلاص فإننا ننوه كفرق األغلبية ابإلجراءات اجلديدة التالية

حتسني الوضعية اإلدارية واملالية ألعضاء القوات املساعدة  -أوال
 .ااملعمول هب مع التدابري االستدالليةمن خالل مالءمة األرقام 

الرفع من مستوى أتهيل أفراد القوات املساعدة سواء من  -اثنيا
 .الناحية املهنية أو العسكرية

متتيع أفراد القوات املساعدة على غرار نظرائهم حبماية  -اثلثا
 .الدولة

الرقي ابحلماية اإلجتماعية ألفراد القوات املساعدة خاصة  -رابعا
 .ماملتقاعدون وذوي احلقوق دتاهل

واستحضارا للدور األمثل الذي تقوم به هذه القوات فإننا كفرق 
ابلقوات  تمامواالهاألغلبية نثمن اجملهودات اليت هتدف إىل العناية 

املساعدة إىل جانب القوات األخرى ونطلب التفاتة خاصة السيد 
ة الوقاية املدنية نظرا ألدوارهم املهم الوزير وعناية خاصة بعناصر

أمن الوطن واملواطنني، وعلى هذا األساس فإننا  للحفاظ على
سنصوت ابإلجياب على هذا القانون، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب حممد حجرية إبسم 
 .فريق األصالة املعاصرة

 :يجرةاحلالنائب السيد حممد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السيدة الوزيرة،

يشرفين إبسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل خبصوص مشروع 
بنسخ الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  26.96قانون رقم 
املتعلق ابلتنظيم العام  9162أبريل  96الصادر يف  9.65.64

 9.66.544املساعدة والظهري الشريف مبثابة قانون رقم للقوات 
أبريل املتعلق ابلنظام األساسي لرجال القوات  3الصادر يف 

املساعدة، والذي يهدف إىل نسخ الظهريين الشريفني املتعلقني 
ابلتنظيم العام للقوات املساعدة وابلنظام األساسي اخلاص هبذه 

 الشريف رقم من الظهري 24القوات وذلك طبقا للمادة 
الذي متت املصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية  9.96.69

 .6192يناير  66ابجمللس الوزاري املنعقد بتاريخ 

اه فئة حنن يف الفريق نثمن هاته االلتفاتة امللكية اجت السيد الرئيس،
القوات املساعدة اليت تتوخى حتديث إطار عملها وتتوخى أيضا 
الرفع من قدرات هاته الفئة اليت ضحت طوال سنني من الزمن 
ابلغايل والنفيس من أجل خدمة قضاتا الوطن واملواطن، كما نثمن 

لق ليت جاء هبا هذا املشروع وخاصة ما يتعاملستجدات التنظيمية ا
إبضفاء الصبغة العسكرية للقوات املساعدة مع األخذ بعني 

 النضباطااإلعتبار مهامها األصلية وشروط تسخريها وتعزيز قواعد 
العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزيتها ومهنيتها يف كل 

القوات  كما نؤكد أن إعادة تنظيم مصاحل احملطات اليت تشتغل هبا
املساعدة بشكل يضمن متثيلها على املستوى املركزي، وكذا على 
املستوى الغري ممركز، يعزز مكانة هذه الفئة وحيسن من وضعيتها 
يف إطار خدمة الصاحل العام، هذا ابإلضافة إىل تثمني إعادة تنظيم 
التشكيالت الرتابية ودعمها من أجل متكني السلطات اإلدارية 
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قاية حمللي من القيام ابملهام املوكولة إليها يف جمال الو على املستوى ا
 .واحلماية والتدخل بشكل أكثر مالءمة مع متطلبات أمن القرب

إن نسخ الظهري املتعلق ابلتنظيم العام للقوات املساعدة والظهري 
املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص هباته الفئات ميثل يف اعتقادان 

إىل مراكز  ة املهنية هلاته القوات منذ الولوجنقلة نوعية ابلنسبة للحيا
التكوين حىت خترجها، ألن يف املاضي مل تكن العمليات أو 
عمليات ال الرتشح وال مسار التكوين وال التخرج كانت هناك 
بعض األمور اليت ال ميكن أن تستمر، لذلك نعترب أبنه عدد هاد 

بها مهنة أمن تطلاملشروع قانون يتجاوب مع املهنية العالية اليت ت
القرب، ألننا نعترب أن اإلشكاليات املطروحة اليوم ليست هي تلك 
اإلشكاليات اليت كانت يف السابق واليت على أساسها مت حتديد 
مهام وأدوار القوات املساعدة لذلك جيب احلرص يف ظل 
التحوالت العميقة اليت عرفتها بالدان وابقي دول العامل من حولنا 

 نية القوات املساعدة واليت ننوه عاليا مبا قامت بهعلى تكريس مه
وتقوم به لفائدة الوطن واملواطن، خصوصا اجلانب املتعلق حبماية 

 .الدولة هلذه الفئات وأيضا احلماية اإلجتماعية لذويهم

وهي مناسبة نغتنمها يف فريق األصالة واملعاصرة لندعو من خالهلا 
توى هاته الفئة مع املساحلكومة إىل العمل على تصحيح أوضاع 

املادي واملعيشي وكذلك لفائدة ذويهم وذوي حقوقهم، كما ندعو 
إىل توفري كل اإلمكانيات الضرورية للقيام بواجبها على الشكل 
األمثل خاصة يف ظل تطور وتعدد وتنوع أشكال بعض اجلرمية اليت 

 دور أمن القرب الذي تقوم به ابالعتبارتقع هنا، وهناك أيضا 
الفئة يف كل املناطق اليت يكون فيها احتكاك بقدر ما نثمن هذه 

ة التدابري اجلديدة اخلاصة ابلنظام اخلاص املعتمد هلذه الفئة واملتمثل
يف الرقي ابحلماية اإلجتماعية ألفراد القوات املساعدة العاملني 

مع  االستدالليةمنهم واملتقاعدون وذوي حقوقهم ومالءمة األرقام 
ومية املعمول هبا وكذا التدابري املتخذة يف اجملال التدابري احلك

التنظيمي بقدر ما ندعو إىل مواكبة هذا اإلصالح اجلديد وأجرأته 

ا طبقا لروح التشريع املعتمد وطبقا لفلسفة اخلدمات اليت تقوم هب
القوات املساعدة والعمل على توسيع سلة اخلدمات اليت مبا 

 .يتناسب واألدوار اليت تقوم هبا

هي مناسبة واملناسبة شرط لكي نوجه التحية لكل، شكرا السيد و 
الرئيس، فقط حتية ما اتخذش بزاف دالوقت، ونوجه التحية من 
خالهلا إىل رجال القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن 
الوطين والقوات املساعدة وكل األجهزة اليت ختدم وتسهر ليل هنار 

 .واطنعلى صاحل وأمن الوطن وامل

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب احلسني أزوكاغ 
 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 ،السيد الوزير احملرتم

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 نواب، السيدات والسادة

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يطيب يل أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
بنسخ أحكام  26.96والتعادلية يف مناقشة مشروع قانون رقم 

الظهري الشريف مبثابة القانون املتعلق ابلتنظيم العام للقوات 
املساعدة، والظهري الشريف مبثابة القانون املتعلق ابلنظام األساسي 

املشروع الذي جاء من أجل  اخلاص برجال القوات املساعدة. هذا
وضع إطار تشريعي جديد يهدف إىل إعادة تنظيم القوات 
املساعدة ومراجعة النظام األساسي اخلاص أبفرادها من أجل 
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حتديث إطار عملهم والرفع من قدراهتم املهنية طبقا لتوجيهات 
 .جاللة امللك

 السيد الرئيس،

 رجال سية لتمكنيإن هذه املبادرة امللكية تعترب لبنة أسا      
القوات املساعدة من القيام ابملهام اجلسيمة املنوطة هبم على الوجه 
املطلوب، ابلنظر للمسؤولية امللقاة على عاتقهم سواء فيما خيص 
حفظ األمن وسالمة املواطنني وطمأنينتهم، أو من حيث ما 
يقدمونه من مساعدة إنسانية خاصة عند حدوث الكوارث 

إعادة النظر يف أحكام القانون السالف الذكر الطبيعية. غري أن 
يقتضي أن تواكبه إجراءات ملموسة تستهدف حتسني األوضاع 
املادية لرجال القوات املساعدة، ومتكينهم من الوسائل الالزمة 
لإلضطالع ابملسؤولية امللقاة على عاتقهم ملا يتميزون به من 

 .حضور دائم يغطي كافة الرتاب الوطين مبدنه وقراه

 إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، نعترب الظهري      
اجلديد إنصافا لتلك الفئة اليت احتك هبا املغاربة منذ اإلستقالل، 
وهي فئة كانت تعاين يف صمت بسبب تدين أجورها وابلتايل 
القدرة الشرائية مقابل ارتفاع املستوى املعيشي والصعوابت املادية 

ذلك  ستواجهها أثناء تنفيذ قرارات السلطة احمللية وكواملعنوية اليت
الشرطة اإلدارية املرتبطة يف بعض األحيان هبدم البناء الغري املرخص 
أو فض األنشطة اإلقتصادية الغري املهيكلة وكذلك أثناء تنظيم 

األمن  استتباباألسواق وتنظيم املهرجاانت ويف بعض األحيان 
 .بعض املناطق النائيةابلقرى والسري واجلوالن يف 

 السيد الرئيس،

إن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية اخنرط بشكل إجيايب       
يف تناول هذا املشروع إمياان منه أبمهية هذا اإلطار القانوين اجلديد 
الذي يندرج يف إطار نظرة جديدة هليكلة هذا اجلهاز تعتمد على 

ى مستوى وح املسؤولية. فعل، وتعزيز ر واالنضباطثنائية اإلنصاف 

ك ، سيتم إضفاء الصبغة الشبه العسكرية مبا يتطلبه ذلاالنضباط
للقواعد املعمول هبا يف هذا اجملال، مع احلفاظ على  انضباطمن 

، حيث سيتم 9112مهامها األصلية اليت نص عليها ظهري سنة 
إعادة تنظيم مصاحلها على املستوى املركزي وغري املمركز، فضال 

إعادة تنظيم التشكيالت الرتابية ودعمها لتساهم بشكل فعال  عن
يف مقاربة أمن القرب ويف جمال الوقاية واحلماية. كما نعترب يف 
الفريق اإلستقاليل أن هذا اإلطار القانوين اجلديد أداة إلنصاف 
رجال القوات املساعدة والرفع من مستواهم والرقي حبمايتهم 

م، لعاملني أو املتقاعدين وذوي حقوقهاإلجتماعية سواء ابلنسبة ل
مع متتيعهم حبماية الدولة مما قد يتعرضون له من هتديدات وأخطار 
مرتبطة مبهامهم، واجلميع يعرف األخطار اليت قد يتعرض هلا رجال 

جلسدي ا االعتداءالقوات املساعدة قد تصل يف بعض األحيان إىل 
 .عليهم

إن أتهيل أفراد القوات املساعدة سواء من الناحية املهنية أو       
العسكرية، يقتضي تفعيل مبدأ املناصفة من خالل متكني العنصر 
النسوي كذلك من حتمل مسؤوليات أساسية ابجلهاز على 
املستوى املركزي وعلى املستوى كذلك الالممركز، مع احلرص على 

وكذا املراسيم  هري الشريفضرورة تسريع وترية تنزيل مقتضيات الظ
 التسبيقية الثالثة املرتبطة به ومنها القانون اخلاص إبعادة تنظيم

 .مدرسة تكوين األصول

عا ويف اخلتام، فإن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية طب
سيصوت ابإلجياب على هذا املشروع، يف إطار نظرة استشرافية 
للمستقبل يصبح معها أفراد القوات املساعدة قادرين على مواجهة 
متطلبات احلياة اليومية واملسؤوليات املنوطة هبم يف بلد جعل من 

نظامه السياسي وشكرا، والسالم عليكم دولة احلق والقانون أساس 
 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته
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 :السيد الرئيس

 شكرا للسيد النائب،

شروع املادة الفريدة املكونة مل منر اآلن إىل عملية التصويت على
  .إلمجاع: االقانون

املتعلق  76.76صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم
شكرا للسيد  .القوات املساعدةابلنظام األساسي اخلاص برجال 

 .الوزير

منر اآلن إىل مناقشة جمموعة من مشاريع القوانني املتعلقة       
 الدولية:  ابالتفاقيات

اخلاصة ابتفاق التعاون  43.92األوىل تتعلق مبشروع قانون رقم 
ة بني اململكة املغربية وجملس وزراء البوسن واالقتصاديالتجاري 

 واهلرسك؛ 

املتعلق ابلنقل الدويل عرب  31.92وكذلك مشروع قانون رقم 
الطرق للركاب والبضائع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 

 مجهورية سلوفينيا؛ 

يتعلق ابخلدمات اجلوية بني حكومة  51.96مشروع قانون 
 اململكة املغربية وحكومة مجهورية دجيبويت؛ 

املتعلق ابخلدمات خاص ابالتفاق  63.96مشروع قانون رقم 
 اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الصربية؛

يتعلق ابلتعاون واملساعدة اإلدارية  65.96مشروع قانون رقم 
املتبادلة يف اجملال اجلمركي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 

 ؛ االحتاديةروسيا 

 الضرييب اجاالزدو يتعلق بتجنب  21.96وأخريا مشروع قانون 
ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل بني اململكة 

 .الكلمة للسيدة الوزيرة املغربية ومجهورية زامبيا.

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 النواب احملرتمني،السيدات والسادة 

أتشرف أبن أعرض أمامكم اليوم عدد من مشاريع قوانني       
يت وقعتها الثنائية ال االتفاقياتيوافق مبوجبها على جمموعة من 

احلكومة املغربية مع عدة دول شقيقة وصديقة، وقد جاءت هذه 
ا يف إطار تقوية إشعاع اململكة وتعزيز مكانتها وتواجده االتفاقيات

على خمتلف األصعدة، وفقا للتوجهات امللكية السامية، ومتتني 
عالقاهتا الثنائية مع خمتلف الدول عرب العامل حيث تندرج هذه 

ذا إىل مع روسيا، ه االسرتاتيجيةيف إطار العالقات  االتفاقيات
ة، دول البلقان وأورواب الشرقي جانب إىل نسج عالقات متميزة مع

إضافة إىل تعزيز العمق اإلفريقي للمملكة وانفتاحها حنو دول 
م عدة جماالت هت االتفاقياتجنوب وشرق القارة. وتشمل هذه 

 صاديواالقتاجملال الضرييب واجلمركي، جمال التعاون التجاري 
 .وجمال اخلدمات اجلوية والنقل الدويل عرب الطرق

ية األوىل ال الضرييب واجلمركي، لدينا اتفاقيتني: اإلتفاقففي اجمل     
رية ومنع التهرب الضرييب مع مجهو  واالزدواج االزدواجوهي لتجنب 

زامبيا، وأتيت هذه اإلتفاقية يف إطار تطوير العالقات اإلقتصادية 
ن بني اجلانبني، وهتدف إىل تبادل املعطيات الضريبية بني البلدي

و املعنويني، وتشغل الضريبة على الدخل لألشخاص الذاتيني أ
وعلى الشركات يف اجلانب املغريب والضريبة على الدخل والربح 
وكذا الدخل الناتج عن األنشطة التعدينية والبرتولية والفالحية يف 

 اجلانب الزاميب؛

أما اإلتفاقية الثانية، فهي هتم التعاون واملساعدة اإلدارية       
واملوقعة يف  ةاالحتادياجلمركي مع مجهورية روسيا  املتبادلة يف اجملال
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، وهتدف هذه اإلتفاقية إىل تسهيل وتسريع 6196أكتوبر 99
تداول السلع واملعامالت التجارية بني البلدين، حيث تنص 
اإلتفاقية على تبادل املساعدة واملعلومات اجلمركية بني اإلدارات 

دين والوقاية البل املختصة وذلك قصد التطبيق املالئم لتشريعات
لق إىل خ االتفاقمن املخالفات اجلمركية ورصدها، كما يهدف 

ممر أخضر من خالل التبادل اإللكرتوين للمعلومات من أجل 
 .تسهيل مرور السلع وختفيض التكلفة

قد ، فقد مت عواالقتصاديأما يف جمال التعاون التجاري       
مارس  63رابط يف اتفاق هبذا اخلصوص مع البوسنة واهلرسك ابل

إىل إنعاش وتقوية املبادالت  االتفاق، ويهدف هذا 6192
ديدة  بني البلدين واالنفتاح على فضاءات ج واالقتصاديةالتجارية 

كدول البلقان، حيث يعترب املغرب من بني الدول األوىل اليت 
مع هذا البلد،  9116 ربطت العالقات الدبلوماسية منذ سنة

االت واقتصادية يف جم استثماريةفرص  هذا إىل جانب استكشاف
متعددة، نذكر منها على اخلصوص الفالحة، والصناعة الغذائية، 
والطاقة واملعادن، واهلندسة الصناعية والصناعات اإللكرتونية 
والكهرابئية، وصناعة الطريان إىل جانب التعاون البنكي واملايل. 

على  تفاقاالولتحقيق تلك الغاتات، يعمل الطرفان يف ضوء هذا 
تقوية التعاون بني املؤسسات احلكومية واملنظمات والغرف املهنية 
وتبادل املعلومات اإلقتصادية يف اجملاالت ذات اإلهتمام املشرتك 
وتبادل الزتارات وذلك عرب جلنة مشرتكة بني البلدين تنعقد 

 .ابلتناوب لدى أحدمها

ضائع، مت اب والبيف جمال النقل الدويل عرب الطرق لنقل الرك      
يف  يف هذا الشأن مع مجهورية سلوفينيا، وذلك اتفاقالتوقيع على 

يف نفس السياق  االتفاق، وأييت هذا 6192أبريل  5الرابط 
يا االنفتاح وتنويع الشركاء التجاريني للمملكة، حيث تعترب سلوفين

ىل إ االتفاقشريكا مهما داخل اإلحتاد األورويب. ويهدف هذا 
لدين والسياحية بني الب واالقتصاديةتنمية العالقات التجارية 

والتوجه حنو زبناء جدد، كما يعترب إطارا منظما لعمليات نقل 
وعبور األشخاص والبضائع بني أراضي الطرفني وذلك وفق 
تشريعات كل طرف مبا يكفل احرتام قواعد السالمة الطرقية 

 .ئةوالنجاعة الطاقية واحلفاظ على البي

يف جمال اخلدمات اجلوية مت إبرام اتفاقيتني: األوىل املوقعة       
مع مجهورية دجيبويت اليت تعترب  6192ابلرابط يف فاتح غشت 

مدخال مهما لتعزيز املكانة التجارية للمملكة لدى دول شرق 
شتنرب  95إفريقيا، وأخرى مع مجهورية صربيا املوقعة ببلغراد يف 

. بكة النقل اجلوي على املستوى األورويبوذلك لتوسيع ش 6196
ع هذين إىل تعزيز التبادل التجاري والسياحي م االتفاقيتنيوهتدف 

البلدين، وتندرجان يف إطار دعم النقل اجلوي الدويل املبين على 
املنافسة بني مؤسسات النقل اجلوي مبا يتيح خدمات متنوعة 

 أسواق ية يفللمسافرين والشاحنني والربيد وفق أسعار تنافس
جواء على حق عبور األ االتفاقيتنيمفتوحة. كما تنص هاتني 

واهلبوط يف أراضي إقليم الطرفني املتعاقدين ألغراض جتارية وغري 
جتارية، وفق القوانني واألنظمة اليت حتكم دخول ومغادرة كل إقليم 

 .بسالمة وأمن الطريان فيه وااللتزام

شكر لكافة أعضاء اللجنة، ومن ويف اخلتام، أود أن أجدد ال      
خالهلم إىل السيدات والسادة الربملانيني على تفاعلهم اإلجيايب 
 والبناء ومسامهتهم الفعالة يف إشعاع اململكة وتعزيز عالقاهتا الدولية

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

ارجية مقرر جلنة اخلشكرا للسيدة الوزيرة، شكرا كذلك للسيد       
والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف اخلارج. 
أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إىل السيد النائب عبد الرمحان 

 .حريف ابسم األغلبية
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 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 د الرئيس احملرتم،السي

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة السادة النواب احملرتمني،

يشرفين عاليا أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية،       
مشاريع قوانني مبثابة اتفاقيات ثنائية  2وذلك يف إطار مناقشة 

ق األمر يقة ويتعلجتمع اململكة املغربية وجمموعة من الدول الصد
 :ب

يوافق مبوجبه على اتفاق  41.92مشروع قانون رقم  .9
لس بني حكومة اململكة املغربية وجم واالقتصاديالتعاون التجاري 

 وزراء البوسنة واهلرسك؛
 اقاالتفيوافق مبوجبه على  31.92مشروع قانون رقم  .6

بشأن النقل الدويل عرب الطرق للركاب والبضائع بني حكومة 
 اململكة املغربية وحكومة مجهورية سلوفينيا؛

شأن ب االتفاقيوافق مبوجبه على  51.96مشروع قانون  .4
اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

 دجيبويت؛
 اتفاقيوافق مبوجبه على  63.96مشروع قانون رقم  .3

حول التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي بني 
 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية صربيا؛

ول ح االتفاقيوافق مبوجبه على  65.96مشروع قانون  .5
التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي بني حكومة 

 ؛ديةاالحتااململكة املغربية وحكومة روسيا 

يوافق مبوجبه على  21.96سادسا مشروع قانون رقم  .2
 الزدواجااالتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية زامبيا لتجنب 

 .الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل

بنة الثنائية تشكل ل االتفاقياتوحقيقة األمر أن جل هذه       
 قتصادي والتجاري تنفيذاأساسية لتعزيز سبل التعاون اإل

للتوجيهات امللكية السامية احلريصة على اإلنفتاح وتعدد الشركاء  
 ، يف احرتام اتم لألنظمة والتشريعات والقواننياسرتاتيجيكخيار 

املعمول هبا جهوتا قارتا ودوليا. ويف هذا اإلطار، وتتوجيا للمسار 
الرشيدة  ةالناجح الذي حتققه الدبلوماسية املغربية حتت القياد

لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، ونظرا 
لطبيعة العالقات واألنشطة اليت اختار املغرب اإلستمرار يف 

 .حتسينها وتقويتها

 السيد الرئيس احملرتم،

ة بني حكوم واالقتصاديشكل اتفاق التعاون التجاري       
ية سك ركيزة أساساململكة املغربية وجملس وزراء البوسنة واهلر 

لتحسني وتطوير التعاون يف جماالت: الفالحة، والصناعة الغذائية، 
والطاقة واملعادن، واهلندسة الصناعية، والصناعة اإللكرتونية 
والكهرابئية وصناعة الطريان فضال عن تعزيز وتشجيع تبادل 
املعلومات اإلقتصادية يف اجملاالت ذات اإلهتمام املشرتك. وهبذه 

بة، فإننا ابسم فرق وجمموعة األغلبية نثمن وننوه إبنشاء املناس
اللجنة املشرتكة بني سلطات البلدين للمضي قدما حنو بلوغ 

 .أهداف وتطلعات كال البلدين

 القتصاديةواوارتباطا كذلك مبجال تنمية املبادالت التجارية       
بني املغرب ومجهورية سلوفينيا، ال يسعنا سوى اإلشادة هبذا 

الرامي إىل تسهيل عملية النقل الدويل للركاب والبضائع  االتفاق
عرب الطرق يف احرتام ملقتضيات وبنود القوانني واألنظمة والسيما 

لف اإلتفاقية األوروبية املتعلقة بنقل البضائع اخلطرية أو القابلة للت
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مع احلرص على تشجيع استعمال املركبات اخلاضعة ملعايري 
 اثت الغازية مع ختصيص معامالت تفضيلية هلذهالسالمة واالنبعا

 .الفئة من املركبات

سيته، نافتويف إطار تعزيز خدمات النقل اجلوي وتقوية       
واستحضارا للبعد اإلفريقي ضمن هذه املنظومة، شكل اتفاق 
التعاون بشأن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية 

جلهوية يع شبكة اخلدمات اوحكومة دجيبويت فرصة لتأهيل وتوس
املقدمة للمسافرين ومنحهم امتيازات ومكاسب تفضيلية وفق 
خدمات تنافسية قوامها اإلنفتاح على األسواق وإضفاء طابع 
احلركية والرواج التجاري لكال البلدين الشقيقني املغرب ومجهورية 

 .دجيبويت

ا بشأن هواعتبارا للمكانة املتميزة اليت أضحى املغرب يتبوؤ       
اخلدمات اجلوية والنقل الدويل، فإن األمر مل يعد مقتصرا على 
القارة اإلفريقية فحسب بل جتاوزها ليشمل كذلك اإلنفتاح على 
دول أورواب الشرقية، وكذا شكل اتفاق التعاون بشأن اخلدمات 
اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية صربيا مثرة من 

ومنح مجهور املسافرين والشاحنني من كال البلدين مثرات التعاون 
امتيازات وخدمات جوية تنافسية وأبسواق مفتوحة مع احلرص 

 .على أمن وسالمة الطائرات

 السيد الرئيس احملرتم،

إن مكانة املغرب داخل املنتظم الدويل تفرض عليه أن يعزز       
سم فرق اب مع الدول العظمى، ومن مت فإننا االسرتاتيجيةعالقاته 

وجمموعة األغلبية ننوه عاليا ابلعالقات املتميزة والرفيعة املستوى 
 يف العديد من االحتاديةاليت جتمع املغرب وحكومة روسيا 

 ...اجملاالت

 :السيد الرئيس

 .شكرا، دقيقة السيد النائب إذا مسحت      

  :النائب السيد عبد الرمحان حريف

وحكومة روسيا االحتادية يف العديد من اجملاالت ومن       
يوافق مبوجبه  65.96ضمنهما بطبيعة احلال مشروع قانون رقم 

 حول التعاون واملساعدات اإلدارية املتبادلة يف اجملال االتفاقعلى 
اجلمركي والتطبيق املالئم للتشريعات اجلمركية وحبث سبل جتاوز 

عرب ضمان أمن وسالمة التعاون املخالفات والبحث عنها وزجرها 
ترايب  بني البلدين، وتسريع تداول السلع بني واالقتصاديالتجاري 

البلدين مع اختاذ كل التدابري االستباقية ملكافحة جرائم تبييض 
األموال أو تلك املتعلقة بتمويل اإلرهاب. وكعادته أيضا، ويف إطار 

ملكة الضرييب ومنع التهريب الضرييب الذي جتمع امل االزدواججتنب 
 الخنراطااملغربية مع جمموعة من الدول اإلفريقية ال يسعنا سوى 

 .واإلشادة مبدى التعاون البناء وتعزيز جسور وأواصر التعاون

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة       
 .بة ابتسام العزاويواملعاصرة السيدة النائ

 :النائبة السيدة ابتسام العزاوي

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق حزب األصالة واملعاصرة       
كل اليت جتمع املغرب ب االتفاقياتيف إطار مناقشة جمموعة من 

من حكومة مجهورية سلوفينيا وجملس وزراء البوسنة واهلرسك، 
ومجهورية زامبيا وحكومة اجلمهورية الصربية وحكومة روسيا 

 .االحتادية، وحكومة مجهورية دجيبويت يف جماالت متعددة

قبل كل شيء، نود أن نشكركم السيدة الوزيرة على العرض       
م به، وحنن يف فريق األصالة واملعاصرة، ومن القيم الذي تقدمت
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منطلق كوننا معارضة مسؤولة وبناءة، معارضة روحها خدمة الوطن 
واملواطن، ال ميكننا أن نفوت الفرصة دون أن جندد دعمنا هلذه 

، وهو والدعم الذي ما فتئنا نقدمه لكل املبادرات االتفاقيات
زيز لوطن وتعولكل االتفاقيات اليت تدخل يف إطار مصلحة ا

مكانته على الصعيد العاملي وتنويع شراكاته وتقوية جمال التعاون 
الثنائي أو املتعدد األطراف مع الدول اليت جتمعنا معها عالقات 

 .اقتصادية أو جتارية وغريها

إننا نتفاعل إجيااب مع االتفاقيات املعروضة على أنظار جملسنا     
لوطنية بذهلا املختصون واألطر ااملوقر، ونثمن عاليا اجلهود اليت ي

العاملة داخل خمتلف القطاعات الوزارية والذين يسهرون على 
إىل حيز الوجود على أحسن وجه خدمة  االتفاقياتإخراج هذه 

للمصلحة العليا للوطن، فإننا جندد مطلبنا الرامي إىل ضرورة إشراك 
تروم  الدولية اليت االتفاقياتنواب األمة يف مجيع مراحل إعداد 

مصادقة الربملان عليها، وذلك بغاية توحيد وجهات النظر 
املعروضة من طرف األطراف املعنية،  االقرتاحاتواستثمار كل 

لى أمهية وع االتفاقياتونشدد كذلك على أمهية تتبع تنفيذ 
 .تقييمها املستمر هذا من جهة

من جهة أخرى، نريد أن نستغل فرصة تواجدكم معنا السيدة       
الة وزيرة كي نثري انتباهكم إىل بعض األمور اليت نرى يف فريق األصال

واملعاصرة أنه من الواجب مراعاهتا وأخدها بعني اإلعتبار، حنن 
نعيش أوضاعا خاصة حكومة وبرملاان وشعبا، وذلك على إثر 

ء املستجدات اليت عرفتها قضيتنا الوطنية واحملاوالت البئيسة ألعدا
ق زعة أمن واستقرار بالدان. وحنن من هذا املنطلوحدتنا الرتابية لزع

ننتظر من وزارة اخلارجية أن تلعب إىل جانب ابقي الفاعلني دورا 
ية رتادتا يف تعبئة كل أطياف اجملتمع املغريب خلدمة قضيتنا الرتاب

والوطنية ابلشكل األجنع، وذلك بتعبئة واستثمار كل أشكال 
قوقنا ت الوطنية للدفاع عن حالدبلوماسية املوازية وتسخري الطاقا

 .الثابتة والعادلة أمام املنتظم الدويل من أجل كسب رهان قضيتنا

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة، جندد مطالبتنا للسلك       
الدبلوماسي ابعتماد سياسة استباقية أساسها الفعل وليس رد 

ل و الفعل، نريد دينامية دبلوماسية قوية مبادرة، حنن ملتفون ح
صاحب اجلاللة، خدمة لقضيتنا األوىل وجندد من هذا املنرب دعمنا 
إلعالن العيون الذي وقعه زعماء األحزاب السياسية املغربية، 
والربملانيون، واملنتخبون، والشيوخ، واألعيان والعديد من األطر 
الصحراوية وفعاليات اجملتمع املدين، حيث اجتمع اجلميع وأمجعوا 

ارم، موحد ردا على استفزازات جبهة عن موقف اثبت، ص
البوليساريو يف املنطقة العازلة. ومن جهتنا كربملان، سنعمل على 
أجرأة مضامني هذا اإلعالن يف إطار دبلوماسية موازية نشطة 
مبادرة، ونريد يف هذا اإلطار بكل مكوانت اجمللس أن تعمل على 

الربملانية  ةالتفعيل األمثل لدور الشعب الوطنية وجمموعات الصداق
 .واحلضور القوي والوازن والواعي يف احملافل الدولية شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيدة النائبة ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .والتعادلية، الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي

 :النائب السيد عالل العمراوي

 .لنيوالسالم على أشرف املرسبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة 

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 األخوات واإلخوة الربملانيون احملرتمون،

وا يف البداية وابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، امسح      
يل أن أؤكد على أمهية وراهنية وكذلك التشجيع والعمل على تنويع 

ن مع شركاء جدد. كما أن عالقات التعاو  االسرتاتيجيةاالتفاقيات 
اجلديدة لبالدان مع شركاء جدد كروسيا وزامبيا ودجيبويت وصربيا 
وسلوفينيا والبوسنة واهلرسك، واخنراط املغرب يف هاذ العالقات 
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الثنائية، والعمل على الرقي هباذ الشراكات يف جمال النقل واجلمرك 
التعاون والتكامل ال ميكنها إال أن ترسخ أواصر الصداقة و 

اإلقتصادي لبالدان مع هذه الدول، نظرا للبعد اإلقتصادي واملايل 
عالقات ، خصوصا أن الاالتفاقياتهلذه  واالسرتاتيجيوالتنموي 

بني املغرب وهاذ الدول وعلى رأسها روسيا عرفت مؤخرا تطورا 
ملحوظا يف عدد من اجملاالت. ونؤكد من جانبنا على احلرص كل 

 التفاقياتاتتبع املتواصل من أجل تنفيذ مضامني هاذ احلرص وال
ألمر ا من أجل حتصني وتقوية صورة ومسعة اململكة املغربية مادام
تيجية يتعلق ابتفاقيات ثنائية هلا خصوصياهتا مبا تقتضيه من إسرتا

والسرعة يف التنفيذ، حىت تكون هلا مدلوهلا احلقيقي يف تقوية 
من  ياتاالتفاقلدويل. كما أن هاد احلضور املغريب يف املنتظم ا

شأهنا إىل أن جتد اهتماما كبريا من قبلنا كربملانيني، وأن نعمل على 
ة تعزيزها من خالل التمثيليات الدبلوماسية للشعب الربملانية الوطني

اليت نشارك فيها، يف إطار العالقات املتعددة األطراف للمؤسسة 
 .التشريعية

لذي يف الوقت ا االتفاقياتنصادق اليوم على جمموعة من       
أخذت قضيتنا الوطنية منعطفا جديدا يتسم بتحركات لصنيعة 
اجلزائر وبدعم منها، البوليساريو، وذلك من خالل نقل مراكز 

 ستقراراالعسكرية وبنيات إدارية ومدنية من خميمات تندوف إىل 
الدفاعي  بشرق اجلدار األمينيف املنطقة العازلة من الرتاب املغريب، 

للصحراء املغربية، خصوصا بتيفارييت وبري احللو واحملبس 
والكركارات، وحماولة فرض واقع جديد على بالدان. واعتربان يف 
حينه أن هذه التحركات تعد عمال معادتا لبالدان وهتديدا حقيقيا 
لوحدتنا الرتابية وللسلم واألمن يف املنطقة، وانتهاكا صارخا 

 العسكرية ولوقف إطالق النار وحتدتا للمنتظم الدويل لالتفاقيات
 .االتفاقياتالراعي هذه 

كل هذا جيعلنا أكثر اقتناعا أن مسألة االنفصال تعد مبثابة أحد   
أبرز التهديدات اخلطرية على األمن والسلم الدوليني، وعلى املنتظم 

لنظر إىل ا ابالدويل، وابألساس األمم املتحدة أن تتحمل مسؤولياهت
التحركات اخلطرية اليت يقوم هبا البوليساريو يف املنطقة، وأننا  
كمغاربة لن نبقى مكتويف األيدي أمام استفزازات أعداء وحدتنا 
الرتابية. كما نطالب إبعطاء الصدارة لألقاليم اجلنوبية يف تنزيل 
اجلهوية املتقدمة، والتسريع بذلك يف أفق منح احلكم الذايت هلذه 

 .ألقاليم، كحل أقصى وهنائيا

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة،

ئتنا يف األخري، نعرب كفريق استقاليل للوحدة والتعادلية عن تعب      
الشاملة وراء جاللة امللك، من أجل التعاطي احلازم مع هذه األزمة 

 انواختاذ كافة اخلطوات واإلجراءات الكفيلة بضمان سيادة بالد
على كافة هذه األراضي. كما ندعو إىل تعبئة دبلوماسية وقانونية 
وسياسية واقتصادية شاملة للدفاع عن وحدتنا عن وحدة أراضينا 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس
 شكرا للسيد النائب،

روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على
بني  يواالقتصاداملتعلق ابتفاق التعاون التجاري  43.92رقم 

 .اإلمجاع :حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء البوسنة واهلرسك
 . 61.77صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على
اخلاص ابلنقل الدويل عرب الطرق للركاب والبضائع  31.92رقم 

 .اإلمجاع :بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية سلوفينيا
 . 11.77صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
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روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على
ربية بني حكومة اململكة املغاملتعلق ابخلدمات اجلوية  51.96رقم 

 .اإلمجاع :وحكومة مجهورية دجيبويت
 . 71.76صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على
املتعلق ابالتفاق بشأن اخلدمات اجلوية بني حكومة  63.96رقم 

 .اإلمجاع :اجلمهورية الصربيةاململكة املغربية وحكومة 

 . 61.76صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

ن رقم املكونة ملشروع القانو  املادة الفريدة عملية التصويت على
بادلة حول التعاون واملساعدة اإلدارية املت ابالتفاقاملتعلق  65.96

يف اجملال اجلمركي املوقع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 
 .اإلمجاع :االحتاديةروسيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 67.76صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  

روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على
الضرييب ومنع التهريب  االزدواجنب اخلاص بتج 21.96رقم 

ة الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل املوقع بني اململكة املغربي
 .اإلمجاع :ومجهورية زامبيا

 . 71.76صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  

عت رف شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا للسيدات والسادة النواب،
 .اجللسة

 


