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 بسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

 

س  هصأهـاز مجلظىا اإلاىكس  أعسض علىٌؼسفني أن  الري  الخلٍس

حٌى مؼسوع كاهىن لجىت الخعلُم والؼإون الثلافُت والاحخماعُت أعدجه 

ًخعلم باعادة جىـُم ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء )هما وافم  1.205زكم 

 (1022.ًىلُىش  2.علُه مجلع الىىاب في 

بسةاطت احخماعاث  3خالٌ جدازطذ اللجىت هرا اإلاؼسوع كاهىن 

محمد ألاعسج الظُد عبد العلي حامي الدًً زةِع اللجىت وبحظىز الظُد 

مؼسوع خالله أن مً  الثلافت والاجصاٌ والري كدم عسطا أبسش وشٍس 

في ئػاز ًىدزج  ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء اللاهىن اإلاخعلم باعادة جىـُم

ل الظلُم والدًملساػي  الجهىد الحيىمُت السامُت ئلى العمل على الخجًز

الحيامت الجُدة في جدبحر  وزغوئلى اطخىماٌ  ،100. دطخىز لخظُاث إلا

ؤلاعالمي، وهرا مىح الىوالت ئػازا ببالدها والطُما  في اإلاجاٌ  الؼأن العام

 كاهىهُا مخلدما ومالةما إلاهامها الاطتراجُجُت2

ووالت لألهباء بىاء كاهىن ٌعخبر لبىت مهمت ل اإلاؼسوعن هرا أ حوصس 

ت جصيُفها  خاصت بعد ،جظؼلع بدوز مسهصي في اإلاؼهد ؤلاعالمي الىػني كٍى

 طمً اإلاإطظاث الىػىُت ؤلاطتراجُجُت2 
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ئلى النهىض بحيامت الىوالت ًسمي كاهىن اإلاؼسوع هرا  وأفاد أن

باعخبازها مإطظت ئطتراجُجُت، حُث جم الخىصُص بؼيل حلي على جىشَع 

وفم ملازبت حؼازهُت  خدبحر اإلاإطظت بؼيل ًسجلي بحيامتهالالاخخصاصاث 

مىدمجت، وذلً وفلا للخىحهاث السامُت ئلى ئصالح كؼاع ؤلاعالم والنهىض 

ا له دوزه في الخىمُت الاكخصادًت للبالد2به باعخبازه كؼاعا   حٍُى

 ، اطدىادا ئلى خالصاثكاهىن  صُاغت هرا اإلاؼسوع ذجموكد 

ئلى طسوزة فخح  اهتهذالدزاطت ؤلاطتراجُجُت التي كامذ بها الىوالت، والتي 

لجعلها ووالت ػمىلُت جمازض صالحُاث واطعت ها اتاخخصاصطً آفاق و 

 الصحافت واليؼس والبث والخىشَع والخىاصلخباز و لصالح الدولت في مجاٌ ؤلا 

 2ووالت اللصاصت الىزكُت ألاحادًت اإلاىخىجبعُدا عً 

اهؼالكا مً وعيها بأهمُت اإلاهمت وألاوؼؼت اإلاخىلت لها، أهد أهه و 

جلتزم ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء بخدمت الصالح العام مً خالٌ جلدًم 

إلاصداكُت، على أطاض مبادب مىخىحاث وخدماث حظخجُب إلاعاًحر الجىدة وا

 اإلاهىُت واإلاصداكُت والجزاهت2  

ئلى الازجلاء باإلاهام اإلاىىػت يهدف أوضح أن هرا اإلاؼسوع كاهىن 

ص جىحهها ٍحعص و  ،مإطظت ئعالمُت وػىُتاإلاغسب العسبي لألهباء بصفتها بىوالت 

مالءمت خدماتها وعسوطها و ئغىاء مجاٌ عملها، هرا ئلى و  ،هخدمت عمىمُت

في أفم السفع مً جىافظُتها على الصعُدًً اللازي  ،خؼلباث الظىق مع م

ص مبادب اإلاهىُت والخعددًت والخىىع الثلافي  والدولي2 باإلطافت ئلى حعٍص

ت حظىزه على اإلاظخىي  ص ئػعاع اإلاغسب وجلٍى سهص على حعٍص والاهفخاح، ٍو

 الدولي2

وهرا الىوالت،  جحدًد مهام ومجاٌ عملوذهس أهه ًخىخى أًظا 

ت واإلاالُت التي جمىنها مً الاطخجابت  أدواث الحيامت وآلالُاث ؤلاداٍز

باإلطافت ئلى ذلً  2، مع ئجاحت الفسصت للعاملحن لإلطهام في ذلًالهخـازاثل

طدخمىً اإلاإطظت في ؿل هرا اللاهىن، مً ئهجاش ألاهداف اإلاىىػت بها 
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س، ،وزفع الخحدًاث اإلافسوطت  خاصت على مظخىي الخحدًث، والخؼٍى

ادة على اإلاظخىي الىػني  2 والدولي والٍس

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

 

ً على أهمُت هرا  في ئػاز الىلاغ العام، أحمع الظادة اإلاظدؼاٍز

اإلاؼسوع كاهىن والري ًخص ئعادة هُيلت مإطظت ووالت اإلاغسب العسبي 

لألهباء وجىـُم عملها، هما ًخعلم بمإطظت اطتراجُجُت جحـى بمياهت 

مخمحزة في اإلاؼهد ؤلاعالمي اإلاغسبي، هما جمثل صىث اإلاغسب ولها امخداد على 

الصعُد الدولي، وجلعب دوزا هاما للخعٍسف باإلاغسب وبثلافخه اإلاخعددة2 وكد 

الىلاػاث عسفذ في الظىىاث ألاخحرة هىعا مً الخؼىز والاهفخاح على 

 والري هص على الحم في اإلاعلىمت2 100.العمىمُت، خاصت بعد دطخىز 

وجمذ ؤلاػازة ئلى الدوز الري جلعبه ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء 

على اإلاظخىي الخازجي، ئذ جم ؤلالحاح على اعخماد معاًحر الؼفافُت 

واإلاىطىعُت والىفاءة باليظبت للصحافُحن الرًً طُلىمىن بخمثُل 

غسب، وأن ًخم اهخلائهم وفلا لؼسوغ دكُلت، ئطافت ئلى طسوزة ئجلانهم اإلا

للغاث ألاحىبُت، مع الخأهُد على أهمُت العىاًت باألػس العاملت داخل 

اإلاإطظت ومىحهم وافت الحلىق واإلاظخحلاث وألاخر بمبدأ جيافإ الفسص 

 بحن وافت الصحافُحن والحفاؾ على ػعاز كدطُت الخبر والخعلُم حس2

صىص مىطىع حغُحر ئطم ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء، جم وبخ

أكس بيل ػفافُت أن اإلاغسب بلد جدىىع في ئػازه عدة  100.اعخباز أن دطخىز 

لغاث وزلافاث مخعددة، وبالخالي فهى ٌؼيل جسهُبت مخىىعت، ئذ اكترح في هرا 

هىان  الظُاق أن ًخم اعخماد حظمُت "ووالت اإلاغسب الىبحر لألهباء" حتى جيىن 

 جمثُلُت ليافت اإلاىاػىحن اإلاغازبت، وهـسا ليىن الىوالت حعد ووالت وػىُت2
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وجم اعخباز أهه وان مً اإلامىً جحدًد اللجان اإلاؼيلت في ئػاز 

الىوالت طمً هـام داخلي، وأن ًيىن وطُؽ الىوالت عبازة عً مإطظت 

ت بدٌ شخص ذاحي حتى ًيىن أدائها على أحظً وحه وجلعب مهام ا اعخباٍز

 حد أطاطُت في اإلاجلع ؤلادازي للىوالت2

واعخبرث عدد مً اإلاداخالث، أن هىان حُفا وجظُِلا طد 

العمل الىلابي داخل الىوالت، مإهدًً على طسوزة ممازطت الحم الىلابي 

داخل هره اإلاإطظت العمىمُت والري ًجب أن ًيىن مىفىال ليافت 

 اإلاظخخدمحن والصحفُحن2

والت اخخازث جللُص اإلاياجب الىػىُت وجمذ ؤلاػازة ئلى أن الى 

واإلاحلُت والسفع مً اإلاياجب الدولُت، في ححن أن الترهحز ًجب أن ٌؼمل 

اإلاياجب الىػىُت، هما أن الخللُص طُيىن له جأزحر طلبي على عمل الىوالت 

مع الدظاٌؤ عً اللُمت اإلاظافت لفخح بعع مياجب الىوالت في بعع الدٌو 

 ألاحىبُت2

خدخالث اإلاظاهماث اإلاالُت التي جأخرها الىوالت وأبسشث بعع ال

مً الؼسواث طىاء في الداخل أو في الخازج، ئذ حؼازن في ػسواث ئعالمُت 

دولُت، هما جم الاطخفظاز في هرا الظُاق حٌى مدي وحىد زؤٍت ػمىلُت 

 لخدخل الىوالت في ئػاز وواالث اللؼاع الخاص2

ً أهه بالسغم مً  ومً حهت أخسي، أبسش أحد الظادة اإلاظدؼاٍز

جىصُص اإلاادة ألاولى مً هرا اإلاؼسوع كاهىن على جمخع هره اإلاإطظت 

العمىمُت باالطخلالٌ اإلاالي، ئال أن هره الاطخلاللُت جدظم بىىع مً الحرز 

والتي جىص على خظىع هره الىوالت  .والري جخطح معاإلاه في اإلاادة 

مً هرا اإلاؼسوع كاهىن التي جخحدر  01لدولت، هما أػاز ئلى اإلاادة لىصاًت ا

عً جألُف مجلع ئدازة الىوالت جحذ زةاطت زةِع الحيىمت أو الظلؼت 

الحيىمُت اإلافىطت وممثل عً الدًىان اإلاليي بسةاطت زةِع الحيىمت، ألامس 
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الري ًؼسح معه بعع الدظاؤالث، ملترحا عىض ذلً أن ًخم حعُحن مً 

 اللت اإلالً لشخصُاث لها خبرة واطعت في اإلاجاٌ ؤلاعالمي2كبل ح

وجم الدظاٌؤ عً ألاطباب اليامىت وزاء عدم ؤلاػازة ئلى هـام 

داخلي خاص باإلاإطظت مع الخرهحر بأهمُت وحىد هرا الىـام همسحع 

 أطاس ي خاص في حالت الاخخالف أو الجزاع بحن ألاػساف اإلاؼيلت باإلاإطظت2

داعُت ئلى حغُحر ئطم الىوالت ازجأي أحد الظادة وفي ملابل آلازاء ال

خي وزصُد زلافي مهم، وأن أي  ً أن اإلاإطظت جحـى بتراهم جاٍز اإلاظدؼاٍز

حغُحر في الدظمُت طُإزس على ذلً، وبالخالي مً ألافظل الحفاؾ على هفع 

خها، مإهدا على أن ألاهم هى الخمُحز  الدظمُت للحفاؾ على زصُدها وجاٍز

عاًت، ومعخبرا أن الدعاًت حس يء لصىزة هره اإلاإطظت بحن الخبر والد

العمىمُت الاطتراجُجُت والتي حعبر عً صىث حمُع اإلاىاػىحن اإلاغازبت ولً 

ججعلها مإطظت لىلل الخبر بيل مصداكُت ومىطىعُت، وبالخالي ًجب 

الحفاؾ عليها همإطظت جىلل الخبر بؼيل بعُد عً الدعاًت وألاهداف 

ت2  الخجاٍز

 

حىابه هىه الظُد الىشٍس باإلاداخالث اللُمت واإلاالحـاث في مظتهل 

والاكتراحاث اإلاىطىعُت التي أبداها الظادة اإلاظدؼازون والتي مً ػأنها أن 

د ملخظُاث هرا اإلاؼسوع كاهىن والتي جخطح أهمُخه ئبان  حظاهم في ججٍى

ل ملخظُاث دطخىز  ، هما ٌظاهم في جسحمت اإلاهام 100.مسحلت ججًز

ي جمازطها اإلاإطظت العمىمُت الاطتراجُجُت : "ووالت اإلاغسب وألاوؼؼت الت

 العسبي لألهباء"2

وأفاد أهه مً ألافظل الحفاؾ على هفع حظمُت هره الىوالت 

وذلً لعدة اعخبازاث جسجبؽ باللاهىن الخىـُمي الري صدز بعد دطخىز 

والري ًصىف هره الىوالت طمً الةحت اإلاإطظاث العمىمُت  100.

، وأن أي حغُحر في اطم الىوالت ٌظخىحب حعدًل اللاهىن الاطتراجُجُت
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الخىـُمي اإلاخعلم بالةحت اإلاإطظاث العمىمُت الاطتراجُجُت، ئطافت ئلى أن 

ت،  ، أصبح لها(la map)هره اإلاإطظت العمىمُت  اطم عالمي وعالمت ججاٍز

ت التي اطخمسث أهثر مً  وأي حغُحر ًمع الاطم طُإزس على العالمت الخجاٍز

 على اإلاظخىي العالمي2كسن 

وأبسش أن ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء جخىفس على اطخلالٌ مالي 

وئدازي، هما جخظع لىصاًت الدولت التي ال جدىافى مع اطخلاللُتها، هما هى 

الؼأن باليظبت لبعع اإلاإطظاث العمىمُت الاطتراجُجُت التي جخظع 

ت لهره الىصاًت، خاصت في ئػاز اإلا  ساكبت اإلاالُت للدولت2مجالظها ؤلاداٍز

وبخصىص الىـام الداخلي لهره الىوالت، ذهس أن اللاهىن ال 

ًمىً له أن ًحدد ألاهـمت الداخلُت للمإطظاث العمىمُت، وحسث العادة 

أن حمُع اإلاإطظاث العمىمُت هي التي جحدد أهـمتها الداخلُت وهُفُت 

العمىمُت جدبحرها، وأبسش أن حماًت العمل الىلابي داخل اإلاإطظاث 

الاطتراجُجُت زهحن باإلاياهت اإلاخمحزة والساكُت للعىصس البؼسي داخل هره 

 اإلاإطظاث2

وأػاز ئلى أن جمثُلُت اإلاظخخدمحن والصحافُحن داخل اإلاجلع 

( 2ؤلادازي لهره اإلاإطظت مىصىص علُه طمً هرا اإلاؼسوع كاهىن بأزبعت )

مً هرا اإلاؼسوع  01ممثلحن ًخم اهخخابهم، هما هى مؼاز ئلُه في اإلاادة 

 كاهىن، 

ا وفم  .0وباليظبت للمياجب اإلاحلُت، أبان أن هىان  مىخبا حهٍى

الخىـُم الجهىي، وأن للىوالت حغؼُت على صعُد الجهاث وحظعى لخحلُم 

 جؼىز على اإلاظخىي العالمي في ئػاز مخؼؼها الاطتراجُجي2

عدد هرا، وكد أػاز ئلى أن الىوالت جلىم بابسام عدة اجفاكُاث مع 

مً اإلاإطظاث مً أحل البحث عً مىازد مالُت جىظاف للمىازد التي 

 جحصل عليها مً ػسف الدولت2
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وخخاما، أبسش أن الىوالت حاطسة في العدًد مً اللازاث واإلاىخدًاث 

الدولُت وجلىم بدوز أطاس ي على مظخىي الظُاطت الخازحُت للمملىت، هما 

سه مً خي مهم حظعى ئلى جؼٍى ت الىػىُت  جحـى بسصُد جاٍز أحل جثمحن الهٍى

ت حظىزه على اإلاظخىي الدولي والعالمي2 ص ئػعاع اإلاغسب وجلٍى  وحعٍص

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

أزىاء مىاكؼت مىاد هرا اإلاؼسوع كاهىن، عسض الظادة 

جمذ  ،بؼأن ملخظُاجه تراحاث واإلاالحـاثاإلاظدؼازون مجمىعت مً الاك

ع حعدًالث همذ حل مىاده، جلدمذ بها  الفسق البرإلااهُت  جسحمتها ئلى مؼاَز

جمثلذ  تعديال، 111بلغذ  مجمىعت اليىهفدزالُت الدًملساػُت للؼغلو 

 : فُما ًلي

  م العدالت والخىمُت، : فسق ألاغلبُت م )فٍس م الحسوي، فٍس الفٍس

م الدطخىزي الخجمع الىػني لألح ساز، الفٍسم الاػتراوي، الفٍس

 ؛تعديال 61 (الدًملساػي الاحخماعي ومجمىعت العمل الخلدمي

 م ألاصالت واإلاعاصسة  ؛تعديال 11 فٍس

 م الاطخلاللي للىحدة والخعادلُت  ؛تعديال 11 الفٍس

  م  ؛تعديالت 11 الاجحاد العام إلالاوالث اإلاغسبفٍس

  م الاجحاد اإلاغسبي للؼغل  ؛التعدي 61فٍس

  ؛تعديال 61مجمىعت اليىهفدزالُت الدًملساػُت للؼغل 

ع  ذ على مؼاَز هرا، وخالٌ الاحخماع اإلاخصص للدزاطت والخصٍى

الخعدًالث اإلالدمت بؼأن هرا اإلاؼسوع كاهىن، وجفعُال إلالخظُاث اإلاادة 

مً الىـام الداخلي للمجلع، جفظل أحد أعظاء اللجىت بلساءة  082

م الاطخلاللي للىحدة والخعادلُت2 الخعدًالث الىازدة عليها  مً ػسف الفٍس
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ًخعلم  1.205وعىد عسض الخعدًالث ومىاد مؼسوع اللاهىن 

ذ، وافلذ علُه باعادة جىـُم ووالت اإلاغسب ال عسبي لألهباء على الخصٍى

 اللجىت معدال باإلحماع2

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

    قانــون كما أحيل على اللجنـــةقانــون كما أحيل على اللجنـــة  مشروع مشروع 

  مجلس النوابمجلس النوابمن طرف من طرف 
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الثقافة واالتصال ووزير التربية الوطنية الثقافة واالتصال ووزير التربية الوطنية عــرض التيد وزيــــر عــرض التيد وزيــــر 

  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابةوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة
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 كلمة السٌد وزٌر الثقافة واالتصال بمناسبة

 تقدٌم مشروع إعادة تنظٌم وكالة المغرب العربً لألنباء 

 أمام لجنة التعلٌم والشؤون الثقافٌة واالجتماعٌة بمجلس المستشارٌن

 8102 ٌناٌر 03 األربعاءٌوم 

 

 

المعروض على لجنتكم  وكالة المغرب العربً لألنباء قانون المتعلق بإعادة تنظٌمالمشروع ندرج ٌ 

 دستورمقتضٌات فً إطار الجهود الحكومٌة الرامٌة إلى العمل على التنزٌل السلٌم والدٌمقراطً ل الموقرة

ببالدنا والسٌما  فً  لعامالجٌدة فً تدبٌر الشؤن ا الحكامة ورشوإلى استكمال  ،3122المملكة لسنة 

 .لمهامها االستراتٌجٌة اومالئم امتقدم اقانونٌ امنح الوكالة إطاركذا المجال اإلعالمً، و

 

تضطلغ بذور هركزي فً الوشهذ اإلػالهً  قوٌة وكالة لألنباءبناء مهمة ل لبنةٌعتبر  المشروعإن هذا 

 اإلستراتٌجٌة. الوطنٌة تصنٌفها ضمن المإسسات  خاصة بعد ،الىطًٌ

 

 صالح:لإل إلطار العام ا

لرفع من إشعاع المغرب من أجل الرقً به إلى مصاف ، جهودها لاعام امرفقبصفتها تكرس الوكالة، 

ح كما تعمل لصال الدول الصاعدة الذي أراده له صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأٌده،

وخاصة  1022 دستورلبعض مقتضٌات  اتعتبر تجسٌدكما  روافدها،بجمٌع  الهوٌة الوطنٌةنات مكوتثمٌن 

بكٍفٍت  تٌظٍن قطاع الصحافت فً شؤن إلزامٌة 18 المتعلق بالحق فً الوصول إلى المعلومة و 32 الفصل

االستفادة هي و ضواى  وضغ القىاػذ القاًىًٍت واألخالقٍت الوتؼلقت بههغ هستقلت وػلى أسس دٌوقراطٍت، 

 احترام التؼذدٌت اللغىٌت والثقافٍت والسٍاسٍت للوجتوغ الوغربً. فً إطار اإلػالم وسائل

ومن جهة أخرى عمد هذا المشروع إلى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مإسسة إستراتٌجٌة، حٌث تم 

وفق مقاربة  هاتدبٌر المإسسة بشكل ٌرتقً بحكامتلالتنصٌص بشكل جلً على توزٌع االختصاصات 

تشاركٌة مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامٌة إلى إصالح قطاع اإلعالم والنهوض به باعتباره قطاعا 

 حٌوٌا له دوره فً التنمٌة االقتصادٌة للبالد.

 

الدراسة اإلستراتٌجٌة التً قامت بها الوكالة،  استنادا إلى خالصات ،صٌاغة هذا المشروع تتم كما

الوكالة لجعلها وكالة شمولٌة تمارس صالحٌات واسعة  اتإلى ضرورة فتح آفاق واختصاص انتهتوالتً 

وكالة القصاصة بعٌدا عن  خبار والصحافة والنشر والبث والتوزٌع والتواصللصالح الدولة فً مجال اإل

 .الورقٌة األحادٌة المنتوج
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 هذا المشروع أٌضا بـــ : وباإلضافة إلى ما سبق فقد حرصت الوزارة على تؤطٌر 

  ؛3123المٌثاق المغربً للممارسات الجٌدة لحكامة المنشآت والمإسسات العامة لسنة 

  خالصات الدراسة االستراتٌجٌة حول الوكالة؛ 

 دولٌة متقدمة التجارب المقارنة من خالل نماذج وكاالت. 

 :اإلصالحف اهدأ

عولمة الخبر عبر مختلف الوسائط الرقمٌة، بصفة فً العالم والمتمثلة  ٌشهدهافً ظل المتغٌرات التً 

فردٌة أو جماعٌة، الثابتة أو المحمولة، أصبح حصر مهمة وكالة المغرب العربً لألنباء فً القٌام 

فً  ،بؤنشطة تقلٌدٌة تتمثل فً إنتاج القصاصات، ٌعرضها إلى فقدان دورها الحٌوي فً مجال اإلعالم

، والشبكات االجتماعٌة، تفاألنترنعلومات هو القاعدة الكونٌة. وقت أصبح فٌه النشر الفوري للم

 واإلذاعات، وقنوات األخبار التً تبث بدون توقف، عبر العالم، جعلت جمٌع النماذج القدٌمة ألخبار

 متجاوزة.الوكاالت 

اٌا وفً هذا الصدد، فإن إسماع صوت المملكة وتثمٌن المكتسبات الدٌمقراطٌة للبالد والدفاع عن القض

والسٌما فً الجانب  ،لتؤهٌل استباقً للوكالة األولوٌةالوطنٌة بفعالٌة ومهنٌة، ٌنطلق أساسا من إعطاء 

المهنً والتحرٌري، مع االعتماد على التكنولوجٌات الحدٌثة فً مجال اإلخبار والصحافة والنشر 

كرى ثورة الملك والشعب وذلك تماشٌا مع التوجٌهات الملكٌة السامٌة التً جاء بها خطاب ذ والتواصل

 .1022لسنة 

وانطالقا من وعٌها بؤهمٌة المهمة واألنشطة المخولة لها، تلتزم وكالة المغرب العربً لألنباء بخدمة 

الصالح العام من خالل تقدٌم منتوجات وخدمات تستجٌب لمعاٌٌر الجودة والمصداقٌة، على أساس مبادئ 

 المهنٌة والمصداقٌة والنزاهة.  

المغرب العربً لألنباء إلى االرتقاء بالمهام المنوطة بوكالة ٌهدف مشروع هذا القانون فإن  وعلٌه،

هالءهت وإغناء مجال عملها، كذا إلى و ،ز تىجهها كخذهت ػوىهٍتٌتؼزو ،مإسسة إعالمٌة وطنٌةبصفتها 

 على الصعٌدٌن القاري والدولً. فً أفق الرفع من تنافسٌتها ،خذهاتها وػروضها هغ هتطلباث السىق

إلى تعزٌز مبادئ المهنٌة والتعددٌة والتنوع الثقافً واالنفتاح، وٌركز على تعزٌز إشعاع باإلضافة 

 المغرب وتقوٌة حضوره على المستوى الدولً.

 

واآللٌات  وكذا أدوات الحكامة ،الوكالة هذا القانون تحدٌد مهام ومجال عمل ٌتوخى، عالوة على ذلك

 .تاحة الفرصة للعاملٌن لإلسهام فً ذلكإمع  ،النتظاراتلاإلدارٌة والمالٌة التً تمكنها من االستجابة 

المإسسة فً ظل هذا القانون، من إنجاز األهداف المنوطة بها ورفع التحدٌات  باإلضافة إلى ذلك ستتمكن

 . والدولً الوطنًالمستوى  خاصة على مستوى التحدٌث، والتطوٌر، والرٌادة على ،المفروضة
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 : مستجدات المشروع
 

االرتقاء بؤداء وكالة المغرب العربً  الهادفة إلى بمجموعة من المستجداتمضامٌن هذا القانون  جاءت

مع  آلٌات ووسائل جدٌدة للعمل ٌمنحهاوهو  ،العمل الحدٌث لوكاالت األنباء العصرٌةلألنباء إلى مصاف 

متعددة الوسائط منتجات  المرتكز علىالتدبٌر، أساسها تنوٌع وعصرنة المنتوج د طرق متطورة فً اعتما

 بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجٌات المتقدمة.  اعالٌة الجودة مع تسوٌقهوقٌمة مضافة  ذات

 

 :بما ٌلً أبرز المستجدات التً جاء بها هذا المشروع تتعلقو

I. على مستوى المهام واألنشطة 
 

حٌث  ،التجارٌة واألنشطةعادة تنظٌم مهام الوكالة للتمٌٌز بٌن المهام المنفذة لفائدة الدولة إتوسٌع و .2

 مارس "لحساب الدولة" المهام التالٌة:تالوكالة  أن

  ؛الخارج على عناصر الخبر التام والموضوعً أوالبحث فً المغرب 

 ،؛مهنة الصحافة بادآ و ألخالقٌاتووفقا  معالجة الخبر بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد 

  ؛المغرب وتقوٌة حضوره على المستوى الدولً إشعاعتثمٌن الهوٌة الوطنٌة وتعزٌز 

  ً؛المحافل الوطنٌة والدولٌة أمامصوت المملكة  إٌصالالمساهمة ف 

  ًكالمنتدٌات والندوات  وإعالمٌةعبر تنظٌم لقاءات فكرٌة  الدٌمقراطًتحفٌز النقاش العموم

 .الدراسٌة والنقاشات الحوارٌة واألٌام

على بنً هذه المقاربة نتو ،والمستقبلٌة الحالٌةوالوسائط الوسائل جمٌع ل الوكالة خداماست  .1

 :تقدٌم خدمات وذلك من خالل التكنولوجً، و يعلى توجهها التحدٌثً التحرٌر محافظتها

   ؛لفائدة الغٌر مإدى عنهامهنٌة وفكرٌة 

  ؛متعددة اللغات إخبارٌة 

  ؛متعددة اللغاتالالنشر التحرٌر و 

   ؛االحترافًالتصوٌر 

  ؛متعددة اللغات اإلحصاءاتو الرسومات البٌانٌة 

  ؛شكل وبجمٌع الوسائل الحالٌة والمستقبلٌة بؤيمتعددة  إخبارٌةمواقع متنوعة على نترنٌت اال 

 لفائدة الغٌر االصطناعً األقمارعبر  البث (Digital Satellite News Gathering) :DSNG ؛ 

  ؛األخبار إنتاج 

   المنابرشهارٌة لمختلف ت الوكالة والفضاءات اإلاجمنتتجارٌة لبٌع مختلف. 
 

فً الدخول فً شراكة وخلق تكتالت واتفاقٌات إبرام  إذ ٌمكنها ،الرائدةالوكالة رؤٌة خ ٌرست  .3

 :كــ  لهالة تندرج فً إطار المهام الموكالتً المشارٌع تنفٌذ لأشكال مختلفة 

  ؛لاصتواال اإلعالمالتعاون الدولً فً قطاع 

 فً التكوٌن بالمغرب وخارجه فً مجال  ةساهمالمإنجاز أعمال استشارة والمساعدة التقنٌة و

 ؛لاصتواالإلعالم والصحافة والنشر ا

 ل.اصتواال والصحافة والنشر بقطاع األخبار للنهوضالتطبٌقً فً تطوٌر البحث  ةساهمالم 

  إحداث شركات تابعة للوكالة شرٌطة أن ٌتمثل غرضها فً اإلنتاج والتواصل وأن تمتلك

 من رأس مالها. % 01الدولة على األقل 
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  امتالكها مساهمات فً مقاوالت خاصة وعمومٌة على المستوى الوطنً والدولً فً إطار

 مهام وأنشطتها.

 

II. ألجهزة اإلدارة والتسٌٌرا على مستوى 

 

 : منهار نذك تهامأسسو الحكامةخلق هٌئات  .2

  لٌقظة التكنولوجٌة والتً تتمثل مهمتها فً دراسة المشارٌع الجدٌدة وا اإلستراتٌجٌةاللجنة

 ومراقبة ما ٌجري على مستوى بٌئة وآلٌات استهالك المنتجات اإلعالمٌة.للوكالة 

  المتعلقة ذٌن ٌشرفان على دراسة القضاٌا للتدبٌر اللمشترك مجلس التحرٌر ومجلس

 بالمستخدمٌن فً الوكالة وٌقترحان المشارٌع على المدٌرٌة العامة.

 

والصالحٌات التً تسمح للوكالة  1022مع بنود دستور المجلس اإلداري  ةتكٌٌف تشكٌلإعادة  .1

 : ـب

 ؛تنفٌذ مشارٌعها فً إطار السٌاسة العامة المعتمدة من قبل المجلس 

 ؛خلق فروع تحت الوصاٌة  

 ؛هالبعض تفوٌضهب السماحو المدٌر العام حصر صالحٌات  

 ؛خلق اللجان التً ٌراها مناسبة 

  ؛التدقٌق المالً لجنةإحداث  

 وسٌط الوكالة تعٌٌن.  
 

 مٌزانٌة الوكالة: .3
 

 بٌع منتجات الوكالة. وعائدات، والجماعات الترابٌة الدولةومساهمات : إعانات مواردال 

  االستثمار.التسٌٌر ونفقات والتً تتكون من نفقات النفقات 

 

إن المكتسبات القانونٌة الهامة التً حققتها بالدنا، ترسٌخا لدولة الحق والقانون وتعزٌزا للحرٌات فً 

مجالً الصحافة واإلعالم وتقوٌة لإلختٌار الدٌمقراطً الذي أقرته بالدنا، تحت القٌادة الرشٌدة 

توازٌها الرغبة األكٌدة والثابتة للحكومة فً مواصلة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، ل

لباقً األوراش  ، مواكبة عزم بكل 1022تنزٌل مقتضٌات دستوروورش اإلصالح القانونً 

للقوانٌن المصادق علٌها، من جهة، واعتمادا للقوانٌن المتبقٌة، من جهة  اإلصالحٌة الكبرى و تفعٌال 

 .ذي الصلة بإعادة تنظٌم وكالة المغرب العربً لألنباءالقانون الهام هذا أخرى، ومن ضمنها 



 
 
 
 

1 

 لجنة التعلٌم والشؤون الثقافٌة واالجتماعٌة بمجلس المستشارٌن



 مقدمة

2 

ٌغٌققر وٌققتمم بمقتاققاي اللشٌققر الشققرٌ  ررققم  02-15انطلققإ دعققمام مشققرون رققانون ررققم 

المحمث لوكالة المغرب العربقً لننبقا م مقن مرجعٌقة متعقممف بشقم  تمكقٌن  235-75-1

 .ومالئم لمشامشا االستراتٌجٌة الوكالة من دطار رانونً متقمم 

 

 

المزؼ كككا ثكككبلزؼٕٕه  كككٓ  02.12القبوُن الزىظٕمكككٓ س ككك  ،ثؼكككذ ركككذَس 2012عكككىخ شككك  ذ 

مزمٕككضح ثبلىغككجخ ل ُ بلككخ  ٕككي ركك  ر ككىٕسٍب  ككمه الم عغككبد  ، محطككخالمىبرككت الؼ ٕككب

ٍب خككذمبرَركك  اػزمككبد ػككذد مككه المهككبسٔغ الٍبمككخ الزككٓ رٍكك  رىُٔككغ اإلعككزشارٕةٕخ ل ذَلككخ، 

 .الزطُساد الزٓ ٔهٍذٌب مةبل اإلػالم َاالر بللمُا جخ 

 



 اإلصالح  مرجعيات

3 

الملك الجاللة صاحب وجشه الذي السامً الخطاب فً الوارمف تلك سٌما وال السامٌةم الملكٌة التوجٌشات 

 بإشعان والمتعلقة والشعبم الملك لثورف 61 الذكرى بمناسبة 2014 سنة األمة دلى هللا نصري السامس محمم

 الصاعمف؛ المول نامي وبولوج وتنافسٌته المغرب

 

وصٌانة المعلومةم فً والحإ المواطنةم بحقوإ المتعلقة المقتاٌات والسٌما م2011 لسنة المملكة مستور 

 فً علٌشا المنصوص الجٌمف الحكامة مبامئ وكذا العمومٌةم اإلعالم لوسائل الموجشة والمبامئ التعممٌةم

 المستور؛ من عشر الثانً الباب

 

؛2012 لغىخ الؼبمخ َالم عغبد المىهآد لح بمخ الةٕذح ل ممبسعبد المغشثٓ المٕثبق 

 

؛2016 سنة أنجزت التً الوكالة حول االستراتٌجٌة المراسة خالصات 

 
؛ متقممة مول فً عالمٌة أنبا  لوكاالت نماذج خالل من المقارنة التجارب 
 
 



 اإلصالح أهداف

4 

  المواطن بتمكٌن ٌتعلإ فٌما خاصة استراتٌجًم بعم ذات وطنٌة دعالمٌة مؤسسة بصفتشا الوكالة أموار تقوٌة -1

 .وصامرة ونزٌشة ومرٌقة ومحاٌمف مشنٌة بطرٌقة المعالجة والمعلومة الخبر دلى الولوج و اإلخبار فً الحإ من

 وكالة مائرف من شاعمل دخراج من ٌمكن بما الحمٌثةم التكنولوجٌة الوسائط على الوكالة انفتاح دتاحة وكذا

 تعتمم أصبحت التً العصرٌة األنبا  وكاالت ٌااهً الحمٌث لعملل دطار دلى المنتوجم األحامٌة الوررٌة القصاصة

 ؛المنتوج وعصرنة تنوٌع أساسشا التمبٌرم فً متطورف طرإ

 

 الشوٌة مكونات وخممة المغربًم للمجتمع والسٌاسٌة والثقافٌة اللغوٌة التعممٌة صٌانة فً الوكالة مور تعزٌز -2

 .َاالوسزبح الثقب ٓ َالزىُع َالزؼذدٔخ المٍىٕخ مجبدئ تعزٌز دلى باإلاافة روافمهام بجمٌع الوطنٌة

 

 عمل فً هامة مكانة المستور فً علٌشا المنصوص األساسٌة والمرجعٌات التعممٌة و التنون احترام ٌحتلو
   .انتما اتشا بشتى النقابٌة والمنلمات السٌاسٌة األحزاب أنشطة تغطٌة فً ملموسبال ذلك وٌتجسم الوكالةم

 

 
 



5 

 أهداف اإلصالح  

 

 

  مرمومٌتشا من والرفع المولًم المستوى على المرتفقٌن خممة وفً المملكة دشعان فً الوكالة مور تعزٌز -3

  تمارس شاملة وكالة لجعلشا الوكالة واختصاصات آفاإ وفتح والمولًم القاري الصعٌمٌن على وتنافسٌتشا

 صوت سماند على وتعمل والتواصلم والتوزٌع والبث والنشر والصحافة األخبار مجال فً المولة لفائمف أنشطتشا

 .ومشنٌة بفعالٌة الوطنٌة القااٌا عن والمفان للبالم المٌمقراطٌة المكتسبات وتثمٌن المملكة

 

   عن ٌزٌم ما 2017 سنة خالل الوكالة أنتجت حٌث التصاعمي هنسق على والحفال الوكالة منتوج من الرفع-4

 .(رصاصة 196 990 ) 2016 سنة مع مقارنة %9.73 بنسبة ارتفاعا ٌشكل مما رصاصة 172 و  أل  216

 أل  19 و بٌانٌا رسما 3054 الوكالة تنتجأ وأخٌرا دذاعٌة كبسولة 4358 و فٌمٌو 3636 الوكالة أنتجت كما

   .اإلخبارٌة النشرف موااٌع  مختل  تغطً صورف 358 و
 

   .وتللماتشم المرتفقٌن مالحلات مع التفاعل آلٌة درسا  -5
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 القانون لمقتاٌات وفقا ماستراتٌجٌة عمومٌة مؤسسة باعتبارها الوكالة عمل فً الحكامة آلٌات تقوٌة -6

  فقم الصممم هذا وفً .الصفة هذي علٌشا أافى الذي العلٌام المناصب فً بالتعٌٌن المتعلإ 02.12 ررم التنلٌمً

  بحكامتشا ٌرتقً بشكل المؤسسة تمبٌرب  المتعلقة االختصاصات توزٌع على جلً بشكل القانون مشرون نص

   .منممجةال تشاركٌةال مقاربةال وٌستحارو

 
تمكققٌن العققاملٌن فققً الوكالققة مققن صققحافٌٌن ومسققتخممٌن مققن المسققاهمة الفعالققة فققً رٌققام الوكالققة بمشامشققا  -7

م واعتمام االنتخاب الحر والمباشر لممثلٌشم فقً المجلقس اإلماريم ودرسقا  كقل مقن مجلقس التحرٌقر االستراتٌجٌة

مٌثقاإ السقلوك  دلزامٌقة واقعالمشنقً مقن خقالل درقرار العمقل  رواعقم  درسقاعقن فاقال  ومجلس مشترك للتقمبٌرم 

وتكقرٌس ة العاملٌن بالمؤسسقو الصحفٌٌنوواجبات حقوإ كذا صٌانة ووأخالرٌات المشنة المؤطر للعمل الصحفً 

الجٌقمف فقً  الحكامقةبخٌاروذلقك التزامقا   وربط المسقؤولٌة بالمحاسقبة مبامئ تكافؤ الفرص والشفافٌة واالستحقاإ

 .العامتمبٌر الشأن 



 :مستجمات هذا المشرون أهم من 

 :بالنسبة للمشام واألنشطة 1.
المولً؛ المستوى على حاوري وتقوٌة المغرب دشعان وتعزٌز الوطنٌة الشوٌة تثمٌن 

العمومً النقاش وتحفٌز  والمولٌة الوطنٌة المحافل دلى المملكة صوت دٌصال فً لمساهمةا 

 ؛والنموات الحوارٌة واللقا ات كالمنتمٌات ودعالمٌة فكرٌة لقا ات تنلٌم عبر المٌمقراطً

وبجمٌع  التكنولوجٌا أشكال من شكل أي عبر  مالًم أما  مقابل المرتفقٌن متناول فً الخبر واع 
 ؛والمستقبلٌة الحالٌة الوسائط أو المعامات

ما أو االصطناعٌة األرمار عبر البث خممة المولٌةم األنبا  وكاالت وخصوصا األغٌار لفائمف تقمٌم 

 ؛اللغات متعممف والنشر التحرٌر خممة دلى داافة التقنٌةم هذي مقام ٌقوم

المعلومة وتحلٌل االستراتٌجٌة الٌقلة مٌامٌن فً والسٌما ماافةم رٌمة ذات خممات تقمٌم 
  .ووسائطشا معاماتشا مختل  على اإلششارٌة الفاا ات بٌع خممة وكذا ومعالجتشا والمعطٌات
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ػ ٍٕب المى ُص األوهطخ ثؼض إوةبص الُ بلخ إداسح مة ظ رسُٔض إم بوٕخ ٓ  

 مؼزمذح الخبص أَ الؼبم ل قطبع ربثؼخ م عغبد إلّ الُ بلخ مشا جخ رحذ 4 المبدح

 الغشض؛ لٍزا

 

ػ ّ َالز ُٔه َال ُجٕغزٕ ٕخ الزقىٕخ َالمغبػذح االعزهبسح أػمبل وةبصا 

 َالذَلٓ؛ الُطىٓ المغزُٕٔه

 

األخجبس، ثقطبع ل ىٍُض الزطجٕقٓ الجحي رطُٔشو خاصة مشارٌع دنجاز 

 .َاالر بل َالىهش، َال حب خ،
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أنشطتشا مزاولة دطار فً الوكالة تخوٌل: 

 أو األراً واالتصال واإلنتاج التصمٌمم معمات وجمٌع المنقولةم وغٌر المنقولة الوسائل جمٌع امتالك حإ 

 أو حالً تكنولوجً حل أو  أماف كل أو  خممة وكل للنقلم نلام  وكل الالسلكٌةم أو السلكٌة الررمًم الفاائًم

 ؛مناسبة الوكالة تراها معامة أي فً أو  طبٌعته كانت كٌفما مستقبلً
 

؛المولً أو الوطنً المستوى على سوا  اتفارٌاتم  أو معاهمات أو شراكات عقم 
 

العمومً؛ للتماول رابلة رسمٌة معلومة أو وثٌقة كل على الحصول 
 

؛للتمبٌر مشترك مجلس و للتحرٌر مجلس وكذا مالتكنولوجٌة والٌقلة إلستراتٌجٌةل لجنة دحماث 

؛“الوكالة وسٌط” ٌسمى الوكالةم مستخممً خارج من لوسٌط مارفإلا مجلس نٌعٌت 
 

50 من أكثر تمتلك وأن والتواصل والصحافة اإلخبارٌة الخممات متخصصة للوكالة تابعة شركات دحماث% 
 المال؛ رأس من

دطار فً أهمافشا تمخل التً والمولً الوطنً المستوى على عمومٌة أو خاصة مقاوالت فً مساهمات امتالك 

 .اإلمارف مجلس ٌحممها شروط وفإ الوكالة وأنشطة مشام

 

 

 

 

 

 مستجدات المشروع

9 
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 ألجشزف اإلمارف والتسٌٌر بالنسبة. 2

من خالل  ولشذي الغاٌة ٌقوم موالصالحٌات الارورٌة إلمارف الوكالة السلطٌتمتع مجلس اإلمارف بجمٌع 
 :السٌما وبالبت فً القااٌا العامة التً تشم الوكالة  مماوالته

 

تحمٌم السٌاسة العامة للوكالة فً دطار التوجشات التً تحممها الحكومة؛ 
تحمٌم برنامج العمل السنوي للوكالة؛ 
 من هذا القانون؛ 3تحمٌم شروط دنجاز بعض أنشطة الوكالة التً ٌمكن تفوٌاشا طبقا ألحكام المامف 
 تحمٌم تعرٌفة الخممات المقممة من ربل الوكالة؛ 
 من هذا  15تقرٌر دحماث شركات تابعة للوكالة وامتالك مساهمات المنصوص علٌشا فً المامف

 القانون؛
الموافقة على عقوم الشراكات واالتفارٌات الوطنٌة والمولٌة؛ 
 التموٌل؛ كٌفٌات حصر المٌزانٌة السنوٌة وكذا 
المصامرة على الحسابات السنوٌة والتقرٌر فً تخصٌص النتائج؛ 
المصامرة على التقرٌر السنوي للتمبٌر الذي ٌعمي الممٌر العام. 
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لجنة ورئٌس المشترك التمبٌر مجلس ورئٌس التحرٌر مجلس ورئٌس العام الممٌر من كل ٌحار 

   .استشارٌة بصفة اإلمارف مجلس اجتماعات اإلستراتٌجٌة

 

ٌتعلإ فٌما العمل بشا الجاري التشرٌعٌة النصوص وفإ المصامرة على اإلمارف مجلس ررارات تعرض : 

 
النلام األساسً الخاص بالمستخممٌن؛ 
الشٌكل التنلٌمً المحمم للبنٌات التنلٌمٌة للوكالة؛ 
النلام المحمم لشروط وأشكال نلام الصفقات. 
 

فً فائمف ٌرى أخرى لجنة كل دحماث ٌمكنه كما للتمرٌإم لجنة دحماث اإلمارف مجلس على ٌتعٌن 

 دحماثشا؛
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 :الوكالة صالحٌات دحماث مجلس دمارف ل

والقٌام للوكالةم الجمٌمف المشارٌع أعمال بمراسة ادلٌش ٌعشم :التكنولوجٌة والٌقلة إلستراتٌجٌةل لجنة 

   ؛والمنتوجات والتكنولوجٌا التنلٌم مجال فً األبحاث تطوٌر تشجٌع وكذا متكنولوجٌة بٌقلة
 

العام الممٌر على ٌعراشا توصٌات أو آرا  بإبما  ٌتكل  بالوكالة صحافٌٌن من ٌتكون :رللتحرٌ مجلس 

 المشنة؛ ممٌرٌات بتمبٌر المتعلقة القااٌا جمٌع حول
 

توصٌات أو آرا  بإبما  دلٌه ٌعشم بالوكالة صحافٌٌن غٌر مستخممٌن من ٌتكون :للتمبٌر مشترك مجلس 

 .المعم ممٌرٌات بتمبٌر المتعلقة القااٌا حول العام الممٌر على ٌعراشا
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 آرا   تلقً ٌتولى م "الوكالة وسٌط" ٌسمى الوكالةم مستخممً خارج من وسٌطا مارفإلا مجلس ٌعٌن

 عنشا باإلجابة وٌتكل  المسورةم والماامٌن منتوجاتشا شأن فً ومرتفقٌشا الوكالة زبنا  ومالحلات

  ؛وتتبعشا
 

؛بشا تحرٌرٌة مسؤولٌة بأي ٌقوم ال و الوكالة دمارف عن استقاللٌة بكل مشامه الوكالة  وسٌط ٌمارس 
 
؛اإلمارف مجلس دلى ٌُقممه مشامهم عن سنوٌا   تقرٌرا   الوكالة وسٌط ٌعم 

 
التعوٌاات وكذا ممعه التواصل وطرإ اشتغاله ونلام الوكالة وسٌط تعٌٌن كٌفٌة اإلمارف مجلس ٌحمم 
 .بشا ٌقوم التً المشام عن

 

 

 

 



 مستجدات المشروع

14 

 بالنسبة للتنلٌم اإلماري والمالً. 3

ثخ ُص الزىظٕ  المبلٓ ل ُ بلخ ر  الس ل ثٕه المكُاسد َالىسقكبد َاألخكز ثؼكٕه االػزجكبس ػباكذاد الخكذمبد الةذٔكذح ل ُ بلكخ  

 :رهزمل مٕضاوٕخ الُ بلخ ػ ّ مب ٔ ٓ ٕي 

 :ثبة المُاسد -أ

 أوهطزٍب؛ مه رغُٔا  الؼباذاد المزؤرٕخ 
 

إػبوبد َمغبٌمبد الذَلخ َالةمبػبد الزشاثٕخ َ ل ٌٕؤح خب ؼخ ل قبوُن الؼبم أَ الخبص؛ 
 

قكب  ثٍكبالمكؤرَن  اإل زشا كبدالخضٔىخ َالٍٕئكبد الؼبمكخ أَ الخبركخ، َ كزا  القبث خ لإلسجبع الزٓ رمىحٍب الزغجٕقبد َ

 الؼمل؛ ثٍبل ى ُص القبوُوٕخ الةبسْ 
 

 المبلٕخ؛ ػباذاد االعزثمبساد 
 

ػباذاد  شاء َثٕغ المىقُالد َالؼقبساد؛ 
 

الؼباذاد المزؤرٕخ مه أػمبل الجحي َالخذمبد المقذمخ؛ 
 

؛ثؼذ مُا قخ مة ظ اإلداسح ػ ٍٕب الٍجبد َالُربٔب 
 

جمٌع الموارم األخرى التً ٌمكن أن تخصص الحقا للوكالة. 
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 : ٓ ثبة الىسقبد -ة

 

وسقبد الزغٕٕش؛ 
 

وسقبد االعزثمبس؛ 
 

 ؛ثٍبثمب  ٓ رلك الىسقبد المزؼ قخ  اال زشا بدَ  الزغجٕقبدالمجبلغ المشجؼخ مه 
 

جمٕغ الىسقبد األخشِ المزؼ قخ ثبلمٍبم َاألوهطخ المغىذح إلّ الُ بلخ  مب ٌٓ محذدح  ٓ ٌزا القبوُن. 



 شكـــــــــــــرا  على انتباهكـــــــم

يتعلق بإعادة   02.15رقم  مشروع ق انون  
 تنظيم وكالة المغرب العربي لألنباء  

 إن الم زغجبد القبوُوٕخ الٍبمخ الزٓ  ققزٍب ثالدوب، رشعٕخب لذَلخ الحا َ القبوُن َ رؼضٔضا 

ل حشٔكككبد  كككٓ مةكككبلٓ ال كككحب خ َ اإلػكككالم َ رقُٔكككخ لإلخزٕكككبس الكككذٔمقشاطٓ الكككزْ أ شركككً 

ثالدوب،رحككذ القٕككبدح الششككٕذح ل ككب ت الةاللككخ الم ككك محمككذ الغككبدط و ككشي  ، لزُاصٍٔككب 

الشغجخ األ ٕذح َ الثبثزخ ل ح ُمخ  كٓ مُارك خ َسػ اإلركالح القكبوُوٓ َ رىضٔكل مقز كٕبد 

ث كككل ػكككضم، مُا جكككخ لجكككب ٓ األَساػ اإلركككال ٕخ ال جكككشِ َرسؼكككٕال ل قكككُاوٕه  2011دعكككزُس 

الم بدق ػ ٍٕب، مه جٍخ، َاػزمبدا ل قُاوٕه المزجقٕخ، مكه جٍكخ أخكشِ، َمكه  كمىٍب ٌكزا 
 .القبوُن الٍبم رْ ال  خ ثإػبدح رىظٕ  َ بلخ المغشة الؼشثٓ لألوجبء
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 ةــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــاملناقش

 

ً على أهميت هرا اإلاشسوع كاهىن والري  أحمع الظادة اإلاظدشاٍز

ئعادة هييلت مإطظت ووالت اإلاؼسب العسبي لألهباء وجىـيم عملها، هما  ًخص

في اإلاشهد ؤلاعالمي ًخعلم بمإطظت اطتراجيجيت جحـى بمياهت مخميزة 

صىث اإلاؼسب ولها امخداد على الصعيد الدولي، وجلعب  جمثلما اإلاؼسبي، ه

دوزا هاما للخعٍسف باإلاؼسب وبثلافخه اإلاخعددة. وكد عسفذ في الظىىاث 

ألاخيرة هىعا مً الخؼىز والاهفخاح على الىلاشاث العمىميت، خاصت بعد 

 والري هص على الحم في اإلاعلىمت. 3122دطخىز 

ره اإلاإطظت باطخلالليت جامت وجم الخأهيد على طسوزة جمخع ه

على اعخباز أن بعيدة عً الخىحهاث الحيىميت وجأزيراث ألاحصاب الظياطيت 

هلل الخبر ش يء والخحليل ش يء آخس، هما جم اعخباز أن الظلؼت السابعت 

 مإطظت للحىاز الدًملساػي ولؼسض الليم الدًملساػيت داخل اإلاجخمع.

الت اإلاؼسب العسبي لألهباء وجمذ ؤلاشازة ئلى الدوز الري جلعبه وو

على اإلاظخىي الخازجي، ئذ جم ؤلالحاح على اعخماد معاًير الشفافيت 

باليظبت للصحافيين الرًً طيلىمىن بخمثيل واإلاىطىعيت والىفاءة 

اإلاؼسب، وأن ًخم اهخلائهم وفلا لشسوغ دكيلت، ئطافت ئلى طسوزة ئجلانهم 

ًت باألػس العاملت داخل للؼاث ألاحىبيت، مع الخأهيد على أهميت العىا

اإلاإطظت ومىحهم وافت الحلىق واإلاظخحلاث وألاخر بمبدأ جيافإ الفسص 

 بين وافت الصحافيين والحفاؾ على شعاز كدطيت الخبر والخعليم حس.

وبخصىص مىطىع حؼيير ئطم ووالت اإلاؼسب العسبي لألهباء، جم 

ع في ئػازه عدة أكس بيل شفافيت أن اإلاؼسب بلد جدىى  3122اعخباز أن دطخىز 

لؼاث وزلافاث مخعددة، وبالخالي فهى ٌشيل جسهيبت مخىىعت، ئذ اكترح في هرا 
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لألهباء" حتى جيىن هىان  الىبير "ووالت اإلاؼسب  الظياق أن ًخم اعخماد حظميت

 جمثيليت ليافت اإلاىاػىين اإلاؼازبت، وهـسا ليىن الىوالت حعد ووالت وػىيت.

دوز ألاطاس ي الري ًجب أن وأبسش أحد الظادة اإلاخدخلين، ال

جلعبه هره الىوالت لخبيان حليلت ألاخباز اإلاخىىعت والهائلت التي ًخىصل بها 

اإلاىاػً وئعؼائه اإلاعلىماث الصحيحت، اعخبازا ليىن الىوالت الصىث 

السطمي للمؼسب، ولها أهميت على مظخىي اإلاشهد ؤلاعالمي الداخلي 

ت الىػىيت والخازجي، وبالخالي فهي مؼالبت بصياهت ا لخعددًت وجدبير الهٍى

 بجميع زوافدها.

وازجأث ئحدي الظيداث اإلاظدشازاث أن هره الىوالت واهذ دائما 

ت على اعخباز أنها شسهت  في ئػاز اإلاسحلت الاهخلاليت عبازة عً ووالت ججاٍز

ليعؼيها صفت مإطظت  2711حظعى ئلى جحليم هدف زبحي، هما حاء كاهىن 

أن الىـام اللاهىوي  عالوة علىيم ػسض ججازي، عمىميت لها الحم في جحل

جعل منها مإطظت عمىميت في  ًإزس على وؿيفت هرا الىىع مً الىواالث، ٍو

خدمت الدولت، علما أنها مإطظت وػىيت مفخىحت للعمىم وبالخالي ًجب أن 

في جداٌو هرا ًبلى هىان هىع مً الخىاشي والحياد بين حميع اإلايىهاث و 

 .اإلاعلىماث وألاخباز

مً  الى أهميت مىح الىوالت ػابعا كاهىهيا وجمىينهئوجمذ الدعىة 

ت جخفاعل في ئػاز  وافت الىطائل وآلالياث لخلىم بدوزها همإطظت ججاٍز

 جىافس ي.

وجم اعخباز أهه وان مً اإلامىً جحدًد اللجان اإلاشيلت في ئػاز 

الىوالت طمً هـام داخلي، وأن ًيىن وطيؽ الىوالت عبازة عً مإطظت 

ت بدٌ شخص ذاحي حتى ًيىن أدائها على أحظً وحه اعخ  وجلعب مهاماباٍز

 حد أطاطيت في اإلاجلع ؤلادازي للىوالت.

واعخبرث عدد مً اإلاداخالث، أن هىان حيفا وجظييلا طد 

العمل الىلابي داخل الىوالت، مإهدًً على طسوزة ممازطت الحم الىلابي 
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مىفىال ليافت داخل هره اإلاإطظت العمىميت والري ًجب أن ًيىن 

 اإلاظخخدمين والصحفيين.

وجمذ ؤلاشازة ئلى ألاوشؼت اإلاخعددة التي جمازطها الىوالت مً 

لعدد مً الظياطيين وكيامها بعدة حىازاث وللاءاث، ػير خالٌ اطخظافتها 

أن الؼابع الدولي ال شاٌ ػاػيا على الؼابع الىػني علما أن هىان عدة 

 از العاإلايت.وواالث عاإلايت ًمىً لها هلل ألاخب

ليا  ،وزمً ػالبيت الظادة اإلاظدشازون اهفخاح الىوالت على ئفٍس

لي بيل مصداكيت ومىطىعيت  ملحين على أهميت اشخؼالها على البعد ؤلافٍس

ىوالت حىىب ومع ؤلاشازة ئلى ئمياهيت مىافظتها مً ػسف وواالث أخسي 

ليا.  ئفٍس

ىوالت اث ئلى طسوزة اعخماد الئحدي الظيداث اإلاظدشاز ودعذ 

على مىازدها الراجيت، هما حظاءلذ عً أطباب ئكفاٌ عدد مً مياجبها وئن 

على أهميت  ماليا على اإلاظخىي الىػني، ملحت عبءواهذ هره ألاخيرة حشيل 

الليام بدزاطاث حٌى ئحساء ئكفاٌ اإلاياجب وأن يهخم بهره الدزاطت اإلاجلع 

 ؤلادازي للىوالت.

زث جلليص اإلاياجب الىػىيت وجمذ ؤلاشازة ئلى أن الىوالت اخخا

واإلاحليت والسفع مً اإلاياجب الدوليت، في حين أن الترهيز ًجب أن ٌشمل 

هما أن الخلليص طييىن له جأزير طلبي على عمل الىوالت  ،اإلاياجب الىػىيت

مع الدظاٌؤ عً الليمت اإلاظافت لفخح بعع مياجب الىوالت في بعع الدٌو 

 ألاحىبيت.

وأبسشث بعع الخدخالث اإلاظاهماث اإلااليت التي جأخرها الىوالت 

حشازن في شسواث ئعالميت  ئذمً الشسواث طىاء في الداخل أو في الخازج، 

شمىليت جم الاطخفظاز في هرا الظياق حٌى مدي وحىد زؤٍت  همادوليت، 

 لخدخل الىوالت في ئػاز وواالث اللؼاع الخاص.
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ولحد  2767الت اإلاحللت مىر طىت وجمذ ؤلاشادة باهجاشاث الىو

اإلالً محمد الخامع آلان، والتي جم جدشينها مً ػسف اإلاؼفىز له حاللت 

كاٌ آهران : "ٌظسها أن هدشً ووالت اإلاؼسب العسبي لألهباء التي والري 

ذ وان البد لبالدها مً ووالت ئطدظد الفساغ اإلاىحىد في ميدان ألاخباز، 

خازج بنزاهت وصدق وأماهت، وئهىا ئذ هحيي وػىيت جىلل أخبازها وأخباز ال

جدشين ووالت اإلاؼسب العسبي لألهباء وهخمنى لها وامل الىجاح والخىفيم في 

أداء مهمتها الظاميت، هىد أن ًيىن شعازها دائما "الخبر ملدض والخعليم 

 حس".

خيت ووفاء لسوح خؼاب اإلاؼفىز له  وهديجت للدطيت الفترة الخاٍز

جم اكتراح ئدماج هرا الخؼاب طمً اإلاادة ألاولى  ،اإلالً محمد الخامع

ًبلى شعازا للىوالت، واعخماد حظميت "الىوالت أن لهرا اإلاشسوع اللاهىن و 

اإلاؼسبيت لألهباء" بدٌ "ووالت اإلاؼسب العسبي لألهباء"، اعخبازا ليىن الفترة التي 

د على اطاض اجحافي ئػازها آهران حاءث فيها الىوالت وان الخصىز كائما 

ليا.  اإلاؼسب العسبي ػير أن الخىحه اخخلف آلان ليصبح الخصىز ئفٍس

هرا، وجمذ ؤلاشازة ئلى أن جأطيع هره الىوالت حاء مً ػسف 

اإلاهدي بىىهت في شيل شسهت مظاهمت بهدف جىـيم واطخؼالٌ خدمت 

س الخدماث ؤلاخئعالميت حظخجيب لحاحياث الصحا ت، فت اإلاؼازبيت وجؼٍى باٍز

لخصبح عبازة عً مإطظت  2715امها اللاهىوي خالٌ طىت وكد جم حؼيير هـ

، 2711لاهىن الصادز طىت الجابعت للدولت، وبملخض ى ؿهير شٍسف بمثابت 

ت والاطخلالٌ اإلاالي  أصبحذ مإطظت عمىميت جخمخع بالشخصيت اإلاعىٍى

وجخظع لىصاًت الظلؼت الحيىميت، ئذ جم الدظاٌؤ عما ئذا واهذ الىوالت 

أن بشعازها على أزض الىاكع خالٌ هره الظىىاث، كد هجحذ في جسحمت 

جيىن مإطظت عمىميت مهمتها البحث على الخبر ومساعاة الخعددًت اإلاىحىدة 

 في اإلاؼسب.
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وبخصىص حمعيت ألاعماٌ الاحخماعيت، ذهسث ئحدي الظيداث 

، مدظائلت في 2773ػبلا للاهىن اإلاظدشازاث مسحلت جأطيع هره الجمعيت 

اشخؼالها بدون طىد كاهىوي، وهرا حؼييب أػس  هفع الظياق عً أطباب

اإلاإطظت أزىاء اوعلاد حمعها العام، هما اطخؼسبذ حٌى ئحساء ئكفاٌ 

 اإلالصف اإلاخصص إلاظخخدمي الىوالت.

ً أهه بالسػم مً  ومً حهت أخسي، أبسش أحد الظادة اإلاظدشاٍز

جىصيص اإلاادة ألاولى مً هرا اإلاشسوع كاهىن على جمخع هره اإلاإطظت 

مىميت باالطخلالٌ اإلاالي، ئال أن هره الاطخلالليت جدظم بىىع مً الحرز الع

والتي جىص على خظىع هره الىوالت  3والري جخضح معاإلاه في اإلاادة 

مً هرا اإلاشسوع كاهىن التي جخحدر  21لىصاًت الدولت، هما أشاز ئلى اإلاادة 

ؼت عً جأليف مجلع ئدازة الىوالت جحذ زئاطت زئيع الحيىمت أو الظل

الحيىميت اإلافىطت وممثل عً الدًىان اإلاليي بسئاطت زئيع الحيىمت، ألامس 

ملترحا عىض ذلً أن ًخم حعيين مً  ،الري ًؼسح معه بعع الدظاؤالث

 كبل حاللت اإلالً لشخصياث لها خبرة واطعت في اإلاجاٌ ؤلاعالمي.

مً هرا اإلاشسوع  4وجم الاطخفظاز حٌى الفلسة ألاخيرة مً اإلاادة 

جسي الظلؼاث العمىميت الدطخىزٍت واإلاخعللت بالليام ببث ول خبر ىن كاه

ئبالػه ئلى العمىم، وئن وان هرا ؤلاحساء حاء على طبيل ؤلاذن أو  فيفائدة 

 اإلاىع.

وجم الدظاٌؤ عً ألاطباب اليامىت وزاء عدم ؤلاشازة ئلى هـام 

داخلي خاص باإلاإطظت مع الخرهير بأهميت وحىد هرا الىـام همسحع 

 س ي خاص في حالت الاخخالف أو النزاع بين ألاػساف اإلاشيلت باإلاإطظت.أطا

وفي ملابل آلازاء الداعيت ئلى حؼيير ئطم الىوالت ازجأي أحد الظادة 

خي وزصيد زلافي مهم، وأن أي  ً أن اإلاإطظت جحـى بتراهم جاٍز اإلاظدشاٍز

فع حؼيير في الدظميت طيإزس على ذلً، وبالخالي مً ألافظل الحفاؾ على ه

خها، مإهدا على أن ألاهم هى الخمييز  الدظميت للحفاؾ على زصيدها وجاٍز
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بين الخبر والدعاًت، ومعخبرا أن الدعاًت حس يء لصىزة هره اإلاإطظت 

العمىميت الاطتراجيجيت والتي حعبر عً صىث حميع اإلاىاػىين اإلاؼازبت ولً 

ب لىلل الخبر بيل مصداكيت ومىطىعيت، وبالخالي ًج ججعلها مإطظت

الحفاؾ عليها همإطظت جىلل الخبر بشيل بعيد عً الدعاًت وألاهداف 

ت.  الخجاٍز

هرا، وجم الاطخفظاز حٌى هيفيت حظىز اإلادًس العام بصفت 

ت للمجلع ؤلادازي وهى الري ًمازض ول الصالحياث  اطدشاٍز

 والاخخصاصاث، في حين أن زئيع الحيىمت هى الري ًخحمل اإلاظإوليت.
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 جواب السيد وزير الثقافة والاتصال

 

هىه الظيد الىشٍس باملداخالث الليمت واملالحغاث في مظتهل حىابه 

والاكتراحاث املىضىعيت التي أبداها الظادة املظدشازون والتي مً شأنها أن 

د ملخضياث هرا املشسوع كاهىن والتي جخضح أهميخه ئبان  حظاهم في ججٍى

ل ملخضياث دطخىز  ، هما ٌظاهم في جسحمت املهام 2100مسحلت ججًز

وألاوشطت التي جمازطها املإطظت العمىميت الاطتراجيجيت : "ووالت املغسب 

 العسبي لألهباء".

وأفاد أهه مً ألافضل الحفاظ على هفع حظميت هره الىوالت 

وذلً لعدة اعخبازاث جسجبط باللاهىن الخىغيمي الري صدز بعد دطخىز 

لت ضمً الئحت املإطظاث العمىميت والري ًصىف هره الىوا 2100

الاطتراجيجيت، وأن أي حغيحر في اطم الىوالت ٌظخىحب حعدًل اللاهىن 

الخىغيمي املخعلم بالئحت املإطظاث العمىميت الاطتراجيجيت، ئضافت ئلى أن 

ت،  ، أصبح لها(la map)هره املإطظت العمىميت  اطم عالمي وعالمت ججاٍز

ت التي اطخمسث أهثر مً وأي حغيحر ًمع الاطم طيإزس عل ى العالمت الخجاٍز

 كسن على املظخىي العالمي.

وأبسش أن ووالت املغسب العسبي لألهباء جخىفس على اطخلالٌ مالي 

هما هى  ،وئدازي، هما جخضع لىصاًت الدولت التي ال جدىافى مع اطخلالليتها

الشأن باليظبت لبعض املإطظاث العمىميت الاطتراجيجيت التي جخضع 

ت لهره الىصاًت، خاصت في ئطاز املساكبت املاليت للدولت مً مجا لظها إلاداٍز

خالٌ املجلع ألاعلى للحظاباث واملفدشيت العامت للماليت، وبرلً ًخم 

جدكيم حظاباتها املاليت. وهغسا ليىنها حظخفيد مً مظاهمت ومىازد الدولت، 

 وبالخالي ًجب أن جخضع ملساكبت الدولت.
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، صسح أن املجلع إلادازي لهره املإطظت عوعالكت بىفع املىضى 

لظحرها دون أن ًمع ذلً باطخلالليتها، هما أهه  ًترأطه الىشٍس الىص ي

ًحاٌو الجمع في ئطاز جسهيبخه بحن العدًد مً ممثلي الظلطت الحيىميت ، 

 مإهدا أن هىان جمثيليت العاملحن والظلطاث املعىيت في املجلع إلادازي.

لهره الىوالت، ذهس أن اللاهىن ال  وبخصىص الىغام الداخلي

ًمىً له أن ًحدد ألاهغمت الداخليت للمإطظاث العمىميت، وحسث العادة 

أن حميع املإطظاث العمىميت هي التي جحدد أهغمتها الداخليت وهيفيت 

جدبحرها، وأبسش أن حماًت العمل الىلابي داخل املإطظاث العمىميت 

والساكيت للعىصس البشسي داخل هره  الاطتراجيجيت زهحن باملياهت املخمحزة

 املإطظاث.

وأشاز ئلى أن جمثيليت املظخخدمحن والصحافيحن داخل املجلع 

( 4إلادازي لهره املإطظت مىصىص عليه ضمً هرا املشسوع كاهىن بأزبعت )

مً هرا املشسوع  01ًخم اهخخابهم، هما هى مشاز ئليه في املادة ممثلحن 

 كاهىن، 

ام وألاوشطت املىىطت بهره الىوالت هي الليام وذهس أن مً بحن امله

ببذ ول خبر جسي الظلطاث العمىميت فائدة في ئبالغه، مع الحسص على أن 

الخبر ملدض والخعليم حس، ألنها جبلى مإطظت عمىميت جىلل الخبر السطمي 

والبرملان  : وهرا املهام التي جمازطها الظلطاث العمىميت الدطخىزٍت

 والحيىمت واملىصىص عليها في الدطخىز.

ا وفم  02وباليظبت للمياجب املحليت، أبان أن هىان  مىخبا حهٍى

الخىغيم الجهىي، وأن للىوالت حغطيت على صعيد الجهاث وحظعى لخحليم 

 جطىز على املظخىي العالمي في ئطاز مخططها الاطتراجيجي.

أن محزاهيت الدظيحر جلدز  أما بخصىص محزاهيت الىوالت، فلد أبلغ

، في ححن أن محزاهيت 2108مليىن دزهم باليظبت للظىت املاليت  254ب

 مليىن دزهم. 66الاطدثماز جىاهص 
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وعالكت بالدظاؤالث املسجبطت بمدي أهميت مإطظت الىطيط 

داخل هره الىوالت، فلد أحاب أن ئحدار مإطظت الىطيط له عدة مهام 

س الخدبع ا أطاطيت مً بينها : ليىمي لعمل هره املإطظت وئعطاء الخلٍس

خمحز هرا  الظىىي لظحرها. وجلىم بعسض ذلً على املجلع إلادازي، ٍو

س املعد مً طسف الىطيط بيىهه ٌعطي دفعت هىعيت ملجلظها إلادازي   ،الخلٍس

س  هما ًلدم عدة اكتراحاث بشأن طحر املإطظت، وبالخالي ًيىن هرا الخلٍس

املجلع إلادازي في ئطاز املهام املىوىلت لهره  الظىىي مىضىع دزاطخه داخل

 املإطظت.

جىعيفهم لخمثيل  بت لىيفيت اخخياز الصحافيحن وطسق أما باليظ

اث ًخم ئعدادها بهدف اهخلاء  الىوالت خازج البالد، فلد أهد أن هىان مباٍز

الصحافيحن املعىيحن، حعخمد على أطاض الىفاءة والخمىً مً اللغاث 

 غت البلد التي طيخىحه ئليه الصحافي.ألاحىبيت، خاصت ل

شاز ئلى أن الىوالت جلىم بابسام عدة اجفاكياث مع عدد أ، وكد اهر

للمىازد التي مً املإطظاث مً أحل البحث عً مىازد ماليت جىضاف 

 جحصل عليها مً طسف الدولت.

وازجباطا بىفع املىضىع، ذهس باالجفاكيت التي علدتها الىوالت مع 

وفيدًىهاث صىجيت ليل  ً والتي تهم " ئهجاش هبظىالثمجلع املظدشاٍز

دكائم ٌعبر عً  01باملجلع، ئعداد شٍسط مإطظاحي ملدة  جغاهسة ججسي 

 صىزة عً ول جغاهسة باملجلع. 51ئهجاش و أعماٌ املجلع، 

وفي طياق آخس، ألح على أن الهدف مً هرا املشسوع كاهىن هى 

ت لهره املإطظت العمىميت خا أصبح  0977صت وأن كاهىن ئعطاء دفعت كٍى

مخجاوشا، ئضافت ئلى أهميت مىحها مهام واخخصاصاث ملىاهبت مظخجداث 

مً حهت، ومً حهت أخسي املخغحراث التي حعسفها وواالث ألاهباء  2100دطخىز 

الدوليت والىواالث الاطتراجيجيت ألاخسي، خاصت وأهىا أمام طلطت زابعت 

 ججظدها العدًد مً املإطظاث.
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بسش أن الىوالت حاضسة في العدًد مً اللازاث واملىخدًاث وخخاما، أ

الدوليت وجلىم بدوز أطاس ي على مظخىي الظياطت الخازحيت للمملىت، هما 

ت الىطىيت  سه مً أحل جثمحن الهٍى خي مهم حظعى ئلى جطٍى جحغى بسصيد جاٍز

ت حضىزه على املظخىي الدولي والعالمي. ص ئشعاع املغسب وجلٍى  وحعٍص



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  لمواد المشــــروع القانــــونلمواد المشــــروع القانــــونالتفصيلية التفصيلية   مناقشــةمناقشــةالال

  
  



1 

 

  51.2051.20رقم رقم   قاهون قاهون الالمشروع مشروع   موادمواد  مىاقشةمىاقشة

  بإعادة ثىظيم وكالة املغرب العربي لألهباءبإعادة ثىظيم وكالة املغرب العربي لألهباءًتعلق ًتعلق 
 

 

 

 أحكام عامةأحكام عامةألاول 5 ألاول 5   الفصلالفصل*  *  

 

  5 املادة ألاولى 

 املىاقشة 5

جب اغخماده في بػاز  اغخبرث حل الخدخالث ؤن ػػاز الىوالت ػػاز مهم ٍو

خُت جم اكتراح الخىصُص  غلى ولمت اإلاؿفىز له حاللت دًباحت، ووفاء للحظت الخاٍز

، ومما حاء فيها 9959اإلالً مدمد الخامع التي ؤللاها خالٌ جدػحن الىوالت طىت 

مُدان "ٌظسها ؤن هدػً ووالت اإلاؿسب الػسبي لألهباء التي طدظد الفساؽ اإلاىحىد في 

ألاخباز، بذ وان البد لبالدها مً ووالت وػىُت جىلل ؤخبازها وؤخباز الخازج بجزاهت 

دق وؤماهت. وبهىا بذ هديي جدػحن ووالت اإلاؿسب الػسبي لألهباء وهخمنى لها وامل وص

الىجاح والخىفُم في ؤداء مهمتها الظامُت، هىد ؤن ًيىن ػػازها دائما "الخبر ملدض 

 والخػلُم خس".

وطاهدث بػع اإلاداخالث ؤلاحساء اإلاخػلم بخىفس الىوالت غلى مصالح 

دولي، مؼ الاطخفظاز بن وان ألامس ًخػلم بمصالح خازحُت غلى اإلاظخىي الىػني وال

ؤم بمياجب، في خحن ازجإي ؤخد اإلاخدخلحن ؤن ًخم جلظُم الفلسة الثاهُت مً هره 

 الىوالت ش يء واإلاصالح ش يء آخس. ألن ملس جىاحد اإلاادة بلى فلسجحن مظخللخحن

ً بةشالت غبازة  الىازدة في  "آلان فصاغدا"وػالب ؤخد الظادة اإلاظدؼاٍز

لفلسة ألاولى مً هره اإلاادة، مػخبرا ؤجها ال جظُف ػِئا لهره الفلسة وملترخا ا

 هرا اللاهىن خحز الخىفُر".غىد دخٌى "اغخماد 

وجم الدظاٌئ غً مفهىم "جظل ووالت اإلاؿسب الػسبي لألهباء اإلاددزت بمىحب 

ت الىازد في الفلسة ألاولى، ومدي ازجباغ ملخظُاث هرا الظهحر ووطػُ "9977ظهحر 

 الىوالت في بػاز هرا اإلاؼسوع كاهىن.
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 الجواب 5

ؤحاب ؤن اإلاادة ألاولى غبازة غً ؤخيام غامت جخظمً مادجحن : اإلاادة ألاولى 

حاء اإلايؼإة لهره اإلااطظت وللخإهُد غلى ؤن هره اإلااطظت طدبلى غمىمُت، لرا 

 ، ومً آلان فصاغدا تهم اإلاهام الجدًدة.9977الخىصُص غلى كاهىن 

ن الىوالت جخىفس غلى مصالح خازحُت ولِع مياجب خازحُت، وحاءث وذهس ؤ

غبازة اإلاصالح هخػبحر كاهىوي ووان البد مً الخىصُص غلى ميان وملس هره 

 اإلااطظت وهرلً جىظُمها، بذ جخىفس غلى مصالح خازحُت.

وؤبسش ؤن هرا اإلاؼسوع كاهىن هى كاهىن غادي ال ًخظمً الدًباحت، هما ؤن 

 اإلاادة ألاولى. لخإهد غلى اإلالخظُاث التي وزدث في بػاز حاءث  2اإلاادة 

  2اإلاادة  : 

 اإلاىاكؼت :

في بػاز اإلاادة ألاولى، مؼ  2جم اكتراح بدماج اإلالخظُاث الىازدة طمً اإلاادة 

خظىع الىوالت لىصاًت الدولت، : هؾحر واضحت  2اغخباز وحىد ملخظُاث في اإلاادة 

الظلؼت الحيىمُت، والدظاٌئ غً ؤم  مؼ اإلاؼالبت بخىطُذ هل وصاًت الدولت

 اخترام ؤحهصتها و"اإلاهام اإلاظىدة بليها"، هل الدولت ؤم الىوالت؟.بػبازة "اإلالصىد 

وجم اغخباز ؤن غبازة "وال طُما ما ًخػلم منها باإلاهام اإلاظىدة بليها" خؼى 

ظهس بؼ يل مً ألافظل خرفه مً الفلسة ألاولى مً هره اإلاادة، وهرا بشالت غبازة "َو

ػُت...". ظها بػبازة "الظهس غلى جؼبُم الىصىص الدؼَس  غام..." وحػٍى

 الجواب 5

" وان ؤفاد ؤن الفصل ألاٌو مً مؼسوع اللاهىن واإلاػىىن "بإخيام غامت

ًخظمً مادة واخدة، ؾحر ؤن ألاخيام الػامت همفهىم ًجب ؤن جىص غلى ؤهثر مً 

 في بػازه. 2مادة، ولرلً جم جظمحن اإلاادة 

حاءث لخىملت اإلاادة ألاولى والخلظُم حاء في بػاز  2ةن اإلاادة وبرلً ف

 الخػدًالث اإلادخلت غلى هرا اإلاؼسوع كاهىن في بػاز مجلع الىىاب.

ت  وؤبسش ؤن صُاؾت "وصاًت الدولت" وازدة في حمُؼ اإلاجالع ؤلاداٍز

ت و للماطظاث الػمىمُت  مروىزة في غبازة وصاًت الدولت، والدولت شخصُت اغخباٍز

 لها طلؼت خيىمُت مػُىت.جمث
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وؤػاز بلى وحىد غدة كىاهحن جدكم وجىظم وصاًت الدولت، لرلً جم اغخماد 

ػُت والخىظُمُت".  غبازة "والظهس بؼيل غام غلى جؼبُم الىصىص الدؼَس
 

 *  الفصل الثاوي 5 املهام وألاوشطة*  الفصل الثاوي 5 املهام وألاوشطة

 (3إلى املادة  3)من املادة 

 املىاقشة 5

ساث الىازدة في هره اإلاادة مً ؤحل جمذ الدغىة بلى بغادة جسجِب الفل

جىطُذ مهام هره الىوالت وبغؼاء ؤهمُت لهره اإلاهام، خاصت وؤجها جخظؼ لىصاًت 

الدولت، والبدء بالفلسة اإلاخػللت باللُام ببذ ول خبر جسي الظلؼاث الػمىمُت 

 الدطخىزٍت فائدة في ببالؾه بلى الػمىم، مؼ اكتراح خرف ولمت "اللُام".

، 3مظامحن اإلاادة  4ً اإلاخدخلحن ؤن حظبم ملخظُاث اإلاادة وازجإي غدد م

ً ؤن اإلاهم هى الخػ ٍسف بمهام واخخصاصاث هره الىوالت، زم بػد ذلً ببساش مػخبًر

 .3ػاغها وفلا إلاا حاء في اإلاادة بػ

ت الىػىُت" الىاز  ، 3د في اإلاادة وجم الاطخفظاز خٌى مفهىم "جثمحن الهٍى

 برلً. غلما ؤن اليل مػني

اكتراح جلظُم الفلسة الثالثت مً هره اإلاادة بلى هلؼخحن، وذلً مً  وجم

خالٌ الخىصُص بؼيل مىفصل غلى "اإلاظاهمت في بًصاٌ صىث اإلاملىت ؤمام 

ا ماإلادافل الىػىُت والدولُت" زم "جدفحز الىلاغ الػمىمي الدًملساػي..." هظسا ليىجه

 هلؼخحن مخخلفخحن".

لُت للىوالت واإلاهام الخبػُت بحن اإلاادجحن وجمذ اإلاؼالبت بخىطُذ اإلاهام ألاص

جىص غلى ولمت "غالوة" وهإن  4، خاصت وؤن بداًت الفلسة ألاولى مً اإلاادة 4و 3

ت في بػاز هره اإلاادة.  ألامس ًخػلم بمهام زاهٍى

والتي  3خحرة مً اإلاادة وجم الدظاٌئ غً اإلالخظُاث الىازدة في الفلسة ألا 

سي الظلؼاث الػمىمُت الدطخىزٍت فائدة في جخددر غً اللُام ببث ول خبر ج

وبن وان مً الصالخُاث ؤن جيؼس الىوالت ول خبر، خاصت وؤن  ،ببالؾه بلى الػمىم

 الخبر ملدض والخػلُم خس.

وغالكت بما طبم، جم اكتراح ؤن جإحي اإلالخظُاث اإلاخػللت بالىظائف اإلاهىُت 

مً هرا  4ػىُت في اإلاادة ، زم ًليها الخىصُص غلى جثمحن الهىٍت الى 3في اإلاادة 

 ل.صالف
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ً بن وان ألامس ًخػلم بماطظت جلىم  واطخفظس ؤخد الظادة اإلاظدؼاٍز

 لدولت فلؽ، وجم اغخباز ؤنلبمهىُت ؤو ماطظت جلىم بدغاًت  بمهام جيؼس ؤخباز 

هره اإلااطظت هي هلل الخبر والخإهد مً صحخه ولِع الدغاًت ؤو جثمحن  مهمت

ص ؤلا   ػػاع.الهىٍت الىػىُت وحػٍص

وجمذ اإلاؼالبت بخىطُذ مفهىم وصاًت الدولت ؤم وشازة الاجصاٌ، مؼ اكتراح 

ع لللؼاع الػام   والخاص.ؤبمياهُت جيلُف وشازة الاجصاٌ بالخفٍى

ل ًيبغي الخددر غً ألاػُاء صألا في والخظ ؤخد الظادة اإلاخدخلحن ؤن 

ظها، في خحن جم الخؼسق بلى ألاوؼؼت التي ال ًجى  ظها، وبالخالي التي ًجىش جفٍى ش جفٍى

 جم وطؼ كُىد غلى ماطظت اطتراجُجُت جلىم بإدواز هامت وؤطاطُت.

هرا، وجم اكتراح اغخماد مادة خاصت باإلاهام ومادة خاصت باألوؼؼت، 

 هي 9977طاطُت للىوالت بملخض ى ظهحر بمثابت كاهىن لظىت خاصت وؤن اإلاهمت ألا 

 هلل الخبر.

ً مفهىم كُام الىوالت بإغماٌ وحظاءلذ بخدي الظُداث اإلاظدؼازاث غ

ً مػنى مً هره ألاغماٌ اإلاىصىص غليها، وغالاطدؼازة وغً الجهت اإلاظخفُدة 

 مً هرا اإلاؼسوع كاهىن. 5البدث الخؼبُلي طمً اإلاادة 

وجم الاطخفظاز خٌى ألاهداف والىخائج التي حظعى الدولت بلى جدلُلها مً 

غً صىز الامخالن، بذ وان مً جخددر  6وزاء هره الىوالت، خاصت وؤن اإلاادة 

غً  ياإلامىً الحدًث غً ذلً دون الدخٌى في الخفاصُل التي جخسج الىص اللاهىو

 مساده.

وجم الدظاٌئ غً غبازة : "ًمىً للىوالت ولما دغذ الظسوزة بلى ذلً وغً 

مً  7الجهت اإلايلفت باإلاصادكت غلى اإلاػاهداث والاجفاكُاث الىازدة في بػاز اإلاادة 

 ؼسوع كاهىن.هرا اإلا

هما اطخفظسث بخدي الظُداث اإلاظدؼازاث خٌى اللاهىن الجازي به 

 ، ملترخت ؤن ًخم خرف هره اإلاادة بإهملها.8الػمل في طُاق اإلاادة 

ألامس  وجم اغخباز ؤن ؤلاػاز اللاهىوي ًؼسح مػه غدة بػياالث، خاصت وؤن

م ؤزباخا، ًخػلم بماطظت غمىمُت خاطػت لىصاًت الدولت وفي هفع الىكذ جدل

 وبالخالي هىان اخخالف بحن ػبُػت اإلااطظت الػمىمُت واإلاهام اإلاىوىلت لها.



5 

 

والخظ ؤخد الظادة اإلاخدخلحن ؤن اإلافىض بلُه في جدبحر اإلاسفم الػام كد 

، الش يء الري  ت وؾحر كابلت للخداٌو ًسي ؤن الىزُلت التي ػلبتها الىوالت وزُلت طٍس

 .8اإلاادة  دة حظائالث خٌى ملخظُاثًؼسح مػه غ

وازجإث زلت مً اإلاداخالث ؤن الىوالت كد جخؿحر مً خدمتها الػمىمُت بلى 

ماطظت جلىم بممازطت ؤغماٌ مدزة للسبذ، غلما ؤجها حظخفُد مً امخُاشاث الخدمت 

ت الىوالت،  غلما الػمىمُت وجدلم ؤزباخا خاصت، ألامس الري ٌظخىحب جددًد هٍى

ؼ خاصت، ؤ ةبسام غلىد ػساواث ؤو وجلىم بجها ؤصبدذ جخدخل وجلىم بمؼاَز

 مػاهداث ؤو اجفاكُاث غلى اإلاظخىي الىػني ؤو الدولي.

 الجواب 5

ت ًمىً ألاخر بها ؤزىاء الخػدًالث، هس ؤن اإلاالخظاث اإلاخػللت بالصُاؾذ

الت وؤهد ؤن هرا اإلاؼسوع كاهىن ًخػلم بماطظت غمىمُت اطتراجُجُت، ولِظذ وو

حاء في بػاز اللاهىن الخىظُمي والخػُحن  ،لألهباء، وهرا اإلاصؼلح له دالالث ومػاوي

 في اإلاىاصب الظامُت.

وصسح ؤن هره الىوالت لِع مً مهامها هلل الخبر فلؽ ؤو ووالت لألخباز، 

خه وبػػاغه الثلافي. ف باإلاؿسب وبهٍى  بل غبازة غً ماطظت غمىمُت جسمي بلى الخػٍس

ص بػػاع مً بحوذهس ؤن  ت الىػىُت وحػٍص ن مهامها ألاطاطُت جثمحن الهٍى

اإلاؿسب ومىاهبت الخدىالث الػاإلاُت وهلل الخبر بيل مىطىغُت وخُاد والخثمحن له 

ت الثلافُت.  مػاوي ودالالث وجإػحر اإلاىاػً غلى مظخىي الهٍى

، فةن مهامها 3ذهس ؤهه غالوة غلى اإلاهام اإلاىىػت بالىوالت في بػاز اإلاادة و 

طاطُت ؤًظا هي الخدمت الػمىمُت والخبر وبػػاع اإلاملىت، مؼحرا بلى وحىد مهام ألا 

جخظمً ػساواث جخددد بىاء  ،ؤطاطُت ال جخظؼ ألًت ػساهت جىظاف بلى مهام ؤخسي 

 غلى اإلاجلع ؤلادازي للىوالت.

، فةن الىوالت جمازض مهام الخدمت الػمىمُت 4وؤطاف ؤهه في طُاق اإلاادة 

، بذ ًمىً ؤن حؼخؿل غبر ألاكماز 3هام جإحي جىملت للمادة في بػاز ػساهت وم

 الاصؼىاغُت ملابل ؤحس.

وؤفاد ؤن الىشازة الىصُت غلى الىوالت هي وشازة الاجصاٌ وجترؤض اإلاجلع 

 ؤلادازي لها، هما ؤن السئِع الىص ي هى وشٍس الاجصاٌ.



6 

 

ؤما بخصىص ممازطت مهام الاطدؼازة، فإوضح ؤن الىوالت الدولُت 

ٍلُت لألهباء حظدؼحر ووالت اإلاؿسب الػسبي لألهباء، هما جلىم هره الىوالت بهره ؤلافس 

س اإلاجاٌ   .بلؼاع ؤلاغالم والاجصاٌؤلاغالمي والنهىض الاطدؼازاث لخؼٍى

فخذ للىوالت غدة مجاالث وآفاق في بػاز ًوبحن ؤن هرا اإلاؼسوع كاهىن 

حػخمد فلؽ غلى الخػاكداث مؼ ماطظاث دولُت لخدلُم مداخُل ألجها واهذ 

 مظاهماث الدولت.

البدث مً ؤحل هى وغبر غلى ؤن البدث الخؼبُلي للنهىض بلؼاع ألاخباز 

 بهجاش دالالث جخػلم بالبدث الصحافي.

 

 *  الفصل الثالث 5 أجهزة إلادارة والتسيير*  الفصل الثالث 5 أجهزة إلادارة والتسيير

 (21إلى املادة  4)من املادة 

 املىاقشة 5

 .91مددد في اإلاادة جم الدظاٌئ غً غدد ممثلي ؤلادازة، غلما ؤهه ؾحر 

وجم ؤلالحاح غلى طسوزة الخىصُص طمً جسهُبت اإلاجلع ؤلادازي غلى 

 جمثُلُت الىلاباث وغلى مدة الاهخداب.

 "والخظ ؤخد الظادة اإلاخدخلحن ؤن غبازة "بخدار ػسواث جابػت للىوالت

: ، واغخبر ؤهه ال خاحت لخظمحن هره اإلاادة غبازة 99ؤغُدث غدة مساث في بػاز اإلاادة 

"الىظام اإلاددد لؼسوغ وؤػياٌ هظام الصفلاث" وذلً وفلا لللىاهحن الجازي بها 

 الػمل.

اإلاليي طُيىن وحظاءٌ ؤخد الظادة اإلاخدخلحن بذا وان ممثل غً الدًىان 

 مسئوطا مً ػسف زئِع الحيىمت ؤو  اإلافىض مً ػسف الظلؼت الحيىمُت.

ة، هما جمذ الدغىة جىسز صالخُاث مجلع ؤلاداز  92وجم اغخباز ؤن اإلاادة 

 بلى جددًد الىصاب اللاهىوي في بػازها.

س  94وؤن اإلاادة  ؾحر واضحت اإلالخظُاث، خاصت فُما ًخػلم بدشجُؼ وجؼٍى

ألابدار في مجاٌ الخىظُم والخىىىلىحُا واإلاىخىحاث، مؼ الدغىة بلى طسوزة صُاؾت 

 اإلاػاًحر اإلاسجبؼت باألبدار.
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ال ًمىً ؤن ًخم حػُحن وطُؽ  وازجإث بخدي الظُداث اإلاخدخالث ؤهه

الىوالت مً ػسف مجلع ؤلادازة، بل ًمىً اغخماد ماطظت الىطُؽ، هما 

 حىبت.اطخفظسث خٌى هُفُت جلدًم وطُؽ الىوالت لأل 

والتي  96ؤن اإلالخظُاث اإلاىصىص غليها طمً اإلاادة بلى وجمذ ؤلاػازة 

ت، ألامس جابػ بخدار ػسواث مؼجخددر غً كؼاع خاص ٌظىق مىخىحاث وخدماث 

 الري ًؼسح مػه حظائالث مسجبؼت باألهداف اإلاخىخاة مً هره الىوالت.

وجم الدظاٌئ غً مفهىمي الخدبحر والدظُحر وغً ؤطباب ؾُاب الىىع 

جددًد مدة  ؤلادازي مؼ الخإهُد غلى ؤهمُت الاحخماعي طمً جمثُلُت اإلاجلع

 الاهخداب في اإلاجلع ؤلادازي للىوالت.

اإلاظدؼازاث ؤن ًيىن ممثل غً اإلاجلع الىػني  واكترخذ بخدي الظُداث

للصحافت طمً جسهُبت اإلاجلع ؤلادازي للىوالت، وجم اغخباز ؤن اإلاجلع ؤلادازي ال 

ؤن ًلىم بخددًد بسهامج الػمل الظىىي غلى اغخباز ؤهه ًصادق غلُه  له ًمىً

 فلؽ.

بلى  99والخظ ؤخد الظادة اإلاخدخلحن ؤهه لم ًخم الخؼسق طمً اإلاادة 

مدظائال غً مفهىم هره  ،ادكت اإلاجلع ؤلادازي للىوالت غلى اإلاػاهداثمص

 مً هرا اإلاؼسوع كاهىن. 7اإلاػاهداث، غلما ؤهه جم الخىصُص غليها طمً اإلاادة 

وجمذ ؤلاػازة بلى طسوزة حػُحن الىطُؽ طمً هظام داخلي، وهرا اللُام 

فه وجددًده، مؼ اكتراح ؤن ًيىن غبازة غً شخصُت اغخباز  الاطخفظاز وٍت، بخػٍس

 كدامه طمً ميىهاث اإلاجلع ؤلادازي.خٌى اطباب غدم ب

لجىت الاطتراجُجُت ه:  94وجم اغخباز ؤن اإلالخظُاث اإلاخػللت باإلاادة 

س ومجلظا مؼتروا للخدبحر،  ًيبغي ؤن جبلى في والُلظت الخىىىلىحُت ومجلع الخدٍس

 ره الهُاول ؤهمُتها.وان جددثها حهت ؤخسي ختى ًيىن له مىإي غً اإلاجلع ؤلادازي 

جخددر غً شبىاء الىوالت، زم  95والخظ ؤخد الظادة اإلاخدخلحن ؤن اإلاادة 

بػد ذلً ًخم الحدًث غً اإلاسجفلحن، ملترخا ؤن ًخم البدء بالحدًث غً اإلاسجفلحن، 

الخدمت الػمىمُت ػبُػت الش يء الري ًؼسح مػه في هرا الظُاق حظائالث خٌى 

 لػمىمُت.التي طخلدمها هره اإلااطظت ا
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 الجواب 5

 

ؤفاد ؤن الفسق بحن الدظُحر والخدبحر ًخمثل في ؤن اإلاجلع ؤلادازي طُلىم 

ت، ؤما الدظُحر فهى  بالخدبحر ؤلادازي واإلاخػلم بالخىحهاث الػامت والىبري إلاهام بداٍز

 حظُحر ًىمي مىىغ باإلادًس الػام للىوالت.

سة حؼخؿل وؤػاز بلى وحىد ماطظاث غمىمُت جخىفس غلى لجان مصؿ

دظسها  ت ًمثلها اإلاجلع ؤلادازي ٍو ٍس بجاهب اإلادًس واإلاجلع ؤلادازي، ولها هُأث جلٍس

ت والري ًبلى غبازة غً طلؼت جىفُرًت إلالسزاث  اإلادًس الػام بصفت اطدؼاٍز

 اإلاجلع ؤلادازي.

مً هرا اإلاؼسوع  91وباليظبت إلامثلي ؤلادازة اإلاىصىص غليهم طمً اإلاادة 

ت وألاماهت زحُاخن جمثُلُت غً وشازة الداخلُت، الخجازة الكاهىن، ؤوضح ؤن هىا

الػامت للحيىمت، بذ ؤن جمثُلُتهم ال جازس غلى الظحر الػادي للىوالت، ؤما باليظبت 

الدًىان اإلاليي، فةن الخىصُص غلُه طمً جسهُبت اإلاجلع ؤلادازي غً مثل إلا

 ؿسب الػسبي لألهباء.اإلاددر لىوالت اإلا 9977مىحىدة مىر ظهحر بمثابت كاهىن لظىت 

شخصحن، طابلا وذهس ؤن جمثُلُت اإلاظخخدمحن بمجلع بدازة الىوالت واهذ 

وجمذ بطافت مظخخدمحن لُصل الػدد ألزبػت ؤغظاء ًخم اهخخابهم مً بحن 

ً ًمثالن اإلاظخخدمحن ؾحر  مظخخدمي الىوالت : غظىان ًمثالن الصحافُحن وآخٍس

في خالت غدم اهخماء ره اإلالاغد فازؾت بن وان طِخم جسن هالصحافُحن، مدظائال 

 .ؤػس الىوالت ألي جىحه هلابي

وؤبسش ؤن ماطظت الىطُؽ غبازة غً هُئت مداًدة، وهي مىظب هام 

س للمجلع ؤلادازي. الت، طخلىم بخللي الؼياًاث وجلدًمباليظبت للىو  جلاٍز

وجددد  %51وحىد ػسواث جمخلً فيها الىوالت وظبت  وؤػاز بلى هرا،

 ث الىبري للؼسواث.الخىحها
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 *  الفصل الرابع 5 التىظيم املالي وإلاداري *  الفصل الرابع 5 التىظيم املالي وإلاداري 

 (23و 22 املادثين)

 املىاقشة 5

جمذ الدغىة بلى بغادة جسجِب اإلالخظُاث الىازدة في بػاز هره اإلاادة، 

م ؤوؼؼت الىوالت، مؼ اكتراح ؤن ٌظبم  خاصت باليظبت للػائداث اإلاخإجُت مً حظٍى

 ؤوال. الخىصُص غلى مظاهمت الدولت

م "خدماتها" بدٌ  وجم اكتراح الخىصُص غلى غائداث مخإجُت مً حظٍى

وهرا الخىصُص غلى اإلاظخخدمحن ػبلا إلالخظُاث  97اإلاادة  بػاز  "ؤوؼؼتها" في

 .98مدوهت الؼؿل في اإلاادة 

وؤن ًخم اغخماد الىوالت هماطظت غمىمُت ذاث ػابؼ ججازي باليظبت 

 للمخػاكدًً بمىحب مدوهت الؼؿل.

 واب 5الج

ؼ والبدث الخؼبُلي والػائداث  م ألاوؼؼت وبهجاش اإلاؼاَز بحن ؤن حظٍى

مىازد مالُت  غلى هره الىوالتجخىفس اإلاالُت طُيىن الهدف الاطتراجُجي منها ؤن 

خاصت، ولِع الاغخماد غلى مظاهماث الدولت فلؽ، وؤن اإلاخػاكدًً طُخظػىن 

 مدوهت الؼؿل.للىاغد اللاهىن الػام ولً ًخم جلُُدهم بملخظُاث 

 

 *  الفصل الخامس 5 مقتضيات ختامية*  الفصل الخامس 5 مقتضيات ختامية

  5  24املادة 

 بدون هلاغ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  القانــونالقانــون  مشروعمشروع  حـولحـول  ـةـةـــــــالت المقدمـــالت المقدمــــــــالتعديـالتعديـ

  رف :رف :ــــــــن طن طــــــــــمم  

"فريق العدالة والتنمية، الفريق الحركي، "فريق العدالة والتنمية، الفريق الحركي، : :   األغلبيةاألغلبية  منمن  فرقفرق    --
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  ""االجتماعي ومجموعة العمل التقدمياالجتماعي ومجموعة العمل التقدمي
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

الظهير ًخعلم ألامس بمشسوع كاهىن ًيسخ

 552157.1الشٍسف بمثابت كاهىن زكم 

 51وهى ما جمذ ؤلاشازة إلُه في اإلاادة 

عبازة  "إعادة الحىظيم"وبالخالي عبازة 

 شائدة في العىىان5

دىظُم ب بئعادةًخعلم  57551مشسوع كاهىن زكم 

 لألهباءالىمالة اإلاغسبية  ومالة اإلاغسب العسبي

ًخعلم بئعادة  57551مشسوع كاهىن زكم 

 جىظُم ووالت اإلاغسب العسبي لألهباء
  .2 العىىان

 "من آلان فصاعدا"حرف عبازة 

ال جخالءم والصُاغت اللاهىهُت التي  ليىجها

ؼلب فيها اطخعماٌ مصؼلحاث كاهىهُت ً  

 5دكُلت

الفصل بين العبازجين للخمُيز بين اإلالس 

 واإلاصالح الخازحُت

إعادة صُاغت الفلسة الثاهُت مً اإلاادة5 

 إلى فلسجين5 اوجلظُمه

الىمالة اإلاغسبية  ومالة اإلاغسب العسبي جعحبر ثظل

اإلاددزت بمىحب 55555555555555555555555555555 والاطخلالٌ  لألهباء

إلالخظُاث هرا اللاهىن  من آلان فصاعدااإلاالي وجخظع 

شاز إليها فُما بعده اخخصازا بالىوالت5  َو

 5ًنىن مقس الىمالة بالسباغ

على اإلاسحىي ًمنن للىمالة إحداث مصالح خازحية 

 .الىػني والدولي

لألهباء اإلاددزت جظل ووالت اإلاغسب العسبي 

بمىحب 55555555555555555555555555555 والاطخلالٌ اإلاالي وجخظع 

شاز إليها  مً آلان فصاعدا إلالخظُاث هرا اللاهىن َو

 5فُما بعده اخخصازا بالىوالت

منن أن ثحىفس على ، ًيىن ملس الىوالت بالسباغ ٍو

  .مصالح خازحية على اإلاسحىي الىػني والدولي

2 1.  

أن ووالت ألاهباء هي الىوالت الخأهُد على 

 السطمُت للمملىت

الوكالة المغربية  وكالة المغرب العربي

هي ومالة ألاهباء السسمية للمملنة اإلاغسبية،  لألنباء

منن أن ثسثبؽ بعقىد جعاون وثبادى إخبازي مع عدد  ٍو

قية  من وماالت ألاهباء الدولية والعسبية وؤلافٍس

 

 

 

 

إطافة 

فقسة في 

بداًة 

 1اإلاادة 

3.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

 5وؤلاسالمية

 5العمىمُت 555خظع الىوالت ج

 5العمىمُت 555خظع الىوالت ج

البد أن جخظع الىوالت لىصاًت 

اإلافىطت مً الظلؼت الحيىمت 

ليىن وشاػها كبل زئِع الحيىمت

بشيل أطاض  امسجبؼطُيىن 

، أما الدولت، هاباخخصاصات

ا، فُبلى  باعخبازها شخصا معىٍى

 مفهىمها عاما وفظفاطا5

 

السلؼة  الدولةجخظع الىوالت لىصاًت 

، الحنىمية اإلافىطة من قبل زئيس الحنىمة

يىن الغسض منها العمل على اخترام أحهصتها اإلاخخصت  ٍو

والطُما ما ًخعلم منها باإلاهام ألخيام هرا اللاهىن، 

على جؼبُم الىصىص  اإلاظىدة إليها، والظهس بشيل عام

عُت والخىظُمُت اإلاخعللت باإلاؤط  5ظاث العمىمُتالدشَس

يىن الغسض  جخظع الىوالت لىصاًت الدولت، ٍو

منها العمل على اخترام أحهصتها اإلاخخصت ألخيام هرا 

م اإلاظىدة إليها، ا، والطُما ما ًخعلم منها باإلاهاللاهىن 

عُت  والظهس بشيل عام على جؼبُم الىصىص الدشَس

 5والخىظُمُت اإلاخعللت باإلاؤطظاث العمىمُت

الفقسة 

ألاولى 

 من

 1اإلاادة 

4.  

 ليىجها" بشيل عامعبازة " خرف

ال جظُف أي كُمت كاهىهُت و فظفاطت 

 في هرا الظُاق5

يىن الغسض منها العمل  جخظع الىوالت لىصاًت الدولت، ٍو

على اخترام أحهصتها اإلاخخصت ألخيام هرا اللاهىن، 

، والسهس والسيما ما ًحعلق منها باإلاهام اإلاسىدة إليها

عُت والخىظُمُت  بشهل عام على جؼبُم الىصىص الدشَس

 5اإلاخعللت باإلاؤطظاث العمىمُت

يىن الغسض منها  جخظع الىوالت لىصاًت الدولت، ٍو

العمل على اخترام أحهصتها اإلاخخصت ألخيام هرا 

اللاهىن، والطُما ما ًخعلم منها باإلاهام اإلاظىدة إليها، 

عُت  والظهس بشيل عام على جؼبُم الىصىص الدشَس

 5والخىظُمُت اإلاخعللت باإلاؤطظاث العمىمُت

الفقسة 

ألاولى 

من 

 1اإلاادة 

5.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

اداث التي ال أزس  ججىب ؤلاػىاب والٍص

 كاهىوي لها5

  :جمازض الىوالت لحظاب الدولت اإلاهام الخالُت 

 ت 555555555555 اإلاظخىي الدولي؛  جثمين الهٍى

  ت اإلاظاهمت في 5555555555555555555555555555 للاءاث فىٍس

ت و الىدواث؛  وإعالمُت واإلاىخدًاث و الللاءاث الحىاٍز

 الظلؼاث العمىمُت  بث ول خبر جسي القيام ب

مع احترام ، الدطخىزٍت فائدة في إبالغه إلى العمىم

 .قىاعد اإلاهىية واإلاىطىعية

  :جمازض الىوالت لحظاب الدولت اإلاهام الخالُت 

 ت 555555555555 اإلاظخىي الدولي؛  جثمين الهٍى

  ت اإلاظاهمت في 5555555555555555555555555555 للاءاث فىٍس

ت و  وإعالمُت واإلاىخدًاث و الللاءاث الحىاٍز

 الىدواث ؛

  الظلؼاث العمىمُت  اللُام ببث ول خبر جسي

 5الدطخىزٍت فائدة في إبالغه إلى العمىم

3 6.  

لألهباء هي ووالت  ُتىوالت اإلاغسبال

ألاهباء السطمُت للمملىت اإلاغسبُت 

 هاجلدًم خدماتًخمثل وعلُه فعملها 

لجمُع اإلاىاػىين واإلاىاػىاث بما 

 ًخماش ى ومصالح اإلاملىت5

  :اإلاهام الخالُت  لحساب الدولةجمازض الىوالت 

ت 555555555555 اإلاظخىي الدولي؛ -  جثمين الهٍى

ت اإلاظاهمت في  - 5555555555555555555555555555 للاءاث فىٍس

ت و  وإعالمُت واإلاىخدًاث و الللاءاث الحىاٍز

 الىدواث ؛

الظلؼاث العمىمُت  اللُام ببث ول خبر جسي  -

 5الدطخىزٍت فائدة في إبالغه إلى العمىم

 

  :جمازض الىوالت لحظاب الدولت اإلاهام الخالُت 

ت 555555555555 اإلاظخىي  -  الدولي؛جثمين الهٍى

ت  - اإلاظاهمت في 5555555555555555555555555555 للاءاث فىٍس

ت و  وإعالمُت واإلاىخدًاث و الللاءاث الحىاٍز

 الىدواث ؛

الظلؼاث العمىمُت  اللُام ببث ول خبر جسي 

 الدطخىزٍت فائدة في إبالغه إلى العمىم

3 7.  

 

 
  :جمازض الىوالت لحظاب الدولت اإلاهام الخالُت   :اإلاهام الخالُت  لحظاب الدولتجمازض الىوالت 

3 8.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

 

 

 

 

 

 

 4هلل ما جظمىخه الفلسة ألاولى مً اإلاادة 

ة باعخباز  أن ما دلهره اإلاابعده وإطافخه 

وزد هىان ٌعخبر مهمت أطاطُت مً مهام 

 الىوالت5

ت 555555555555 اإلاظخىي الدولي؛ -  جثمين الهٍى

ت  - اإلاظاهمت في 5555555555555555555555555555 للاءاث فىٍس

ت و  وإعالمُت واإلاىخدًاث و الللاءاث الحىاٍز

 الىدواث ؛

الظلؼاث العمىمُت  اللُام ببث ول خبر جسي  -

 5الدطخىزٍت فائدة في إبالغه إلى العمىم

مصداقية ي البحث عن عىاصس الخبر الحام وذ -

ومىطىعية ومعالجتها بشهل مىفحح ومحىاشن 

ومحعدد وبحيادًة وفقا ألخالقيات مهىة 

الصحافة ولرا وطع الخبر مقابل أداء مالي في 

ين في أي شهل من أشهاى محىاوى اإلاسثفق

الحنىىلىحيا وبجميع الدعامات أو الىسائؽ 

 اإلاحىفسة

ت 555555555555 اإلاظخىي الدولي؛ -  جثمين الهٍى

ت  - اإلاظاهمت في 5555555555555555555555555555 للاءاث فىٍس

ت و  وإعالمُت واإلاىخدًاث و الللاءاث الحىاٍز

 الىدواث ؛

الظلؼاث العمىمُت  اللُام ببث ول خبر جسي  -

 5الدطخىزٍت فائدة في إبالغه إلى العمىم

 

 

 

أعاله باعخبازها  .خرفها وهللها الى اإلاادة 

 .م اإلاظىدة إليها بمىحب اإلاادة عالوة على اإلاها

البحث في اإلاغسب، لما في الخازج، عن عىاصس عاله، أ

 .ة إليها بمىحب اإلااد عالوة على اإلاهام اإلاظىدة

عاله،البدث في اإلاغسب، هما في الخازج، عً عىاصس أ

الفقسة 

ألاولى 

من 

9.  
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 مهمت أطاطُت5

 

 

 

 

 

 

الحام وذي مصداقية ومىطىعية ومعالجتها الخبر 

بشهل مىفحح ومحىاشن ومحعدد وبحيادًة وفقا 

ألخالقيات مهىة الصحافة ولرا وطع الخبر مقابل أداء 

مالي في محىاوى اإلاسثفقين في أي شهل من أشهاى 

الحنىىلىحيا وبجميع الدعامات أو الىسائؽ الحالية أو 

 اإلاسحقبلية.

الخبر الخام وذي مصداكُت ومىطىعُت ومعالجتها 

بشيل مىفخذ ومخىاشن ومخعدد وبدُادًت وفلا 

ألخالكُاث مهىت الصحافت وهرا وطع الخبر ملابل 

أداء مالي في مخىاٌو اإلاسجفلين في أي شيل مً أشياٌ 

الحالُت وبجمُع الدعاماث أو الىطائؽ  الخىىىلىحُا

 أو اإلاظخلبلُت5

 4اإلاادة 

جدىاٌو هره الفلسة إخدي ؤلامياهُاث 

ع  اإلاخاخت إلاجلع ؤلادازة في الخفٍى

باعخبازه حهاشا مً أحهصة الىوالت5 وهى ما 

هرا مً مشسوع بعده  55جؤػسه اإلاادة 

الفلسة اللاهىن، وبالخالي ًلترح هلل هره 

 555إلى اإلاادة 

ًمىً إلاجلع إدازة الىوالت أن ًلسز جفىٍع إهجاش 

بعع ألاوشؼت اإلاىصىص عليها في هره اإلاادة جدذ 

مؤطظاث جابعت لللؼاع العام أو الخاص  إلى مساكبت الىوالت

معخمدة لهرا الغسض5 جددد شسوغ ومظؼسة الاعخماد وهرا 

ظها بىص جى     5ظُميالئدت الخدماث التي ال ًجىش جفٍى

 

ع  ًمىً إلاجلع إدازة الىوالت أن ًلسز جفٍى

إهجاش بعع ألاوشؼت اإلاىصىص عليها في هره اإلاادة 

مؤطظاث جابعت لللؼاع العام جدذ مساكبت الىوالتإلى

أو الخاص معخمدة لهرا الغسض5 جددد شسوغ ومظؼسة 

ظها  الاعخماد وهرا الئدت الخدماث التي ال ًجىش جفٍى

    5بىص جىظُمي

الفقسة 

الثالثة 

من 

 4اإلاادة 

25.  

مجاٌ اطخغاٌ الىوالت هى اإلاجاٌ 

 ،رهيز على ذلًتؤلاعالمي وبالخالي وحب ال

خاصت فُما ًخعلم بئمياهُت إهجاش 

ع5اإلا  شاَز

ًمىً للىوالت، مىفسدة أو في إػاز شساهت، اللُام 

 : وشؼت الخالُتألبا

  ع شأجها  مً إعالمية مهىية خاصةإهجاش مشاَز

ًمىً للىوالت، مىفسدة أو في إػاز شساهت، 

 : وشؼت الخالُتألاللُام با

  ع خاصت مً شأجها النهىض إهجاش مشاَز

5 22.  
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النهىض بلؼاع ألاخباز والصحافت واليشس 

لها؛  والاجصاٌ أو جمٍى

 والدولي؛555555555555555555555 إهجاش أعماٌ الاطدشازة 

  س بلؼاع ألاخباز،  ......................جؼٍى

 5والصحافت، واليشس، والاجصاٌ

بلؼاع ألاخباز والصحافت واليشس والاجصاٌ 

لها؛  أو جمٍى

 والدولي؛555555555555555إهجاش أعماٌ الاطدشازة 

س  بلؼاع ألاخباز،  ......................جؼٍى

 5والصحافت، واليشس، والاجصاٌ

داوله في مجاٌ اإلاعاهداث مصؼلح ًخم ج

ىدزج طمً اللاهىن الدولي، الاجفاكُاث  ٍو

واإلاعاهداث الدولُت التي ًخؼلب 

اإلاصادكت عليها مظؼسة خاصت، وبالخالي 

ًىفي في هرا الجاهب الىص على 

 جفاكُاث5الاشساواث والإمياهُاث علد 

ولما دعذ الظسوزة إلى ذلً، علد   ًمىً للىوالت

اجفاكُاث، طىاء على اإلاظخىي  أو معاهدات أو شساواث 

 5الدوليالىػني أو 

ولما دعذ الظسوزة إلى ذلً،   ًمىً للىوالت

اجفاكُاث، طىاء على  علد شساواث أو معاهداث أو 

 5اإلاظخىي الىػني أو الدولي

7 21.  

 جددًد عدد ممثلي ؤلادازة

 

 :،مً ألاعظاء الخالي بُاجهمًخألف مجلع 5555555555555

 ممثل عً الدًىان اإلاليي؛ 

 ( 4أزبعة) ؤلادازة  ممثلىن عن أعظاء ًمثلىن

 ؛بىص ثىظيمي الحنىمةمن قبل زئيس  ٌعُىىن 

 ( أعظاء ًخم اهخخابهم 555على الىدى 4أزبعت )

 الخالي:

مً ألاعظاء الخالي 555555555555ًخألف مجلع 

 :بُاجهم

 ممثل عً الدًىان اإلاليي؛ 

 ممثلىن عً ؤلادازة ٌعُىىن بىص جىظُمي؛ 

 ( أعظاء ًخم اهخخابهم 555على الىدى 4أزبعت )

 الخالي:

الفقسة 

ألاولى 

من 

اإلاادة 

25 

23.  
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  ًعظىان ًمثالن الصحافُين ًيخخب م

 بُنهم ومً كبلهم؛

  عظىان ًمثالن اإلاظخخدمين الغير

الصحافُين ًيخخب مً بُنهم ومً 

 5كبلهم 

 الصحافُين  عظىان ًمثالن

 ًيخخب مً بُنهم ومً كبلهم؛

 اإلاظخخدمين الغير  عظىان ًمثالن

الصحافُين ًيخخب مً بُنهم ومً 

 5كبلهم 

خبير في ؤلاعالم؛ ألهمُت اكتراح 

 الخبرة في مجلع ؤلادازة

 

 :مً ألاعظاء الخالي بُاجهم555555555555ًخألف مجلع 

 ممثل عً الدًىان اإلاليي؛ 

 ممثلىن عً ؤلادازة ٌعُىىن بىص جىظُمي؛ 

  خبير في ؤلاعالمي ٌعين من ػسف زئيس

 الحنىمة؛

 ( أعظاء ًخم اهخخابهم 555على 4أزبعت ) الىدى

 الخالي:

 الصحافُين ًيخخب مً  عظىان ًمثالن

 بُنهم ومً كبلهم؛

  عظىان ًمثالن اإلاظخخدمين الغير

مً ألاعظاء الخالي 555555555555ًخألف مجلع 

 :بُاجهم

 ممثل عً الدًىان اإلاليي؛ 

 ممثلىن عً ؤلادازة ٌعُىىن بىص جىظُمي؛ 

 ( أعظاء 4أزبعت ) ًخم اهخخابهم 555على الىدى

 الخالي:

 الصحافُين  عظىان ًمثالن

 ًيخخب مً بُنهم ومً كبلهم؛

اإلاظخخدمين الغير الصحافُين  عظىان ًمثالن

 5ًيخخب مً بُنهم ومً كبلهم 

الفقسة 

ألاولى 

من 

اإلاادة 

25 

24.  
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الصحافُين ًيخخب مً بُنهم ومً 

 5كبلهم 

اعخماد معُاز الخأهُد على طسوزة 

خمثُلُت الىلاباث على غساز ماهى معمٌى ل

به في عدد مً اإلاؤطظاث والهُئاث، مع 

 5جددًد مدة الاهخدابطسوزة 

في الىظام ألاطاس ي  جددد هُفُت اهخخاب هؤالء ألاعظاء

مع مساعاة ثمثيلية الىقابات ،الخاص بمظخخدمي الىوالت

مدة اهحدابهم في أزبع سىىات  دًدحث، و ألالثر ثمثيلية

 قابلة للحجدًد مسة واحدة.

جددد هُفُت اهخخاب هؤالء ألاعظاء في الىظام 

 ألاطاس ي الخاص بمظخخدمي الىوالت5

الفقسة 

الثاثية 

من 

اإلاادة 

25 

25.  

 جدكُم الصُاغت

ؤلادازة بصفت  احخماعاث مجلع اإلادًس العامدظس ً

ت أسماؤهم، ألشخاص آلاثية ل باإلطافة،اطدشاٍز

 بعده: 24واإلاىصىص عليهم في اإلاادة 

 اإلادًس العام؛ 

 س؛زئِع  مجلع الخدٍس

 ؛زئِع مجلع الخدبير اإلاشترن 

  اإلاىصىص عليه زئِع لجىت الاطتراجُجُت والُلظت الخىىىلىحُت

 بعده. 24في اإلاادة 

ت مجلع ؤلادازة  ًدظس احخماعاث   :بصفت اطدشاٍز

 اإلادًس العام؛ 

 س؛  زئِع مجلع الخدٍس

 زئِع مجلع الخدبير اإلاشترن؛ 

  والُلظت الخىىىلىحُت  الاطتراجُجُتلجىت زئِع

 5بعده 24اإلاىصىص علُه في اإلاادة 

 

الفقسة 

الثالثة 

من 

اإلاادة 

25 

26.  

ًخمخع مجلع ؤلادازة بجمُع الظلؽ   ًخمخع مجلع ؤلادازة بجمُع الظلؽ   27.  
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 جدكُم الصُاغت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والصالخُاث 555555555555555555555، بالبذ في اللظاًا العامت التي 

 تهم الىوالت والطُما:

 جددًد الظُاطت العامت 5555555555555555555555555 الحيىمت؛ 

 جددًد بسهامج العمل الظىىي للىوالت؛ 

  جددًد شسوغ إهجاش 555555555555555555555555555555 ػبلا

 مً هرا اللاهىن؛ 4ألخيام اإلاادة 

  جددًد 55555555555555555555555555 مً كبل الىوالت؛ 

 س إخدار شسواث جابعت للىوالت وامخالن  ثقٍس

مً هرا  26اإلاىصىص عليها في اإلاادة  اإلاساهمات

 ؛اللاهىن 

  الىػىُت والدولُت؛ 55555555555555555555555555555اإلاىافلت على 

  55555555555555555555555555 ل؛ خصس  هُفُاث الخمٍى

  5555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555 اإلاصادكت

 جخصُص الىخائج؛

  اإلاصادكت 5555555555555555555555555 للخدبير الري ٌعده اإلادًس

 العام5

حعسض كسازاث مجلع ؤلادازة اإلاخعللت باإلاىاد الخالُت على 

، بالبذ في اللظاًا العامت 555555555555555555555والصالخُاث 

 التي تهم الىوالت و الطُما:

  5555555555555555555555555 جددًد الظُاطت العامت

 الحيىمت؛

 جددًد بسهامج العمل الظىىي للىوالت؛ 

  جددًد شسوغ إهجاش 555555555555555555555555555555 ػبلا

 مً هرا اللاهىن؛ 4ألخيام اإلاادة 

  جددًد 55555555555555555555555555 مً كبل الىوالت؛ 

  س إخدار شسواث جابعت للىوالت وامخالن جلٍس

مً  26مظاهماث اإلاىصىص عليها في اإلاادة 

 ؛هرا اللاهىن 

  اإلاىافلت على علىد الشساواث والاجفاكُاث

 الىػىُت والدولُت؛

  ل؛  55555555555555555555555555خصس  هُفُاث الخمٍى

  جخصُص الىخائج؛5555555555555555555555555اإلاصادكت 

  للخدبير الري ٌعده  5555555555555555555555555اإلاصادكت

 اإلادًس العام5

 

22 
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إكساز هظام داخلي للىوالت هى مً صمُم 

الاخخصاصاث التي جىول للمجلع 

عدد مً اإلاؤطظاث والىواالث ؤلادازي في 

 مً هرا اللبُل5

 

 

 

مً الامىز ألاطاطُت التي ًجب على 

الىظام الداخلي جىظُمها ول ما ًخعلم 

بخألُف وصالخُاث وهُفُت حظُير 

عُت الجازي بها العمل :  اإلاصادكت وفم الىصىص الدشَس

 الىظام ألاطاس ي الخاص باإلاظخخدمين؛ 

  للبيُاث الهُيل الخىظُمي اإلاددد

 الخىظُمُت للىوالت؛

  الىظام اإلاددد لشسوغ وأشياٌ هظام

 الصفلاث؛

 .الىظام الداخلي للىمالة 

ظا  ًمىً للمجلع أن ًمىذ للمدًس العام جفٍى

ت كظاًا معُىت5  كصد حظٍى

ًخعين على مجلع ؤلادازة إخدار لجىت للخدكُم، هما 

 ًمىىه إخدار ول لجىت أخسي ًسي فائدة في إخداثها5 

إلاجلع جألُف اللجان اإلاشاز إليها أعاله ًددد ا

في الىظام الداخلي وصالخُاتها وهُفُاث حظُيرها 

 للىمالة،

 555555555 5555555555555555 للخدبير الري ٌعده اإلاصادكت

 اإلادًس العام5

حعسض كسازاث مجلع ؤلادازة اإلاخعللت باإلاىاد الخالُت 

عُت الجازي بها  على اإلاصادكت وفم الىصىص الدشَس

 العمل :

  الىظام ألاطاس ي الخاص

 باإلاظخخدمين؛

  الهُيل الخىظُمي اإلاددد للبيُاث

 الخىظُمُت للىوالت؛

  وأشياٌ الىظام اإلاددد لشسوغ

 هظام الصفلاث5

ظا  ًمىً للمجلع أن ًمىذ للمدًس العام جفٍى

ت كظاًا معُىت5  كصد حظٍى

ًخعين على مجلع ؤلادازة إخدار لجىت للخدكُم، 

هما ًمىىه إخدار ول لجىت أخسي ًسي فائدة في 

 إخداثها5 

ًددد اإلاجلع جألُف اللجان اإلاشاز إليها أعاله 

 5وصالخُاتها وهُفُاث حظُيرها
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

 مخخلف أحهصة اإلاجلع5

 

 

 

 

 

 

مً  4جم هلل هره الفلسة مً اإلاادة 

 مشسوع اللاهىن5

 

عُت الجازي بها العمل :  اإلاصادكت وفم الىصىص الدشَس

 الىظام ألاطاس ي الخاص باإلاظخخدمين؛ 

  الهُيل الخىظُمي اإلاددد للبيُاث

 الخىظُمُت للىوالت؛

  الىظام اإلاددد لشسوغ وأشياٌ هظام

 الصفلاث5

أن ًقسز ثفىٍع ًمنن إلاجلس إدازة الىمالة 

إهجاش بعع ألاوشؼة اإلاىصىص عليها في هره اإلاادة 

مؤسسات ثابعة للقؼاع العام أو ثحت مساقبة الىمالةإلى

الخاص معحمدة لهرا الغسض. ثحدد شسوغ ومسؼسة 

ظها بىص  الاعحماد ولرا الئحة الخدمات التي ال ًجىش ثفٍى

    .ثىظيمي

ظا  ًمىً للمجلع أن ًمىذ للمدًس العام جفٍى

ت كظاًا معُىت5  كصد حظٍى

ًخعين على مجلع ؤلادازة إخدار لجىت للخدكُم، هما 

 ًمىىه إخدار ول لجىت أخسي ًسي فائدة في إخداثها5 

عُت الجازي بها العمل :  اإلاصادكت وفم الىصىص الدشَس

 خاص الىظام ألاطاس ي ال

 باإلاظخخدمين؛

  الهُيل الخىظُمي اإلاددد للبيُاث

 الخىظُمُت للىوالت؛

  ٌالىظام اإلاددد لشسوغ وأشيا

 هظام الصفلاث5

 

 

 

 

 

ظا  ًمىً للمجلع أن ًمىذ للمدًس العام جفٍى

ت كظاًا معُىت5  كصد حظٍى

ًخعين على مجلع ؤلادازة إخدار لجىت للخدكُم، 

22 28.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

ًددد اإلاجلع جألُف اللجان اإلاشاز إليها أعاله 

 5وصالخُاتها وهُفُاث حظُيرها

هما ًمىىه إخدار ول لجىت أخسي ًسي فائدة في 

 إخداثها5 

ًددد اإلاجلع جألُف اللجان اإلاشاز إليها أعاله 

 5وصالخُاتها وهُفُاث حظُيرها

 

د الصُاغت  ججٍى

 

 

 

 

 

على ًجخمع مجلع ؤلادازة بدعىة مً زئِظه، 

حاحة وملما دعت  على ألاقل مسثين في السىة ألاقل

 لللُام بماًلي: وذلو، إلى ذلو الحاحة الىمالة

 اللىائم الترهُبُت للظىت اإلاالُت اإلاخخخمت؛ حصس 

 والبرهامج الخلدًسي للظىت  وخصس اإلايزاهُت  دزاسة

 اإلاالُت اإلاىالُت5

على ًجخمع مجلع ؤلادازة بدعىة مً زئِظه، 

الىمالة ألاقل مسثين في السىة وملما دعت حاحة 

 :وذلً إلى ذلو

  لحصس اللىائم الترهُبُت للظىت اإلاالُت

 اإلاخخخمت؛

  والبرهامج الخلدًسي  لدزاطت وخصس اإلايزاهُت

 للظىت اإلاالُت اإلاىالُت5

 

 

الفقسة 

ألاولى 

من 

اإلاادة 

21 

29.  

 

 

 

الحسص على خظىز عدد معخبر مً 

أعظاء اإلاجلع في اإلاسة الثاهُت 

 لخصح مداوالجه5

ؤلادازة بىُفُت صحُدت إذا وان ًخداٌو مجلع 

ً أو ممثلين وإذا لم ، هصف أعظائه على ألاكل خاطٍس

ًخدلم هرا الىصاب، ًخم اطخدعاء مجلع ؤلادازة مسة 

مداوالجه صح ثزاهُت، داخل أحل خمظت عشس ًىما، و

ن مداوالثه  وثنىن ،مهما مان عدد ألاعظاء الحاطٍس

ًخداٌو مجلع ؤلادازة بىُفُت صحُدت إذا 

ً أو ممثلين ، وان هصف أعظائه على ألاكل خاطٍس

وإذا لم ًخدلم هرا الىصاب، ًخم اطخدعاء مجلع 

ؤلادازة مسة زاهُت، داخل أحل خمظت عشس ًىما، 

ً  5وجصح مداوالجه مهما وان عدد ألاعظاء الحاطٍس

الفقسة 

الثاهية 

من 

اإلاادة 

21 

15.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

ؼةصحيحة  نأن ال ًقل  شٍس  عدد ألاعظاء الحاطٍس

 .اإلاجلس عن جلث أعظاء

 

 

 

 

 

 

 

ع  للمدًس العام مً كُل خصس الخفٍى

مجلع ؤلادازة فُما ًساه مىاطبا دون 

 5غيره مً ألاحهصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بجمُع الظلؽ والصالخُاث اإلادًس العام ًخمخع 

 5 الالشمت لدظُير الىوالت

 :ولهره الغاًت ًلىم باإلاهام الخالُت 

 ًىفر 55555555555555555555555 ؤلادازة؛ 

  ًظا م ٌظىي اإلاظائل التي ًخللى بخصىصها جفٍى

و عىد الاقحظاء من قبل كبل مجلع ؤلادازة 

اإلاىصىص عليها في الفقسة  اللجىة أو اللجان 

 أعاله؛22ألاخيرة من اإلاادة 

 ًلىم أو 55555555555555555555555555555 الىوالت؛ 

  55555555555555555555555555555 باطمها؛ٌظير شؤون 

 لىم بجمُع ا عماٌ ألًمثل 55555555555555555555555555555، ٍو

 الخدفظُت؛

 ًمثل الىوالت 555555555555555555555555555555555 مصالح الىوالت؛ 

 ًلترح على 555555555555555555555555555555555555 واخخصاصاتها؛ 

  ت؛55555555555555555555555555 ٌعد  5555555555 اإلايزاهُت الظىٍى

بجمُع الظلؽ والصالخُاث اإلادًس العام ًخمخع 

 5 الالشمت لدظُير الىوالت

 :ولهره الغاًت ًلىم باإلاهام الخالُت 

  ؤلادازة؛ 55555555555555555555555ًىفر 

  ظا ٌظىي اإلاظائل التي ًخللى بخصىصها جفٍى

مً كبل مجلع ؤلادازة و عىد الاكخظاء مً 

اإلاىصىص عليها في  كبل اللجىت أو اللجان 

 أعاله؛55الفلسة ألاخيرة مً اإلاادة 

  الىوالت؛ 55555555555555555555555555555ًلىم أو 

  باطمها؛ 55555555555555555555555555555ٌظير شؤون 

  لىم بجمُع ا55555555555555555555555555555ًمثل عماٌ أل، ٍو

 الخدفظُت؛

  مصالح 555555555555555555555555555555555ًمثل الىوالت

 الىوالت؛

  واخخصاصاتها؛555555555555555555555555555555555555ًلترح على 

 

 

23 

12.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

 

كصس جددًد أطعاز الخدماث على 

 مجلع ؤلادازة

  ًلترح على مجلع ؤلادازة أطعاز الخدماث التي

 ؛أو ًحددها عىد الاقحظاءجلدمها الىوالت 

 ًىظف 5555555555555555555555555555555555555555555  الىوالت؛ 

 5555555555555555555555555555555555555 ؤلادازة5ٌعد خصُلت 

 5 555555555555555555555555 5555555555555555555 الدظُير بالىوالتًمىً للمدًس 

 ت؛555555555555555555555555555555555555  ٌعد  اإلايزاهُت الظىٍى

  ؤلادازة أطعاز الخدماث التي ًلترح على مجلع

 جلدمها الىوالت أو ًدددها عىد الاكخظاء؛

  الىوالت؛ 5555555555555555555555555555555555555555555 ًىظف 

  ؤلادازة55555555555555555555555555555555555555ٌعد خصُلت 

الدظُير 555555555555555555555555 ًمىً للمدًس 

  5 بالىوالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌظدشف مً الخىصُص على عسض 

عالوة على اللجان التي ًمىً إلاجلع ؤلادازة 

 أعاله، ًددر:10إخداثها عمال بأخيام اإلاادة 

إلطتراجُجُت والُلظت الخىىىلىحُت ٌعهد ل لجىت  - أ

ع الجدًدة للىوالت، أإلُه بدزاطت  عماٌ اإلاشاَز

س 5 واللُام بُلظت جىىىلىحُت وهرا حصجُع جؼٍى

ألابدار في مجاٌ الخىظُم والخىىىلىحُا 

 إلاىخىحاث؛ وا

س، ًخيىن مً صحافُين   - ب مجلع للخدٍس

عالوة على اللجان التي ًمىً إلاجلع ؤلادازة 

 أعاله، ًددر:10إخداثها عمال بأخيام اإلاادة 

إلطتراجُجُت والُلظت الخىىىلىحُت ل لجىت  - أ

ع الجدًدة أٌعهد إلُه بدزاطت  عماٌ اإلاشاَز

وهرا 5 جىىىلىحُتللىوالت، واللُام بُلظت 

س ألابدار في مجاٌ الخىظُم  حصجُع جؼٍى

 والخىىىلىحُا واإلاىخىحاث؛ 

س، ًخيىن مً صحافُين   - ب مجلع للخدٍس

24 11.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

مخخلف آلازاء والخىصُاث التي ًلترخها 

س واإلاجلع اإلاشترن  ول مً مجلع الخدٍس

على اإلادًس العام أن هران الجهاشان 

خاطعان له في خين أجهما جابعان إلاجلع 

ؤلادازة بشيل مباشس5 وعلُه، ًلترح 

 خدف هره العبازة ججىبا ألي لبع5

ٌعسطها  جىصُاث بالىوالت ًخيلف بئبداء آزاء أو

خٌى حمُع اللظاًا اإلاخعللت على اإلادًس العام 

اث اإلاهىت؛  بخدبير مدًٍس

للخدبير ًخيىن مً مظخخدمين امشترم امجلس  -ج

 غير صحافُين بالىوالت ٌعهد إلُه بئبداء آزاء أو

خٌى اللظاًا  ٌعسطها على اإلادًس العام جىصُاث

اث الدعم  .اإلاخعللت بخدبير مدًٍس

بالىوالت ًخيلف بئبداء آزاء أوجىصُاث ٌعسطها 

على اإلادًس العام خٌى حمُع اللظاًا اإلاخعللت 

اث اإلاهىت؛  بخدبير مدًٍس

للخدبير ًخيىن مً  امشترم امجلس  -ج

مظخخدمين غير صحافُين بالىوالت ٌعهد إلُه 

بئبداء آزاء أوجىصُاث ٌعسطها على اإلادًس 

اث  العام خٌى اللظاًا اإلاخعللت بخدبير مدًٍس

 .الدعم

 

 

مً خازج   ( وسؼاء3جالجة ) دازةإلٌعين مجلع ا

الىوالت" ،  وسؼاء وسيؽمظخخدمي الىوالت، ٌظمى "

 شبىاء الىمالة ومسثفقيهاآزاء ومالخظاث  جللي  ىن ًحىل

في شأن مىخىحاتها واإلاظامين اإلاظىكت،  مسثفقي الىمالة

حهلف  5 باإلحابت عنها و جدبعها ىن ٍو

بيل  ممهامه الىوالت وسؼاء وسيؽًمازض 

مً خازج   دازة وطُؼاإلٌعين مجلع ا

ًخىلى مظخخدمي الىوالت، ٌظمى "وطُؽ الىوالت" ، 

آزاء ومالخظاث شبىاء الىوالت ومسجفليها في شأن  جللي 

خيلف باإلحابت عنها  مىخىحاتها واإلاظامين اإلاظىكت، ٍو

 5 و جدبعها

مهامه بيل اطخلاللُت الىوالت   وطُؽًمازض 

25 13.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

بأي مظؤولُت  ىن ًقىماطخلاللُت عً إدازة الىوالت و ال 

ت بها ٍس  5جدٍس

 عً  الىوالت وسؼاء  وسيؽٌعد 
ً
ا  طىٍى

ً
سا جلٍس

قدم، ممهامه  5إلى مجلع ؤلادازة هىهًُ

 وسؼاء وسيؽًددد مجلع ؤلادازة هُفُت حعُين 

وهرا  معهموػسق الحىاصل  اشحغالهم وهظام الىوالت

ظاث عً اإلاهام التي   بها5 ًقىمىن الخعٍى

ت  ٍس عً إدازة الىوالت و ال ًلىم بأي مظؤولُت جدٍس

 5بها

 عً مهامه،  الىوالت وطُؽٌعد 
ً
ا  طىٍى

ً
سا جلٍس

لدمه إلى  5مجلع ؤلادازة ً 

ًددد مجلع ؤلادازة هُفُت حعُين وطُؽ 

، وهرا وػسق الحىاصل معهم وهظاماشحغالهالىوالت

ظاث عً اإلاهام التي ًلىم بها5  الخعٍى

 

 

 

 

 

خفاظا على ػابعها السطمي همؤطظت 

 عمىمُت جلدم خدماث عمىمُت5

ًمىً 55555555555555555555555555555555555 في إػاز اإلاهام اإلاظىدة 

 :للىوالت 

 55555555555555555555 شسواث جابعت  خدارإ

 زأض ماٌ هره الشسواث الخابعت؛

 في مقاوالت  امحالك مساهمات

خاصة أو عمىمية على اإلاسحىي الىػني 

الحييدخل غسطها في إػاز مهام وأوشؼة والدولي

 جلس ؤلادازة.م، وفق شسوغ ًحددها الىمالة

55555555555555555555555555555555555 في إػاز اإلاهام اإلاظىدة 

 :ًمىً للىوالت 

 شسواث  خدارإ

زأض ماٌ هره الشسواث 55555555555555555555 جابعت 

 الخابعت؛

 في ملاوالث  امخالن مظاهماث

خاصت أو عمىمُت على اإلاظخىي الىػني 

الخُِدخل غسطها في إػاز مهام والدولي

ق شسوغ ًحددها وف، وأوشؼت الىوالت

26 14.  
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 اإلاادة هص اإلاشسوع الحعدًـل اإلاقترح تعليل التعديل
زقم 

 الحعدًل

 ؤلادازة.هجلس  

خدماث الىوالت هي ما ٌظىق ولِع 

 أوشؼتها5

 :حشخمل ميزاهُت الىوالت على ما ًلي

 :في باب اإلاىازد -أ

 ؛خدماتها أوشؼتها  مً حظىٍم العائداث اإلاخأجُت 

 الباقي دون جغيير

 :حشخمل ميزاهُت الىوالت على ما ًلي

 :في باب اإلاىازد -أ

 ؛أوشؼتها مً حظىٍم  العائداث اإلاخأجُت 

 الباقي دون جغيير

27 15.  

الخأهُد على خظىع الىوالت في حعاكدها 

مع اإلاظخخدمين إلالخظُاث وأخيام 

 مدوهت الشغل5

مً أحل اللُام باإلاهام اإلاظىدة إليها بمىحب هرا 

اللاهىن، جخىفس الىوالت على مظخخدمين ًخيىهىن مً 

ملحلين لدحها مً ؤلادازاث العمىمُت و مً  مىظفين 

مظخخدمين مسطمين جلىم بخىظُفهم وفلا للىظام 

وهرا مً مظخخدمين   بمظخخدميها  ألاطاس ي الخاص

 وفقا إلادوهة الشغل.مخعاكدًً معها

مً أحل اللُام باإلاهام اإلاظىدة إليها بمىحب هرا 

اللاهىن، جخىفس الىوالت على مظخخدمين ًخيىهىن مً 

مً ملحلين لدحها مً ؤلادازاث العمىمُت و  مىظفين 

مظخخدمين مسطمين جلىم بخىظُفهم وفلا للىظام 

وهرا مً   بمظخخدميها  ألاطاس ي الخاص

 مظخخدمين مخعاكدًً معها

28 16.  

 

 



 المملكت المغربيت    

  البرلمان         

 اريهمجلس المستش      

 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادليت

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعديالث الفريق 

 يتعلق بإعادة 02.15رقم  على مشروع قاوون

 تىظيم وكالت المغرب العربي لألوباء

 
 

 



 المملكت المغربيت    

  البرلمان         

 اريهمجلس المستش      

 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادليت

 

2 
 

  

 

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً المادة التعدٌل 
 

 
 

1 
 
 

 
 

 1المادة 

تظل وكالة المغرب العربً لألنباء المحدثة   
بموجب الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون 

بتارٌخ......... مؤسسة عمومٌة   1.572.57رقم

تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة و االستقالل 
 المالً.... اختصارا بالوكالة.

ٌكون مقر الوكالة بالرباط وٌمكن أن تتوفر على  

 مصالح خارجٌة على المستوى الوطنً و الدولً

المحدثة بموجب  الوكالة المغربٌة لألنباءتظل 
 12572.57نون رقمالظهٌر الشرٌف بمثابة قا

شعارها "الخبر بتارٌخ.......... مؤسسة عمومٌة 
 تتمتع بالشخصٌة مقدس و التعلٌق حر"، 

 االعتبارٌة واالستقالل المالً.... اختصارا بالوكالة.
ٌكون مقر الوكالة بالرباط وٌمكن أن تتوفر على 

 مكاتب خارجٌة وطنٌا و دولٌا

حتى تكون للوكالة الصبغة  -
نٌة ألن الدولٌة و الوط

المغرب العربً ٌدل على 
مجموعة دول، وال ٌمٌزها 

 بالخصوصٌة المغربٌة.
وفاء للمبدأ الذي سنه لها 
المغفور له جاللة الملك محمد 

 الخامس.
 تجوٌدا للنص -



 المملكت المغربيت    

  البرلمان         

 اريهمجلس المستش      

 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادليت

 

3 
 

 

 

 

4 

 

 

 4المادة

 4المادة 

عالوة على المهام المسندة الٌها........وبحٌادٌة 

الخبر،  وكذا وضع وفقا ألخالقٌات مهنة الصحافة

 مقابل أداء..........و المستقبلٌة.

 

 3 4 المادة

عالوة على المهام المسندة الٌها........وبحٌادٌة وفقا 

و  خبروكذا وضع الألخالقٌات مهنة الصحافة 

، مقابل أداء..........و القوانٌن الجاري بها العمل

 المستقبلٌة.

 
 

البحث عن الخبر ٌجب أن ٌكون 
 طبقا للقانون أوال
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 5المادة

ٌمكن للوكالة كلما دعت الضرورة الى ذلك، عقد  
شراكات أو معاهدات أو اتفاقٌات سواء على 

 المستوى الوطنً أو الدولً

بعد  كلما دعت الضرورة الى ذلكٌمكن للوكالة 
، عقد شراكات أو موافقة مجلس إدارة الوكالة

اتفاقٌات سواء على المستوى الوطنً أو  معاهدات أو
 ًالدول

تم استبعاد مصطلح المعاهدة 
 اتألنها تطلق عادة على االتفاق

ذات أهمٌة خاصة وذات  ةالدولٌ
 طابع سٌاسً.
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 8المادة

طبقا للقانون الجاري به العمل، ٌمكن للوكالة 

 ...عندما تطلب ذلك صراحة، الحصول...........

 قابلة للتداول العمومً.

للوكالة عندما  طبقا للقانون الجاري به العمل، ٌمكن

 تطلب ذلك صراحة، الحصول..............

 قابلة للتداول العمومً

 
 الغاء هذه المادة، مادام البرلمان 

على مشروع القانون  صادق قد 
المتعلق بـ"الحق  51215رقم 

  ."فً الحصول على المعلومات
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 9المادة

 

جلس وٌسٌرها مدٌر عام، ٌساعده ٌدٌر الوكالة م

 كاتب عامفً مهامه 

 

ٌعٌن بظهٌر  ٌدٌر الوكالة مجلس وٌسٌرها مدٌر عام

، ٌساعده لمدة ست سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة

طبقا لنفس الوالٌة و ٌعٌن  فً مهامه كاتب عام

 .التعٌن فً المناصب العلٌاقوانٌن ل

 
ضرورة تحدٌد كٌفٌة التعٌٌن 

 ومدة االنتداب
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 11المادة

 وكالة.........بٌانهم:ٌتألف مجلس إدارة ال 
 ـ ممثل الدٌوان الملكً

 ،ـ ممثلون عن اإلدارة ٌعٌنون بنص تنظٌمً
اعضاء ٌتم انتخابهم من بٌن  (4)ـ أربعة

 مستخدمً الوكالة على النحو التالً:
ـ عضوان ٌمثالن الصحافٌٌن ٌنتخبان من بٌنهم 

 ،ومن قبلهم
ـ عضوان ٌمثالن المستخذمٌن غٌر الصحافٌٌن 

 ن بٌنهم ومن قبلهمٌنتخبان م

 أمع مراعاة مبد ٌتألف مجلس إدارة الوكالة
 .........بٌانهم:،المناصفة

 ـ ممثل الدٌوان الملكً
عن اإلدارة ٌعٌنون بنص  ممثلون ممثلٌن 4ـ  

 تنظٌمً،
عضاء ٌتم انتخابهم من بٌن أ (6ستة)  (4)أربعةـ 

 مستخدمً الوكالة على النحو التالً:
ٌن ٌنتخبان من بٌنهم ومن ـ عضوان ٌمثالن الصحافٌ

 قبلهم،
ـ عضوان ٌمثالن المستخذمٌن غٌر الصحافٌٌن 

 .ٌنتخبان من بٌنهم ومن قبلهم

 .عن النقابات األكثر ثمثٌلٌة  (2)عضوان ـ 
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 11المادة

 ٌتمتع مجلس اإلدارة............ والسٌما: 
 ،ـ تحدٌد السٌاسة..........الحكومة

 ..ـ .......................
 ـ..............................

تقرٌر إحداث شركات تابعة للوكالة وامتالك 
من  16مساهمات المنصوص علٌها فً المادة 

 ،هذا القانون

 ٌتمتع مجلس اإلدارة............ والسٌما:
 ـ تحدٌد السٌاسة..........الحكومة،

 ـ .........................
 ...ـ...........................

إحداث شركات تابعة للوكالة وامتالك  تقرٌر
من هذا  16مساهمات المنصوص علٌها فً المادة ال

 القانون،
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 .1المادة

ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من 
 سه.......وذلك،رئٌ

 ـ لحصر..........المختتمة،
 ـ لدراسة............الموالٌة،

كان  ٌتداول مجلس اإلدارة بكٌفٌة صحٌحة إذا 
نصف أعضائه على األقل حاضرٌن أو 

 .ممثلٌن،...........الحاضرٌن
ـ ٌتخذ المجلس قراراته......، وٌرجح الجانب 

 الذي ٌكون فٌه الرئٌس.

 ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه.......وذلك،
 ـ لحصر..........المختتمة،

 .ـ لدراسة..............الموالٌة
 بكٌفٌة صحٌحةمجلس اإلدارة  ٌتداول تكون مداوالت 

نصف أعضائه على األقل  إذا كان بحضور قانونٌة
 ،..................الحاضرٌن.ممثلٌن حاضرٌن أو

ـ ٌتخذ المجلس قراراته......، وٌرجح الجانب الذي 

 الرئٌس. صوت له  ٌكون فٌه

 
ضرورة التصرٌح بقانونٌة 
المداوالت من عدمها، ال التعلٌل 

 حبالخطأ و الصحٌ



 المملكت المغربيت    

  البرلمان         

 اريهمجلس المستش      

 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادليت

 

6 
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 15المادة

 
ٌتمتع المدٌر العام بجمٌع السلط و الصالحٌات 

 الالزمة لتسٌٌر الوكالة.
 ..........................................الغاٌةولهذه 

 .....................باسمها،
ـ ٌمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل هٌئة عامة أو 

مال خاصة و إزاء األغٌار، وٌقوم بجمٌع األع
 التحفظٌة.

 ـ.........................
 ـ ......................
 ـ......................
 ـ....................

ٌقترح على مجلس اإلدارة أسعار الخدمات التً ـ 
 تقدمها الوكالة أو ٌحددها عند االقتضاء،

 

 
، تحت إشراف مجلس اإلدارةٌتمتع المدٌر العام، 

 لصالحٌات الالزمة لتسٌٌر الوكالة.بجمٌع السلط و ا
 ..........................................الغاٌةولهذه 

 .....................باسمها،
أو كل  السلطات الحكومٌة الدولةـ ٌمثل الوكالة إزاء 

هٌئة عامة أو خاصة و إزاء األغٌار، وٌقوم بجمٌع 
 األعمال التحفظٌة.

 .ـ........................
 ـ ......................
 ـ......................
 ـ....................

ـ ٌقترح على مجلس اإلدارة أسعار الخدمات التً 
 أو ٌحددها عند االقتضاء، .تقدمها الوكالة

 

 
جعل قرارات المدٌر  -

العام تحت اشراف 
 مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 
 

االختصاص فً تحدٌد  -
ٌجب  أسعار الخدمات

 ى لمجلس اإلدارةأن ٌبق

 
 

1. 

 

 14المادة

 
 عالوة على اللجان....................... ٌحدث:

و الٌقظة التكنولوجٌة ٌعهد  أـ لجنة االستراتٌجٌة
 الٌه بدراسة.....................و المنتوجات،

 
 عالوة على اللجان....................... ٌحدث:

  الٌهجٌة ٌعهد أـ لجنة االستراتٌجٌة و الٌقظة التكنولو

 بدراسة.....................و المنتوجات، الٌها

 
 تدقٌق لغوي
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 17المادة

 
ٌعٌن مجلس اإلدارة وسٌطا من خارج مستخدمً 

 الوكالة، ٌتولى ............. الوكالة، ٌسمى وسٌط
بكل استقاللٌة عن  ٌمارس وسٌط الوكالة مهامه

 حرٌرٌة بها.إدارة الوكالة وال ٌقوم بأي مسؤولٌة ت
سنوٌا عن مهامه، ٌقدمه  ٌعد وسٌط الوكالة تقرٌرا

 الى مجلس اإلدارة.
ٌحدد مجلس اإلدارة كٌفٌة تعٌٌن وسٌط الوكالة 

وطرق التواصل معه، وكذا  ونظام اشتغاله
 التعوٌضات عن المهام التً ٌقوم بها.

 
لجنة من أعضاءه تسمى لجنة ٌعٌن مجلس اإلدارة  

من خارج مستخدمً  وسٌطا وتتولى  الوسٌط
 الوكالة، ٌسمى وسٌط الوكالة، ٌتولى .............

 تمارس اللجنة مهامها ٌمارس وسٌط الوكالة مهامه
عن إدارة الوكالة وال ٌقوم بأي بكل استقاللٌة 

 مسؤولٌة تحرٌرٌة بها.
سنوٌا  تقرٌرا لجنة الوسٌط تعد  ٌعد وسٌط الوكالة

 مجلس اإلدارة.ٌقدم الى  ٌقدمه مهامها،،  مهامهعن 
ونظام   لجنة الوسٌطٌحدد مجلس اإلدارة كٌفٌة تعٌٌن 

 وكذا، امعه معه  وطرق التواصل اشتغالها   اشتغاله

 .أعضاءها بها ٌقومالتعوٌضات عن المهام التً و
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المادة  
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 الفصل الرابع
 التنظٌم المالً و اإلداري

 15المادة

 انٌة الوكالة على ما ٌلً:تشتمل مٌز
 أـ فً باب الموارد:

 أتٌة من تسوٌق أنشطتها،تالعائدات الم 

 

 الفصل الرابع
 و اإلداريالتنظٌم المالً 
 15المادة

 تشتمل مٌزانٌة الوكالة على ما ٌلً:

 أـ فً باب الموارد:

 خدماتها، أنشطتها،أتٌة من تسوٌق تالعائدات الم
 
 
 

 
ال ٌنص هذا الباب على أي 
تنظٌم إداري بالمعنى المتعارف 

 علٌه إدارٌا
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17 

المادة 

15 

 

 جدٌد فً أخر المادة بند

 الوكالة األعمال االجتماعٌة وتخصص  تدعم
  لها منحة سنوٌة.
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 18المادة

 
من أجل القٌام بالمهام المسندة الٌها بموجب هذا 
القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمٌن ٌتكونون 

رات العمومٌة من موظفٌن ملحقٌن لدٌها من اإلدا
ومن مستخدمٌن مرسمٌن تقوم بتوظٌفهم وفقا 

ساسً الخاص بمستخدمٌها وكذا من ألللنظام ا
 متعاقدٌن معها. مستخدمٌن

 
بموجب  بالمهام المسندة الٌها القٌام من أجل للقٌام 

أن   علىالوكالة للوكالة ٌمكن   تتوفرهذا القانون، 
من  ٌتكونونمستخدمٌن  تلحق أو تضع رهن إشارتها

ومن من اإلدارات العمومٌة ملحقٌن لدٌها  موظفٌن
أو أن توظف  و  مستخدمٌن مرسمٌن تقوم بتوظٌفهم 

ساسً الخاص وفقا للنظام األ  مع كفاءات تتعاقد
 وكذا من مستخدمٌن متعاقدٌن معها.بمستخدمٌها 
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 المملكــــة المغربيــــــــة
 البرلمـــــــــان
مجلـــــس 

 المستشــــــــــــارين
********* 

 ةفريــــق األصــــــــــال
 والمعــــــــــــاصرة

 

ق ألاصالت واإلاعاصزة  بخصىص حعدًالث فٍز

 جىظيم وكالت اإلاغزب العزبي لألهباء ةًخعلق بإعاد  02.15 رقمالقاهىن مضزوع 

ش الخعذًل  سث لصي الىص لا  الخعذًل املقترح جبًر

  

مع املعخجذاث الذظخىسٍت جماؼُا 

 مفهىم املغشب العشبي. التي ألغذ

 العىىان:

ًخعلق بئعادة جىظُم  51.20مؽشوع  قاهىن سقم 

 لألهباء. املغشب العشبي ىكالت اإلاغزبيتال

 العىىان:

ًخعلق بئعادة جىظُم  51.20قاهىن سقم  مؽشوع

 ومالت املغشب العشبي لألهباء.

1 

 

 للمالئمت مع الخعذًل العابق

 

دخىى حيز الخىفُز عادة ما ٌؽاس إلُه 

ف  الباب لاخير املخعلق باألحهام 

 الخخامُت

 املادة لاولى

لألهباء  ومالت املغشب العشبي الىكالت اإلاغزبيتجظل 

املحذزت بمىجب الظهير الؽٍشف بمثابت قاهىن سقم 

خ  2.20.1.0 ظبخمبر  23) 2.32ؼىاى  0بخاٍس

(، مؤظعت عمىمُت جخمخع بالشخصُت 2322

ت والاظخقالى املال   وجخضع من آلان الاعخباٍس

ؽاس إليها فُما  فصاعدا إلاقخضياث هذا القاهىن  َو

 بعذ اخخصاسا بالىمالت

 املادة لاولى

مالت املغشب العشبي لألهباء املحذزت جظل و 

بمىجب الظهير الؽٍشف بمثابت قاهىن سقم 

خ  2.20.1.0 ظبخمبر  23) 2.32ؼىاى  0بخاٍس

(، مؤظعت عمىمُت جخمخع بالشخصُت 2322

ت والاظخقالى املال  وجخظع مً آلان  الاعخباٍس

ؽاس إليها  فصاعذا ملقخظُاث هزا القاهىن َو

 فُما بعذ اخخصاسا بالىمالت

2 



 2 

  

الهذف مً هزا الخعذًل هى إحذار 

الىظام الذاخي  للىمالت عيى غشاس 

 املؤظعاث املمازلت 

 املادة لاولى

منً أن جخىفش عيى  ًهىن مقش الىمالت بالشباغ ٍو

مصالح خاسجُت عيى املعخىي الىػني والذول ، 

حدد الىظام الداخلي للىكالت كيفياث جأليفها  ٍو

 .وجىظيميها وقىاعد سيرها

 املادة لاولى

منً أن جخىفش عيى  ًهىن مقش الىمالت بالشباغ ٍو

 مصالح خاسجُت عيى املعخىي الىػني والذول 
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ذ الىص وجِعير فهمه   ججٍى

 : فقشة أولى1املادة 

هىن الغشض منها  جخظع الىمالت لىلصاًت الذولت، ٍو

املخخصت  أجهشة الىكالت أجهضتهاالعمل عيى احترام 

 منهاما ًخعلق  فيألحهام هزا القاهىن، وال ظُما 

عيى  بضكل عامباملهام املعىذة إليها، والعهش 

عُت والخىظُمُت املخعلقت  جؼبُق الىصىص الدؽَش

 باملؤظعاث العمىمُت

 : فقشة أولى1املادة 

هىن الغشض  جخظع الىمالت لىلصاًت الذولت، ٍو

ت ألحهام منها العمل عيى احترام أجهضتها املخخص

هزا القاهىن، وال ظُما ما ًخعلق منها باملهام 

املعىذة إليها، والعهش بؽهل عام عيى جؼبُق 

عُت والخىظُمُت املخعلقت  الىصىص الدؽَش

 باملؤظعاث العمىمُت
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ب لغىي.  جصٍى

فخح الىقاػ العمىمي ًجب أن ًهىن 

جفاعال مع الشأي العام والفاعلين 

 ولِغ عمال لحعاب الذولت

 .املادة 

 جماسط الىمالت لحعاب الذولت املهام الخالُت:

 جثمين ..... -

 أمامإلى املعاهمت ف  إًصاى لصىث اململنت  -

 وجحفيز الىقاشاملحافل الىػىُت والذولُت 

ت  العمىميت الدًمقزاطي عبر جىظيم لقاءاث فكٍز

 .املادة  

 جماسط الىمالت لحعاب الذولت املهام الخالُت:

 جثمين ..... -

املعاهمت ف  إًصاى لصىث اململنت أمام  -

املحافل الىػىُت والذولُت وجحفيز الىقاػ 

العمىمُت الذًمقشاػي عبر جىظُم لقاءاث 
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 3 

حماًت اظخقاللُت الىمالت ف  جأدًت 

 ا.مهامه

ت  وإعالميت كاإلاىخدًاث واللقاءاث الحىاٍر

 .والىدواث

الحزص على التزام اإلاهىيت في   لقُام ببثا -

جطلب السلطاث العمىميت  جزي بث كل خبر 

 إبالغه إلى العمىم. فائدة فيالدسخىرٍت 

ت  ت وإعالمُت ماملىخذًاث واللقاءاث الحىاٍس فنٍش

 والىذواث.

القُام ببث مل خبر جشي العلؼاث  -

العمىمُت الذظخىسٍت فائذة ف  إبالغه إلى 

 العمىم.

  

هزه لاوؽؼت ًفترض أن ال ػبُعت 

لذي ًقترح  ،جىجض لحعاب الذولت

 جخصُص مادة خالصت لها.

 .ةمنشس  .املادة 

جىاكب الىكالت مخخلف القضاًا التي حسخأثز 

مام الزأي العام، عبر جىفير الخغطيت ؤلاعالميت خباه

 بمهىيت وحياد.

حساهم الىكالت في جحفيز الىقاش العمىمي 

ت وإعالميت الدًمقزاطي عبر جىظيم لقاء اث فكٍز

ت والىدواث.  كاإلاىخدًاث واللقاءاث الحىاٍر

  إطافت مادة جذًذة 
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لحل اللبغ الحالصل ف  الخمُيز بين 

 لاوؽؼت واملهام

 

 .الفقشة  4املادة 

ع إهجاص  ًمنً ملجلغ إداسة الىمالت أن ًقشس جفٍى

 املىصىص عليها .... ألاوضطتاإلاهام  بعع

 .الفقشة  4املادة 

ع ًمنً  ملجلغ إداسة الىمالت أن ًقشس جفٍى

 إهجاص بعع لاوؽؼت املىصىص عليها ....
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 0املادة 

ًمنً للىمالت مىفشدة أو ف  إػاس ؼشالت، القُام 

 باألوؽؼت الخالُت: 

 0املادة 

ػاس ؼشالت، القُام ًمنً للىمالت مىفشدة أو ف  إ

 باألوؽؼت الخالُت: 
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 4 

 جألُذا عيى مبذأ الجهىٍت  

 

 

ت، ًجب ان  جقىٍت الصحافت الجهٍى

اث الىمالت   جهىن إحذي أولٍى

 إهجاص .... -

واملعاعذة الخقىُت  الاظدؽاسةعماى إهجاص أ -

ً عيى املعخىي  واللىجعدُنُت والخهٍى

اث الجهىٍت الىػني والذول ,  على اإلاسخٍى

 الىطىيت والدولت

ش .....  جؼٍى

السعي إلى جقدًم ًزاعى في القيام بهذه ألاوضطت 

ز قطاع الصحافت الجهىٍت.  الدعم الكفيل بخطٍى

 إهجاص .... -

واملعاعذة  الاظدؽاسةعماى إهجاص أ -

ً عيى  الخقىُت واللىجعدُنُت والخهٍى

 املعخىي الىػني والذول ,

ش ..... -  جؼٍى

 

 للمالءمت مع الخعذًالث العابقت 

 

 2املادة 

ًمنً للىمالت  ملما دعذ الظشوسة إلى رلو، عقذ 

ؼشاماث أو معاهذاث أو اجفاقُاث، عيى املعخىي 

 والىػني أو الذول . الجهىي 

 2املادة 

ًمنً للىمالت  ملما دعذ الظشوسة إلى رلو، 

عقذ ؼشاماث أو معاهذاث أو اجفاقُاث، عيى 

 املعخىي الىػني أو الذول .
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 25املادة 

ًخألف مجلغ إداسة الىمالت، جحذ سئِغ الحهىمت 

أو العلؼت الحهىمُت املفىطت مً لذهه لهزا 

 الغشض، مً لاعظاء الخال  بُاجهم: 

 ممثل عً الذًىان امللهي  -

عً إلاداسة  ممثلىن  ن( ممثلي4أربعت ) -

 25املادة 

ًخألف مجلغ إداسة الىمالت، جحذ سئِغ 

الحهىمت أو العلؼت الحهىمُت املفىطت مً 

 لذهه لهزا الغشض، مً لاعظاء الخال  بُاجهم: 

 ممثل عً الذًىان امللهي  -

 ممثلىن عً إلاداسة ٌعُىىن بىص جىظُمي -
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 5 

 

 

 جمثُلُت مهىيي القؼاعلخلق جىاصن ف  

ش  هفغ الخبًر

 

 

املؤظعت ف  حاجت لخبرة العذًذ مً 

الشخصُاث الىػىُت التي لها عالقت 

 باإلعالم

 

 هؤلذ عيى جمثُلُت الهُئاث الىقابُت 

 

 مً الذظخىس. 23جفعُال للفصل 

 ٌعُىىن بىص جىظُمي

( أعظاء ًخم اهخخابهم مً بين 4أسبعت ) -

 معخخذمي الىمالت.

ًمثالن الصحافُين ًيخخبان مً عظىان  -

 بُنهم ومً قبلهم،

عظىان ًمثالن املعخخذمين غير  -

 الصحافُين ًيخخبان مً بُنهم ومً قبلهم،

ممثل عن القطب العمىمي السمعي  -

 البصزي,

ممثل عن هاصزي ومىسعي الصحف  -

 الىطىيت.

أربع شخصياث وطىيت مضهىد لها  -

بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافت 

 يىىن على الىحى الخالي:وؤلاعالم ٌع

  شخصيخان ٌعينهما رئيس

الحكىمت باقتراح من الىسٍز 

 اإلاكلف بقطاع الاجصال.

  شخصيخان ٌعين أحدهما رئيس

مجلس الىىاب وألاخز رئيس 

( أعظاء ًخم اهخخابهم مً بين 4أسبعت ) -

 معخخذمي الىمالت.

خبان مً عظىان ًمثالن الصحافُين ًيخ -

 بُنهم ومً قبلهم،

عظىان ًمثالن املعخخذمين غير  -

الصحافُين ًيخخبان مً بُنهم ومً 

 قبلهم،

جحذد لُفُت اهخخاب هؤالء لاعظاء ف  الىظام 

 لاظاس ي الخاص بمعخخذمي بالىمالت.

ًحظش اجخماعاث مجلغ الاداسة بصفت 

ت:   اظدؽاٍس

 املذًش العام  -

ش  -  سئِغ مجلغ الخحٍش

 بير املؽترك سئِغ مجلغ الخذ -

 والُقظتسئِغ لجىت إلاظتراجُجُت  -

 الخنىىلىجُت املىصىص علُه 



 6 

ن  مجلس اإلاسدضاٍر

 ممثالن عن اإلاىظماث اإلاهىيت للصحافيين. -

( 4جحدد مدة اهخداب ألاعضاء اإلاىخخبين في أربع )

 للخجدًد مزة واحدة.سىىاث قابلت 

جحذد لُفُت اهخخاب هؤالء لاعظاء ف  الىظام 

 لاظاس ي الخاص بمعخخذمي بالىمالت.

في جأليف مجلس ؤلادارة السعي إلى جحقيق  ىًزاع

 مبدأ اإلاىاصفت

 

فخح الباب أمام أعظاء مجلغ 

إلاداسة لذعىة إلى عقذ اجخماعاجه 

عيى غشاس ما هى معمىى به بالعذًذ 

 .مً املؤظعاث

 21املادة 

أو بدعىة ، ًجخمع مجلغ إلاداسة بذعىة مً سئِعه

عيى لاقل مشجين ف  العىت وملما  من ثلثي أعضائه،

 ، ورلو:دعذ الظشوسة إلى رلو

 21املادة 

ًجخمع مجلغ إلاداسة بذعىة مً سئِعه، عيى 

لاقل مشجين ف  العىت وملما دعذ الظشوسة إلى 

 رلو، ورلو : 
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 جذقُق لغىي.

إؼشاك صحفيي الىمالت ف  جحذًذ 

 خؽ جحشحها 

 24املادة 

التي ًمنً ملجلغ إلاداسة إحذاثها عالوة عيى اللجان 

 أعاله، ًحذر: 22عمال بأحهام املادة 

لجىت إلاظتراجُجُت والُقظت الخنىىلىجُت  . أ

 ٌعهذ إلُه بذساظت ...

ش . ب ز ًخكىن من ، مجلغ الخحٍش مجلسا للخحٍز

صحافيين مىخخبين من قبل سمالئهم 

ال بالىمالت ًخهلف بئبذاء آساء أو جىلصُاث، 

زي سيما في ما ًخعلق  بالخط الخحٍز

ٌعشطها عيى املذًش العام حىى  للىكالت

؛
ّ
 جمُع القظاًا املخعلقت بخذبير املهىت

 24املادة  

عالوة عيى اللجان التي ًمنً ملجلغ إلاداسة 

 أعاله، ًحذر: 22إحذاثها عمال بأحهام املادة 

لجىت إلاظتراجُجُت والُقظت الخنىىلىجُت  . أ

 ٌعهذ إلُه بذساظت ...

ش، . ب ًخهىن مً صحافُين  مجلغ الخحٍش

بالىمالت ًخهلف بئبذاء آساء أو جىلصُاث، 

ٌعشطها عيى املذًش العام حىى جمُع 

 القظاًا املخعلقت بخذبير املهىت؛
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ال ؼو أن الىمالت جخىفش عيى خبرة 

مهمت جمننها مً جىظُع أعمالها 

ً وإلاظدؽاسة  لدؽمل الخهٍى

  22املادة 

 حؽخمل ميزاهُت الىمالت عيى ما ًي : 

 ف  باب املىاسد: . أ

ق أوؽؼتها، -  العائذاث املخأجُت مً حعٍى

- ..... 

العائذاث املخأجُت مً أعماى البحث  -

ن والخذماث املقذمت،  والاسدضارة والخكٍى

  22املادة 

 حؽخمل ميزاهُت الىمالت عيى ما ًي : 

 ف  باب املىاسد: . ب

ق أوؽؼتها، -  العائذاث املخأجُت مً حعٍى

- ... 

العائذاث املخأجُت مً أعماى البحث  -

 والخذماث املقذمت،
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 .التي جدخل ضمن اخخصاصاث الىكالت

 الهباث .....

 الهباث ..... -

 

 

، واملالءمت مع ػبقا ملا هم معمىى به

 1الخعذًل سقم 

  23املادة 

 جيسخ أحهام الظهير .....

القاهىن حيز الخىفيذ فىر وضزه  اًدخل هذ

دة الزسميت.  بالجٍز

  23املادة 

 جيسخ أحهام الظهير .....
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 التعليل التعديل املقرتح املادة كام جاءت يف املرشوع رمق التعديل

10 

 51.20مشسوع قاهىن زقم 

 ًحعلق بئعادة ثىظيم وكالة املغسب العسبي لألهباء

 51.20مشسوع قاهىن زقم 

لُادىظُم وكالت بًخعلم   لألهباء مغشب إفٍش

يهذف هزا الخعذًل إلى حغُير حسمُت 

لُامغشب إفوكالت  إلىالىكالت   لألهباء ٍش

(Maroc Afrique Agence Presse)، 

جماشُا مع جىحهاث اإلاملكت هحى عملها 

لي، كما أن حسمُت "اإلاغشب العشبي"  ؤلافٍش

 3122أصبحذ مخجاوصة بملخض ى دسخىس 

10 
 

 الفصل ألاول 

 أحكام عامة

 املادة ألاولى

جظل وكالت اإلاغشب العشبي لألهباء اإلاحذزت بمىحب الظهير 

خ  25215341ابت كاهىن سكم الشٍشف بمث )  2432شىال  1بخاٍس

( مؤسست عمىمُت جخمخع بالشخصُت 2322سبخمبر  23

ت والاسخلالل اإلاالي وجخظع مً آلان فصاعذا  الاعخباٍس

شاس إليها فُما بعذه اخخصاسا بالىكالت5  إلالخظُاث هزا اللاهىن َو

 ًكىن ملش الىكالت بالشباغ5555555555555

 الفصل ألاول 

 امةأحكام ع

 املادة ألاولى

قياوكالة  جعحبر  اإلاحذزت بمىحب الظهير  لألهباء مغسب إفٍس

خ  25215341الشٍشف بمثابت كاهىن سكم   2432شىال  1بخاٍس

( مؤسست عمىمُت جخمخع بالشخصُت 2322سبخمبر  23)

ت والاسخلالل اإلاالي  وثخضع لهرا القاهىن ابحداء مً الاعخباٍس

شاس إليها دخىله حيز الحىفير  فُما بعذه اخخصاسا بالىكالت5 َو

 ًكىن ملش الىكالت بالشباغ5555555555555

اإلاالئمت مع  يهذف هزا الخعذًل إلى

الخعذًل ألاول الزي يهم حغُير إسم الىكالت 

ذ الصُاغت اللاهىهُت5 وكزا  ججٍى
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 1املادة 

كىن الغشض منها العمل على  جخظع الىكالت لىصاًت الذولت، ٍو

خخصت حأحكام هزا اللاهىن، و ا سُما ما احترام أحهضتها اإلا

 ًخعلم منها باإلاهام اإلاسىذة إليها555555555

جخظع الىكالت أًظا للمشاكبت اإلاالُت للذولت اإلاؼبلت على 

 اإلاؤسساث العمىمُت وهُئاث أخشي55555

 1املادة 

، السلطة الحكىمية املكلفة باإلعالمجخظع الىكالت لىصاًت 

كىن الغشض منها العمل ع لى احترام أحهضتها اإلاخخصت حأحكام ٍو

 هزا اللاهىن، و ا سُما ما ًخعلم منها باإلاهام اإلاسىذة إليها555555555

جخظع الىكالت أًظا للمشاكبت اإلاالُت للذولت اإلاؼبلت على 

 اإلاؤسساث العمىمُت وهُئاث أخشي55555

جذكُم سلؼت  يهذف هزا الخعذًل إلى

لمت الىصاًت على الىكالت ورلك باسدبذال ك

 الذولت بالسلؼت الحكىمُت اإلاكلفت باإلعالم5

10 

 4املادة 

عالوة 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

5555555555555555555555555555555555555555555555555 
........... 

البث عبر ألاكماس الاصؼىاعُت  جؤهل الىكالت أًظا لخلذًم خذمت

ش واليشش مخعذدة  أو ما ًلىم ملام هزه الخلىُت،وخذمت الخحٍش

اللغاث وخذماث راث كُمت مظافت، و اسُما في مُادًً الُلظت 

الاستراجُجُت وجحلُل اإلاعلىمت واإلاعؼُاث ومعالجتها وكزا خذمت 

ت على مخخلف دعاماتها ووسائؼها5  بُع الفظاءاث ؤلاشهاٍس

 555555555555555555555555555555555555555إلاجلس إداسة ًمكً 

 4املادة 

عالوة 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

5555555555555555555555555555555555555555555555555 
........... 

مت البث عبر ألاكماس الاصؼىاعُت جؤهل الىكالت أًظا لخلذًم خذ

ش واليشش مخعذدة  أو ما ًلىم ملام هزه الخلىُت،وخذمت الخحٍش

اللغاث وخذماث راث كُمت مظافت، و اسُما في مُادًً الُلظت 

وكرا  5الاستراجُجُت وجحلُل اإلاعلىمت واإلاعؼُاث ومعالجتها

ة على مخحلف دعاماتها  خدمة بيع الفضاءات إلاشهاٍز

 5ووسائطها

 5555555555555555555555555555555555555555كً إلاجلس إداسة ًم

يهذف هزا الخعذًل إلى وسخ 

 ا ؤلاشهاس التي اإلالخظُاث اإلاخعللت بمهام 

جذخل طمً صمُم اإلاهام ألاساسُت 

، طماها للحُادًت مً خالل جفادي للىكالت

كل ما مً شأهه أن ٌشكل جأزيرا مادًا أو 

ا على الخىحهاث الكبري ا إلاحذدة معىٍى

 للىكالت5
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  6املادة 

ًمكً للىكالت، في إػاس مضاولت أوشؼتها، أن جمخلك، عبر الاكخىاء 

أو ؤلاحاسة أو الائخمان الخجاسي أو اإلاعاوطت أو حم الاهخفاع، 

حمُع اإلامخلكاث اإلاىلىلت وغير اإلاىلىلت، وحمُع معذاث 

الخصمُم، وؤلاهخاج والاجصال ألاسض ي أو الفظائي، الشكمي، 

 لسلكُت أو الالسلكُت5555555555555555555555555555555555ا

  6املادة 

ًمكً للىكالت، في إػاس مضاولت أوشؼتها، أن جمخلك،عبر الاكخىاء 

أو ؤلاحاسة أو الائخمان الخجاسي أو اإلاعاوطت أو حم 

ةالاهخفاع، وحمُع معذاث  جميع املمحلكات املىقىلة والعقاٍز

سض ي أو الفظائي، الشكمي، الخصمُم، وؤلاهخاج والاجصال ألا 

 السلكُت أو الالسلكُت5555555555555555555555555555555555

جذكُم صُاغت  يهذف هزا الخعذًل إلى

ت  ع كلمت غير مىلىلت بالعلاٍس اإلاادة5 بخعٍى

 22اإلاادة الصُغت الىاسدة في اوسجاما مع 

 مً مششوع هزا اللاهىن5

10 

 21اإلاادة 

جحذ سئاست سئِس الحكىمت أو ًخألف مجلس إداسة الىكالت، 

السلؼت الحكىمُت اإلافىطت مً لذهه لهزا الغشض،مً ألاعظاء 

 الخالي بُانهم:

 ممثل عً الذًىان اإلالكي؛ - 

 ممثلىن عً ؤلاداسة ٌعُىىن بىص جىظُمي؛ - 

مً بين مسخخذمي  ( أعضاء ًحم اهحخابهم54أزبعة ) -

 الىكالت على الىحى الخالي:

مً بُنهم  ًيحخبان فُينالصحا عضىان ًمثالن - 

 ومً كبلهم؛

الصحافُين غير اإلاسخخذمين  عضىان ًمثالن - 

 مً بُنهم ومً كبلهم5 ًيحخبان

في الىظام  هؤالء ألاعضاء جحذد كُفُت اهخخاب

 ألاساس ي الخاص بمسخخذمي الىكالت5

ت:  ًحظش احخماعاث مجلس ؤلاداسة بصفت اسدشاٍس

 اإلاذًش العام؛ - 

555555555555555555555555555555555 

 21اإلاادة 

ًخألف مجلس إداسة الىكالت، جحذ سئاست سئِس الحكىمت أو 

 مع مساعاة السلؼت الحكىمُت اإلافىطت مً لذهه لهزا الغشض،

مً ألاعظاء الخالي ، مً الدسحىز  21مقحضيات الفصل 

 بُانهم:

 ممثل عً الذًىان اإلالكي؛ -

 بدزجة مدًس مسكزي على ألاقلممثلىن عً ؤلاداسة  -

 ٌعُىىن بىص جىظُمي؛

عً املىظمات املهىية للصحافة واليشس  (1) ممثلين -

 ألاكثر ثمثيلية؛

 ممثل عً الشسكة الىطىية لإلذاعة والحلفزة؛ -

( أعضاء ًحم اهحخابهم مً بين مسحخدمي 54أزبعة ) -

 الىكالة على الىحى الحالي:

ًمثالن الصحافيين ًيحخبان مً بينهم  (1) عضىان -

 ومً قبلهم؛

ًمثالن املسحخدمين غير الصحافيين ( 1)عضىان  -

 .ًيحخبان مً بينهم ومً قبلهم

 

 

 

السعي لخحلُم  يهذف هزا الخعذًل إلى

جمثُلُت وطمان  23مظمىن الفصل 

بمسخىي عالي لإلداسة داخل مجلس إداسة 

ض كزا و الىكالت  ت ممثلين  هاحعٍض عً بعظٍى

اإلاىظماث اإلاهىُت للصحافت واليشش ألاكثر 

ممثل عً الششكت الىػىُت و  جمثُلُت

 5لإلراعت والخلفضة
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في الىظام ألاساس ي  هؤالء ألاعضاء جحذد كُفُت اهخخاب

 الخاص بمسخخذمي الىكالت5

( سىىاث 1خمس )ألاعظاء في هؤ اء جحذد مذة اهخذاب 

 5مشة واحذة كابلت للخجذًذ

ة بمجلس إدازة الىكالة بمج سد اهحفاء ثيحهي العضٍى

ة  .الصفة التي على أساسها اكخسبد هره العضٍى

ت:  ًحظش احخماعاث مجلس ؤلاداسة بصفت اسدشاٍس

 اإلاذًش العام؛ - 

555555555555555555555555555555555 

 

 

يهذف الشم الثاوي مً الخعذًل إلى 

وطبؽ حالت اهخذاب ألاعظاء جحذًذ مذة 

ت  5اهتهاء العظٍى

10 

 22املادة 

ت ًخمخع مجلس ؤلاداسة بجمُع السلؽ والص الحُاث الظشوٍس

إلداسة الىكالت، ولهزه الغاًت ًلىم مً خالل مذاو اجه بالبث في 

 اللظاًا العامت التي تهم الىكالت و اسُما:

- 5555555555 

- 55555555555 

حعشض كشاساث مجلس ؤلاداسة اإلاخعللت 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

55555555555555555555555555555555 

ًحذد اإلاجلس جألُف اللجان اإلاشاس إليها أعاله وصالحُاتها 

 وكُفُاث حسُيرها5

 22املادة 

ت  ًخمخع مجلس ؤلاداسة بجمُع السلؽ والصالحُاث الظشوٍس

إلداسة الىكالت، ولهزه الغاًت ًلىم مً خالل مذاو اجه بالبث في 

 لتي تهم الىكالت و اسُما:اللظاًا العامت ا

- 5555555555 

- 55555555555 

حعشض كشاساث مجلس ؤلاداسة اإلاخعللت 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555 

55555555555555555555555555555555 

ف اللجان اإلاشاس ًحذد جألُ الريالداخلي ٌعد املجلس هظامه 

 إليها أعاله وصالحُاتها وكُفُاث حسُيرها5

طشوسة إعذاد  يهذف هزا الخعذًل إلى

هظام داخلي ًحذد جألُف اللجان 

 وصالحُاتها5
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10 

 21املادة 

ًخمخع اإلاذًش العام بجمُع السلؽ والصالحُاث الالصمت لدسُير 

 الىكالت5

 ولهزه الغاًت ًلىم باإلاهام الخالُت:

 ساث مجلس ؤلاداسة؛ًىفز كشا - 

 - 5555555555555555555555555555555555 

 - 5555555555555555555555555555555555 

555555555555555555555555555555555555555 

 

شا عً  -  عشض جلٍش ٌعذ حصُلت أوشؼت الىكالت َو

 حسُيرها أمام مجلس ؤلاداسة5

55555555555555555555555555555 

 21املادة 

ش العام بجمُع السلؽ والصالحُاث الالصمت لدسُير ًخمخع اإلاذً

 الىكالت5

 ولهزه الغاًت ًلىم باإلاهام الخالُت:

 ًىفز كشاساث مجلس ؤلاداسة؛ - 

 - 5555555555555555555555555555555555 

 - 5555555555555555555555555555555555 

555555555555555555555555555555555555555 

 

شا عً ٌعذ حصُلت أوشؼت ا -  عشض جلٍش لىكالت َو

 حسُيرها أمام مجلس ؤلاداسة5

س سىىي ألوشطة الىكالة  -  5ٌعمل على وشس ثقٍس

55555555555555555555555555555 

 

 

يهذف هزا الخعذًل إلى إطافت وشش 

ش السىىي لحصُلت عمل الىكالت إلى  الخلٍش

ض مبادئ  مهام اإلاذًش العام ورلك لخعٍض

 الشفافُت والحكامت5

10 

 21ادة امل

مً أحل اللُام باإلاهام اإلاسىذة إليها بمىحب هزا اللاهىن، 

جخىفش الىكالت على مسخخذمين ًخكىهىن مً مىظفين ملحلين 

لذيها مً ؤلاداساث العمىمُت ومً مسخخذمين مشسمين جلىم 

بخىظُفهم وفلا للىظام ألاساس ي الخاص بمسخخذميها وكزا 

 مكً مسخخذمين مخعاكذًً معها5 

 21املادة 

مً أحل اللُام باإلاهام اإلاسىذة إليها بمىحب هزا اللاهىن، 

جخىفش الىكالت على مسخخذمين ًخكىهىن مً مىظفين ملحلين 

مً ؤلاداساث العمىمُت ومً ا أو مىضىعين زهً إشازتهلذيها 

مسخخذمين مشسمين جلىم بخىظُفهم وفلا للىظام ألاساس ي 

 عها5الخاص بمسخخذميها وكزا مكً مسخخذمين مخعاكذًً م

 

 

إطافت صُغت  يهذف هزا الخعذًل إلى

الىطع سهً ؤلاشاسة إلى حاهب ؤلالحاق 

ت للىكالت ت الظشوٍس  لخىفير اإلاىاسد البشٍش
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 الفصل الخامس

 مقحضيات خحامية

 21املادة 

خ 25215341جيسخ أحكام الظهير الشٍشف بمثابت كاهىن سكم بخاٍس

شب العشبي ( اإلاحذر لىكالت اإلاغ2322سبخمبر 23) 2432شىال1

 لألهباء5

 الفصل الخامس

 مقحضيات خحامية

 21املادة 

أحكام  ابحداء مً دخىل هرا القاهىن حيز الحىفير،ثيسخ 

خ 25215341الظهير الشٍشف بمثابت كاهىن سكم  2432شىال1بخاٍس

 ( اإلاحذر لىكالت اإلاغشب العشبي لألهباء23225سبخمبر 23)

خ  يهذف هزا الخعذًل إلى جذكُم جاٍس

ام الظهير الشٍشف بمثابت كاهىن أحك وسخ

خ  25215341 سكم  23) 2432شىال1بخاٍس

ىكالت اإلاغشب ل( اإلاحذر ل2322سبخمبر 

 العشبي لألهباء5
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  التبرير  التعديل المقترح   المادة األصلية  

1  

  املادة�األو��

تظل�و�الة�املغرب�العر�ي�لألنباء�املحدثة�بموجب�

� �قانون �بمثابة �الشر�ف �الظ��� �1.75.235رقم

)�مؤسسة�1977س�تم��19(�1397شوال��5بتار�خ�

عمومية�تتمتع�بال��صية�االعتبار�ة�واالستقالل�

��ذا� �ملقتضيات �فصاعدا �اآلن �من �وتخضع املا��

  القانون�و�شار�إل��ا�فيما��عده�اختصارا�بالو�الة.

�تتوفر�ع��� �أن �و�مكن �بالر�اط �مقر�الو�الة ي�ون

  �.لوط���والدو��مصا���خارجية�ع���املستوى�ا

  املادة�األو��

ملحدثة�ا��غ���اسم�و�الة�املغرب�العر�ي�لألنباء

�رقم� �قانون �بمثابة �الشر�ف �الظ��� بموجب

1.75.235�� ��5بتار�خ �1397شوال

�تتمتع�1977س�تم��19( �عمومية �مؤسسة (

� �املا�� �واالستقالل �االعتبار�ة و�الة�ببال��صية

  ...................��املغرب�الكب���لألنباء

……………………………………………………………………..  

  

  

  

�غي���االسم�ملواكبة�التغي���الطارئ�ع���اسم�

مع��ا،�تماشياملغرب�العر�ي�إ���املغرب�الكب��

ما��و�معمول�بھ�����ذا�الباب،�وتفاديا�ل�ل�

ا��ساسيات�ال����انت�تث���ا��سمية�املغرب�

  العر�ي.
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2  

  املادة�األو��

تظل�و�الة�املغرب�العر�ي�لألنباء�املحدثة�بموجب�

� �رقم �قانون �بمثابة �الشر�ف �1.75.235الظ���

)�مؤسسة�1977س�تم��19(�1397شوال��5بتار�خ�

عمومية�تتمتع�بال��صية�االعتبار�ة�واالستقالل�

��ذا� �ملقتضيات �فصاعدا �اآلن �من �وتخضع املا��

  القانون�و�شار�إل��ا�فيما��عده�اختصارا�بالو�الة.

�تتوفر�ع��� �أن �و�مكن �بالر�اط �مقر�الو�الة ي�ون

  �.مصا���خارجية�ع���املستوى�الوط���والدو��

  املادة�األو��

..........................................................................

..........................................................................

ملقتضيات��من�اآلن�فصاعداوتخضع�...............

�اختصارا� ��عده �فيما �إل��ا �و�شار �القانون �ذا

  بالو�الة.

...................................................................................

..................................................................................  

  

  

  

  

  

حذف�((من�اآلن�فصاعدا))�ال�مع���

  لوجود�ا����النص.
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3  

  املادة�األو��

تظل�و�الة�املغرب�العر�ي�لألنباء�املحدثة�بموجب�

� �رقم �قانون �بمثابة �الشر�ف �1.75.235الظ���

)�مؤسسة�1977س�تم��19(�1397شوال��5بتار�خ�

عمومية�تتمتع�بال��صية�االعتبار�ة�واالستقالل�

��ذا� �ملقتضيات �فصاعدا �اآلن �من �وتخضع املا��

  القانون�و�شار�إل��ا�فيما��عده�اختصارا�بالو�الة.

�تتوفر�ع��� �أن �و�مكن �بالر�اط �مقر�الو�الة ي�ون

  �.مصا���خارجية�ع���املستوى�الوط���والدو��

  املادة�األو��

..........................................................................

..........................................................................

.................................................................................  

...................................................................................

..................................................................................  

���تتوفر�عو �و�مكن�أني�ون�مقر�الو�الة�بالر�اط�

  مصا���خارجية�ع���املستوى�الوط���والدو��.

  

  

  

ن�عبارة�يمكن�أن�ت��ك�املجال�لعدم�إحداث�أل 

  مصا���خارجية�ع���املستوى�الوط���والدو��.
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  التبرير  التعديل المقترح   المادة األصلية  

4  

  2املادة�

تخضع�الو�الة�لوصاية�الدولة،�و��ون�الغرض�م��ا�

  .................................................العمل�ع���اح��ام�

................................................................................  

  

  2املادة�

� �تخضع �لوصاية �ا��كومية�الو�الة السلطات

  اح��ام��..................العمل�ع������دف�املختصة

..................................................................................�  

………………..……………………………………………………..  

  

  تحديد�ما�املقصود�بالدولة����النص.
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5  

  2املادة�

  ........................................تخضع�الو�الة�لوصاية�

.................................................................................�

ع���اح��ام�أج�ز��ا�املختصة�ألح�ام��ذا�القانون�

والسيما�ما�يتعلق�م��ا�بامل�ام�املسندة�إل��ا،�والس�ر�

�ال�شر�عية� �النصوص �تطبيق �ع�� �عام �ش�ل

  والتنظيمية�املتعلقة�باملؤسسات�العمومية.

�للدولة� �املالية �للمراقبة �أيضا �الو�الة تخضع

املطبقة�ع���املؤسسات�العمومية�و�يئات�أخرى،�

طبقا�للنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ا��اري���ا�

  العمل.

  2املادة�

  تخضع�الو�الة�لوصاية�..........................................

................................................�..................................�

ألح�ام��ذا��املختصة�أج�زة�الو�الةع���اح��ام�

� �املسندة�القانون. �بامل�ام �م��ا �يتعلق �ما والسيما

  ،إل��ا

�................................................................................  

……………………………………………………………………..  

  

  

  

تفادي�تكرار�الضمائر�ال����عود�ع���الفاعل�

  الذي�ال�ي�ون�وا��ا�أحيانا.�
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  التبرير  التعديل المقترح   المادة األصلية  

6  

  2املادة�

تخضع�الو�الة�لوصاية�الدولة،�و��ون�الغرض�م��ا�

��ذا� �ألح�ام �املختصة �أج�ز��ا �اح��ام �ع�� العمل

� �م��ا �يتعلق �ما �والسيما �املسندة�القانون بامل�ام

�النصوص� �تطبيق �ع�� �عام �والس�ر��ش�ل إل��ا،

�باملؤسسات� �املتعلقة �والتنظيمية ال�شر�عية

  العمومية.

�للدولة� �املالية �للمراقبة �أيضا �الو�الة تخضع

املطبقة�ع���املؤسسات�العمومية�و�يئات�أخرى،�

طبقا�للنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ا��اري���ا�

  العمل.

  2املادة�

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………  

�� �عاموالس�ر �النصوص���ش�ل �تطبيق ع��

�باملؤسسات� �املتعلقة �والتنظيمية ال�شر�عية

  العمومية.

�للدولة� �املالية �للمراقبة �أيضا �الو�الة تخضع

املطبقة�ع���املؤسسات�العمومية�و�يئات�أخرى،�

ري���ا�ا��اطبقا�للنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�

  العمل.

  

  

  

  حذف�عبارة�"��ش�ل�عام�"�لتجو�د�النص.
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  التبرير  التعديل المقترح   المادة األصلية  

7  

  3املادة�

  تمارس�الو�الة���ساب�الدولة�امل�ام�التالية:

�املغرب�- �إشعاع �و�عز�ز �الوطنية �ال�و�ة تثم�ن

 وتقو�ة�حضوره�ع���املستوى�الدو��؛

-...............................................................................  

................................................................................  

  4املادة�

� �املادة �بموجب �إل��ا �املسندة �امل�ام �ع�� �3عالوة

�يناط � �����أعاله، �البحث �م�مة بالو�الة

  املغرب�..............................

�............................................................................

ومعا����ا��ش�ل�منفتح�ومتوازن�ومتعدد�و�حيادية�

  ...................................................وفقا�ألخالقيات�

  3املادة�

�املس �امل�ام �ع�� �عالوة �املادة �بموجب �إل��ا �3ندة

  ���املغرب�........يناط�بالو�الة�م�مة�البحث��أعاله،

.............................................�......................................

ومعا����ا��ش�ل�منفتح�ومتوازن�ومتعدد�و�حيادية�

  .............................................وفقا�ألخالقيات�......

  4ملادة�

  تمارس�الو�الة���ساب�الدولة�امل�ام�التالية:

�املغرب�- �إشعاع �و�عز�ز �الوطنية �ال�و�ة تثم�ن

 وتقو�ة�حضوره�ع���املستوى�الدو��؛

-...............................................................................  

................................................................................  

  

  

  

،�انطالقا�4لتصبح�املادة���3غ���ترت�ب�املادة�

من��ون�أن�امل�مة�األو���للو�الة����إعالنية،�

  و�التا����عطى�ل�ا�األسبقية�ع���حساب�البا��.
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8  

  3املادة�

  تمارس�الو�الة���ساب�الدولة�امل�ام�التالية:

�املغرب�- �إشعاع �و�عز�ز �الوطنية �ال�و�ة تثم�ن

 وتقو�ة�حضوره�ع���املستوى�الدو��؛

املسا�مة����إيصال�صوت�اململكة�أمام�املحافل�-

�العمومي� �النقاش �وتحف�� �والدولية الوطنية

تنظيم�لقاءات�فكر�ة�وإعالمية�الديمقراطي�ع���

 �املنتديات�واللقاءات�ا��وار�ة�والندوات؛

�العمومية�- �السلطات �خ���ترى ��ل �ب�ث القيام

  الدستور�ة�فائدة����إبالغھ�إ���العموم.

  3املادة�

  تمارس�الو�الة���ساب�الدولة�امل�ام�التالية:

بث��ل�خ���ترى�السلطات�العمومية��القيام�ب�-

  ���إبالغھ�إ���العموم.الدستور�ة�فائدة�

املسا�مة����إيصال�صوت�اململكة�أمام�املحافل��-

  الوطنية�والدولية

�املغرب��- �و�عز�ز�إشعاع �الوطنية �ال�و�ة تثم�ن

 وتقو�ة�حضوره�ع���املستوى�الدو��؛

تحف���النقاش�العمومي�الديمقراطي�ع���تنظيم��-

��املنتد �وإعالمية �فكر�ة �واللقاءات�لقاءات يات

  .والندواتا��وار�ة�

  

  

  

 لتجو�د�النص.�،"القيام�ب"حذف�عبارة�

  وإعادة�ال��ت�ب�حسب�األولو�ات.
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  4املادة�

� �املادة �بموجب �إل��ا �املسندة �امل�ام �ع�� �أعاله،��3عالوة

  ........م�مة�البحث����املغرب�......................يناط�بالو�الة�

ومعا����ا��............................................................................

�ش�ل�منفتح�ومتوازن�ومتعدد�و�حيادية�وفقا�ألخالقيات�

  ................................................................�م�نة�ال��افة

............................................................................................  

� 

  

  �4املادة�

� �املادة �بموجب �إل��ا �املسندة �امل�ام �ع�� �،أعاله�3عالوة

  .�امل�ام�التالية:يناط�بالو�الة�

...........................................................................................  

............................................................................................  

  

  

  

  

  حذف��ذه�العبارة،�لتجو�د�النص.
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10  

  4املادة�

� �املادة �بموجب �إل��ا �املسندة �امل�ام �ع�� �أعاله،��3عالوة

  بالو�الة�م�مة�البحث����املغرب�..............................�يناط

ومعا����ا��............................................................................

�ش�ل�منفتح�ومتوازن�ومتعدد�و�حيادية�وفقا�ألخالقيات�

�ا����،�مقابل�أداء�ما��،���� �ال��افة�وكذا�وضع م�نة

�ا �التكنولوجيا�متناول �أش�ال �من �ش�ل �أي ��� ملرتفق�ن

  �و�جميع�الدعامات�أو�الوسائط�ا��الية�واملستقبلية.

  تؤ�ل�الو�الة�أيضا�لتقديم�...............................................

  .......................�ع���مختلف�دعاما��ا�ووسائط�ا.

.............................................................................................  

.............................................................................................  

  �4املادة�

............................................................................................  

...........................................................................................  

كما����ا��ارج،�عن�عناصر�ا�����والبحث����املغرب� -

�وموضوعية� �مصداقية ��ش�ل�التام�وذي ومعا����ا

� �وفقا �و�حيادية �ومتعدد �ومتوازن �تنص�منفتح ملا

أخالقيات�م�نة�عليھ�القوان�ن�ا��اري���ا�العمل�و

 .ال��افة

ل�مقاب�املرتفق�ن،�إشارةر�ن�وضع�ا������وكذا� -

� �ما�� ��يكون أداء �من��متناول�م�� �ش�ل �أي ��

أش�ال�التكنولوجيا�و�جميع�الدعامات�أو�الوسائط�

  ا��الية�واملستقبلية.

  .............تؤ�ل�الو�الة�أيضا�لتقديم�..................... -

  ع���مختلف�دعاما��ا�ووسائط�ا........................�

...........................................................................................  

  

  

  

  

�تؤطر�ا� �وا��يادية �واملوضوعية املصداقية

القوان�ن�ا��اري���ا�العمل����مجال�ال��افة�

  واإلعالم.

  

�امل �لتجو�د�ترت�ب �فقرات، �ش�ل �ع�� �ام

مع�التأكيد�ع���وضع�ا�����ر�ن�إشارة��النص،

  املرتفق�ن�لدى�الو�الة.
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11  

  4املادة�

..........................................................................................  

............................................................................�  

  تؤ�ل�الو�الة�أيضا�لتقديم�...............................................

  .......................�ع���مختلف�دعاما��ا�ووسائط�ا.

يمكن�ملجلس�إدارة�الو�الة�أن�يقرر�تفو�ض�إنجاز��عض�

�مراقبة�األ �تحت �املادة ��ذه ��� �عل��ا �املنصوص �شطة

�أو�ا��اص� �العام �للقطاع �تا�عة �مؤسسات �إ�� الو�الة

معتمدة�ل�ذا�الغرض،�تحدد�شروط�ومسطرة�االعتماد�

�بنص� �تفو�ض�ا �يجوز �ال �ال�� �ا��دمات �الئحة وكذا

  تنظي��.

  4املادة�

.............................................................�..............................  

............................................................................�  

  تؤ�ل�الو�الة�أيضا�لتقديم�...............................................

  ...........�ع���مختلف�دعاما��ا�ووسائط�ا.............

�إنجاز� �تفو�ض �يقرر �أن �الو�الة �إدارة �ملجلس يمكن

�تحت� �املادة ��ذه ��� �عل��ا �املنصوص �األ�شطة �عض

�أو� �العام �للقطاع �تا�عة �مؤسسات �إ�� �الو�الة مراقبة

ا��اص�معتمدة�ل�ذا�الغرض،�تحدد�شروط�ومسطرة�

يجوز�تفو�ض�ا�االعتماد�وكذا�الئحة�ا��دمات�ال���ال�

  بنص�تنظيمي.

  

  

  

  

  

،�وإرفاق�ا�باملادة�4حذف��ذه�الفقرة�من�املادة�

  ،�أل��ا�تتطرق�الختصاصات�مجلس�اإلدارة.11
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  10دة�املا
�أو� �ا���ومة �رئاسة �تحت �الو�الة، �إدارة �مجلس يتألف

ل�ذا�الغرض،�من�السلطة�ا���ومية�املفوضة�من�لدنھ�
  األعضاء�التا���بيا��م:

 ممثل�عن�الديوان�املل�ي؛ -
 ممثلون�عن�اإلدارة��عينون�بنص�تنظي��؛ -
- .................................................................................... 
- ....................................................................................�  

  10دة�املا
يتألف�مجلس�إدارة�الو�الة،�تحت�رئاسة�ا���ومة�أو�السلطة�
ا���ومية�املفوضة�من�لدنھ�ل�ذا�الغرض،�من�األعضاء�التا���

  بيا��م:

 ممثل�عن�الديوان�املل�ي؛ -
ن��عينو �املختصةالسلطات�ا��كومية��عنممثلون� -

 بنص�تنظي��؛
- ........................................................................................... 
- ........................................................................................... 

  

  

  

  

املعنية،�واملالءمة�طبيعة�اإلدارة�تحديد�

الوارد����املادة�رقم��4مع�التعديل�رقم�

2.  
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  10دة�املا
�أو� �ا���ومة �رئاسة �تحت �الو�الة، �إدارة �مجلس يتألف
السلطة�ا���ومية�املفوضة�من�لدنھ�ل�ذا�الغرض،�من�

  األعضاء�التا���بيا��م:

- ....................................................................... 
- ........................................................................ 
)�أعضاء�يتم�انتخا��م�من�ب�ن�مستخدمي�04أر�عة�( -

 الو�الة�ع���النحو�التا��:
�بي��م� - �ال��افي�ن�ي�تخبان�من �يمثالن عضوان

 ومن�قبل�م؛
�ال��افي�ن� - �غ�� �املستخدم�ن �يمثالن عضوان

 ي�تخبان�من�بي��م�ومن�قبل�م؛
تحدد�كيفية�انتخاب��ؤالء�األعضاء����النظام�األسا����

  ا��اص�بمستخدمي�الو�الة.

..........................................................................�  

  10دة�املا
الو�الة،�تحت�رئاسة�ا���ومة�أو�السلطة�يتألف�مجلس�إدارة�

ا���ومية�املفوضة�من�لدنھ�ل�ذا�الغرض،�من�األعضاء�التا���
  بيا��م:

- ....................................................................... 
- ........................................................................ 
- )� �04أر�عة �الو�الة��أعضاء) �مستخدمي يمثلون

�ي�تخبون�من�ب�ن�ممث���النقابات�األك���تمثيلية
 ع���النحو�التا��:

�ال��افي�ن�)20(�عضوان - �من��.يمثالن ي�تخبان
 بي��م�ومن�قبل�م؛

�.يمثالن�املستخدم�ن�غ���ال��افي�ن�)20(�عضوان -
 ي�تخبان�من�بي��م�ومن�قبل�م؛

� ��� �األعضاء ��ؤالء �انتخاب �كيفية �األسا����تحدد النظام
  ا��اص�بمستخدمي�الو�الة.

..................................................................................................  

  

  

  

إشراك�النقابات�األك���تمثيلية،�كما��و�

الشأن����املجالس�اإلدار�ة�للمؤسسات�

  األخرى.
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14  

  10دة�املا
.............................................................................................
............................................................................................  

..........................................................................................  

  يحضر�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�بصفة�اس�شار�ة:

 املدير�العام؛ -
 رئ�س�مجلس�التحر�ر؛ -
 رئ�س�مجلس�التدب���املش��ك؛ -
  �................................رئ�س���نة�االس��اتيجية� -

  �10دةاملا
....................................................................................................
...................................................................................................  

....................................................................................................  

  يحضر�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�بصفة�اس�شار�ة:
 املدير�العام؛ -
 رئ�س�مجلس�التحر�ر؛ -
 رئ�س�مجلس�التدب���املش��ك؛ -
 رئ�س�املجلس�الوط���لل��افة؛ -
  ..........................................رئ�س���نة�االس��اتيجية� -

  

  

  

  

اعتبارا�ل�ون�املجلس�الوط���لل��افة�

  �يأة�معنية�بالو�الة.
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15  

  10دة�املا
.............................................................................................
............................................................................................  

..........................................................................................  

  يحضر�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�بصفة�اس�شار�ة:

 املدير�العام؛ -
- ....................................................... 
- ......................................................... 
رئ�س���نة�االس��اتيجية�واليقظة�التكنولوجية� -

  ��عده.��14املنصوص�عليھ����املادة

  10دة�املا
  10دة�املا

....................................................................................................
.....................................................................................  

..........................................................................................  

  يحضر�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�بصفة�اس�شار�ة:

 املدير�العام؛ -
- ....................................................... 
- ......................................................... 
�واليقظة - �االس��اتيجية ���نة التكنولوجية��رئ�س

  �عده.����14املادة��عل��ااملنصوص�

  

  

  

  

  ت��يح�خطأ�مادي.
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16  

  11املادة�
�والصالحيات� �السلط �بجميع �اإلدارة �مجلس يتمتع
�خالل �من �يقوم، �الغاية �ول�ذه �الو�الة، �إلدارة �الضرور�ة

�الو�الة� ���م �ال�� �العامة �القضايا ��� �بالبت مداوالتھ،
  والسيما:

  �ومة؛ة�..............�ال���تحدد�ا�ا��تحديد�السياسة�العام�-
  تحديد�برنامج�العمل�السنوي�للو�الة؛�-
  ديد�شروط�إنجاز��عض�.............................................تح-
  من�قبل�الو�الة؛تحديد��عر�فة�ا��دمات�املقدمة�-
  .............................تقر�ر�إحداث�شر�ات�تا�عة�للو�الة�-
-.............................................................................................  
املصادقة�ع���التقر�ر�السنوي�للتدب���الذي��عده�املدير��-

  العام.
..............................................................................................  

.............................................................................................  
  

  11املادة�
يتمتع�مجلس�اإلدارة�بجميع�السلط�والصالحيات�الضرور�ة�

� �ول�ذه �الو�الة، �مداوالتھ،�إلدارة �خالل �من �يقوم، الغاية
  بالبت����القضايا�العامة�ال�����م�الو�الة�والسيما:

  �ومة؛ة�..............�ال���تحدد�ا�ا��تحديد�السياسة�العام�-
  برنامج�العمل�السنوي�للو�الة؛�املصادقة�ع���-
  ديد�شروط�إنجاز��عض�.............................................تح-
�ع��- �املصادقة �قبل�� �من �املقدمة �ا��دمات �عر�فة

  الو�الة؛
  إحداث�شر�ات�تا�عة�للو�الة�.............................�تقر�ر-
-.............................................................................................  
-�� �للتدب���الذي �التقر�ر�السنوي �ع�� �املاملصادقة دير��عده

  العام.
  

  

  

  �عديالت�من�أجل�تجو�د�النص.
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  11املادة�
�والصالحيات� �السلط �بجميع �اإلدارة �مجلس يتمتع
�خالل� �من �يقوم، �الغاية �ول�ذه �الو�الة، �إلدارة الضرور�ة

  ............................................................مداوالتھ،�بالبت�
-.............................................................................................  
املصادقة�ع���التقر�ر�السنوي�للتدب���الذي��عده�املدير��-

  العام.
  
  

�باملواد�التالية�ع���عرض�قرارات�مجلس�اإلدارة�املتعلقة�
  املصادقة�وفق�النصوص�ال�شر�عية�ا��اري���ا�العمل:

.............................................................................................  
...........................................................................................  

دد�املجلس�تأليف�ال��ان�املشار�إل��ا�أعاله�وصالحي��ا�يح
  وكيفيات��سي���ا.

  

  11املادة�
يتمتع�مجلس�اإلدارة�بجميع�السلط�والصالحيات�الضرور�ة�
�مداوالتھ،� �خالل �من �يقوم، �الغاية �ول�ذه �الو�الة، إلدارة

  بالبت�............................................................
-.............................................................................................  
�املدير��- ��عده �للتدب���الذي �التقر�ر�السنوي �ع�� املصادقة

  العام.
  

يمكن�ملجلس�إدارة�الو�الة�أن�يقرر�تفو�ض�إنجاز�
��ا��دمات��عض �عل��ا �املنصوص �املادة من����3

�القانون  ��ذا �تحت �مؤسسات�، �إ�� �الو�الة مراقبة
�ل�ذا� �معتمدة �ا��اص �أو �العام �للقطاع تا�عة
�وكذا� �االعتماد �ومسطرة �شروط �تحدد الغرض،
�بنص� �تفو�ض�ا �يجوز �ال �ال�� �ا��دمات الئحة

  تنظيمي.
  

�ع��� �التالية �باملواد �املتعلقة �اإلدارة �مجلس �قرارات �عرض
  املصادقة�وفق�النصوص�ال�شر�عية�ا��اري���ا�العمل:

.............................................................................................  
�وصالحي��ا� �أعاله �املشار�إل��ا �ال��ان �تأليف �املجلس يحدد

  وكيفيات��سي���ا.

  

  

  

  

من�النص��4ضم�الفقرة�األخ��ة�من�املادة�

��لمة� ��عديل �مع �املادة، ��ذه �إ�� االص��

����3،�واإلشارة�إ���املادة�أ�شطة�بخدمات

  ،�6رقم��حالة�املوافقة�ع���التعديل

  .3إ����4بتحو�ل�املادة��
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18  

  11املادة�
�والصالحيات� �السلط �بجميع �اإلدارة �مجلس يتمتع
�خالل� �من �يقوم، �الغاية �ول�ذه �الو�الة، �إلدارة الضرور�ة

  ............................................................�مداوالتھ،�بالبت
-.............................................................................................  
املصادقة�ع���التقر�ر�السنوي�للتدب���الذي��عده�املدير��-

  العام.
.............................................................................................  

...........................................................................................  
يحدد�املجلس�تأليف�ال��ان�املشار�إل��ا�أعاله�وصالحي��ا�

  وكيفيات��سي���ا.
  

  11املادة�
السلط�والصالحيات�الضرور�ة�يتمتع�مجلس�اإلدارة�بجميع�

�مداوالتھ،� �خالل �من �يقوم، �الغاية �ول�ذه �الو�الة، إلدارة
  بالبت�............................................................

-.............................................................................................  
-�� �ع�� �املدير�املصادقة ��عده �للتدب���الذي التقر�ر�السنوي

  العام.
.............................................................................................  

...........................................................................................  
�ال��ا �تأليف �املجلس �وصالحي��ا�يحدد �أعاله �املشار�إل��ا ن

  وكيفيات��سي���ا.
  إحداث�فروع�ج�و�ة�تواجب�ا�����ا���وي.

  

  

�ا����� �تواكب �ج�و�ة �فروع إحداث

�مقتضيات� �ت��يل �مع �تماشيا ا���وي،

� �با���و�ة��2011الدستور املتعلقة

�ومواكب��ا� �ا���ات ��ل �لتغطية املتقدمة

بتغطية�شاملة�دون�االقتصار�ع���ج�ات�

  .�عي��ا
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19  

  12املادة�

�ع��� �رئ�سھ، �من �بدعوة �اإلدارة �مجلس يجتمع

األقل�مرت�ن����السنة�و�لما�دعت�حاجة�الو�الة�

  إ���ذلك�وذلك:

- ............................................................................. 

...............................................................................�  

  12املادة�

�ع��� �رئ�سھ، �من �بدعوة �اإلدارة �مجلس يجتمع

� �دعت �و�لما �السنة ��� �مرت�ن ا��اجة�األقل

  �:�لذلك

- ............................................................................. 

...............................................................................  

  

  .تجو�د�النص
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20  

  12املادة�

�ع��� �رئ�سھ، �من �بدعوة �اإلدارة �مجلس يجتمع

  .....................................:األقل�مرت�ن����السنة�

  

�املالية� - �للسنة �ال��كي�ية �القوائم ��صر

 املختتمة؛

�التقديري� - �وال��نامج �امل��انية �وحصر لدراسة

 للسنة�املالية�املوالية.

  يتداول�مجلس�اإلدارة�بكيفية�...............................

.................................................................................�  

  12املادة�

�ع��� �رئ�سھ، �من �بدعوة �اإلدارة �مجلس يجتمع

  ...............................:األقل�مرت�ن����السنة�

  

�املالية�ـــحلــــ - �للسنة �ال��كي�ية �القوائم صر

� �املختتمة، �قبل ��30وذلك �من �ل�يونيو

 السنة.

�التقديري�دلـــ - �وال��نامج �امل��انية �وحصر راسة

� �املوالية، �املالية �للسنة �وذلك نون����30قبل

 .من��ل�سنة

  يتداول�مجلس�اإلدارة�بكيفية�...............................

...............................................................................  

  

  

  

�ال��كي�ية� ���صر�اللوائح �زم�� �سقف تحديد

للسنة�املالية�املختتمة�و�كذا���صر�امل��انية�

  وال��نامج�التقديري�للسنة�املالية�املوالية.
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21  

  �14املادة�

�اإلدارة� �ملجلس �يمكن �ال�� �ال��ان �ع�� عالوة

  دث:أعاله،�يح�11عمال�بأح�ام�املادة��إحدا��ا

 .......��نة�االس��اتيجية�واليقظة�التكنولوجية  -أ

............................................................................  

  14املادة�

�اإلدارة� �ملجلس �يمكن �ال�� �ال��ان �ع�� عالوة

� �املادة �بأح�ام �عمال �يحدث��11إحدا��ا أعاله،

  :مجلس�اإلدارةكذلك�

 ..���نة�االس��اتيجية�واليقظة�التكنولوجية  -أ

............................................................................� 

  

  

  

  

  

�مجلس� �صالحيات �من �كذلك �ا��دمة �ذه

  اإلدارة.

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تعديالت فريق االتحاد المغربي للشغل حول مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي لألنباء 23
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22  

  �14املادة�

...................................................................................

..................................................................................  

�التكنولوجية�  -أ �واليقظة �االس��اتيجية ��نة

 �ع�د�إليھ�بدراسة�أعمال�املشار�ع�............

�.......................................................................  

  14املادة�

...................................................................................

.................................................................................  

�التكنولوجية�  -أ �واليقظة �االس��اتيجية ��نة

 .................�عمال�املشار�عبدراسة�أ�إل��ا�ع�د�

.................................................................................������

  

  

  

  تجو�د�النص.
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  �14املادة�

.........................................................................  

.........................................................................  

 .................................................................  -أ

  .....................................................................  -ب

  مجلسا�مش���ا�..........................................�-ج

  14املادة�

......................................................................... 

......................................................................... 

 .................................................................  -أ

 .....................................................................  -ب

  ............مجلسا�مش���ا�..............................�-ج

تقدم��ل�من���نة�االس��اتيجية�ومجلس��-د

�تقر�را� �للتدب��، �املش��ك التحر�ر�واملجلس

  سنو�ا�ملجلس�اإلدارة.

  

  

  

�ضرورة� �ع�� �تنص �ال�� �"د" �الفقرة إضافة

���نة� �عن �السنوي �التقر�ر تقديم

�واملجلس� �التحر�ر �ومجلس االس��اتيجية

  املش��ك�للتدب��.
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24  

  15املادة�

  �ع�ن�مجلس�اإلدارة�وسيطا�من�.......................

..................................................................  

  يمارس�وسيط�الو�الة�....................................

....................................................................  

  �عد�وسيط�الو�الة�........................................

  .................إ���مجلس�اإلدارة.

  يحدد�مجلس�اإلدارة�......................................

  .....................�ونظام�اشتغالھ.

  15املادة�

  �ع�ن�مجلس�اإلدارة�وسيطا�من�.......................

..................................................................  

  يمارس�وسيط�الو�الة�....................................

....................................................................  

  وسيط�الو�الة�........................................��عد

  .................إ���مجلس�اإلدارة.

  يقدم�مق��حاتھ�وتوصياتھ�إ���املدير.

يضطلع�بصفة�تلقائية�باإلش�اليات�ال���

  تدخل����صلب�م�امھ.

  يحدد�مجلس�اإلدارة�......................................

  .....................�ونظام�اشتغالھ.

  

  

  

  إضافة�إم�انية�التدخل�التلقا�ي.
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25  

  �17املادة�

  �شتمل�م��انية�الو�الة�ع���ما�ي��:

 ���باب�املوارد:  -أ

 العائدات�املتأتية�من��سو�ق�أ�شط��ا؛ 

 وا��ماعات�ال��ابية�إعانات�ومسا�مات�الدولة�

 و�ل��يئة�خاضعة�للقانون�العام�أو�ا��اص؛

 تمنح�ا�� �ال�� �لإلرجاع �القابلة ال�س�يقات

�وكذا� �أو�ا��اصة، �العامة �وال�يئات ا��ز�نة

�للنصوص� �وفقا ���ا �املأذون االق��اضات

 القانونية�ا��اري���ا�العمل؛

 عائدات�االس�ثمارات�املالية؛ 

 لعقارات؛عائدات�كراء�و�يع�املنقوالت�وا  

  17املادة�

  �شتمل�م��انية�الو�الة�ع���ما�ي��:

 ���باب�املوارد:  -أ

 تمنح�ا�� �ال�� �لإلرجاع �القابلة ال�س�يقات

�وكذا� �أو�ا��اصة، �العامة �وال�يئات ا��ز�نة

�للنصوص�االق �وفقا ���ا �املأذون ��اضات

 القانونية�ا��اري���ا�العمل؛

 ؛خدما��اتأدية�العائدات�املتأتية�من� 

 ومسا�مات�الدولة�وا��ماعات�ال��ابية�إعانات�

 و�ل��يئة�خاضعة�للقانون�العام�أو�ا��اص؛

 عائدات�االس�ثمارات�املالية؛ 

 عائدات�كراء�و�يع�املنقوالت�والعقارات؛  

  

  

  

  إعادة�ترت�ب�الفقرات�حسب�األولو�ات.

  

  

  

  

  أ�شطة.الو�الة�تقدم�خدمات�ول�س�
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  18املادة�

من�أجل�القيام�بامل�ام�املسندة�إل��ا�بموجب��ذا�

�مستخدم�ن� �ع�� �الو�الة �تتوفر القانون،

يتكونون�من�موظف�ن�م��ق�ن�لد��ا�من�اإلدارات�

  ..............................العمومية�ومن�مستخدم�ن�

  18املادة�

من�أجل�القيام�بامل�ام�املسندة�إل��ا�بموجب��ذا�

�مستخدم�ن� �ع�� �الو�الة �تتوفر القانون،

� �م��ق�ن �موظف�ن �من أو�موضوع�ن�يتكونون

لد��ا�من�اإلدارات�العمومية�ومن��ر�ن�اإلشارة

  .................................................مستخدم�ن�

  

  

  

� �اإلشارة"إضافة �ر�ن ��و��،"موضوع�ن كما

  معمول�بھ�ببا���املؤسسات�والو�االت�األخرى.
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 تعديالت
 
 
 

 مجموعة الكوهفدرالية الديمقراطية للشغل

يتعلق بإعادة تنظيم  51.20رقم  مشروع قاهون  حول  

 .وكالة املغرب العربي لألهباء
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انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 

دزف انجًهخ ألٌ خؼٕع 

انٕكبنخ نٓزا انقبٌَٕ يٍ 

اٌٜ فظبػذا. أيش ثذٚٓٙ 

ألٌ ْزا انقبٌَٕ ُٚغخ 

انظٓٛش انششٚف ثًثبثخ 

 34638632قبٌَٕ سقى 

رُض ػهٗ رنك انًبدح كًب 

 يٍ ْزا انًششٔع :2
 
 

 المكاتب الخارجٌة موجودة اصال

رظم ٔكبنخ انًغشة انؼشثٙ نألَجبء 

انًذذثخ ثًٕجت انظٓٛش انششٚف 

 23863346ثًثبثخ قبٌَٕ سقى

 24:8شٕال  6ثزبسٚخ 

(، يؤعغخ 2:88عجزًجش:2)

ػًٕيٛخ رزًزغ ثبنشخظٛخ 

االػزجبسٚخ ٔاالعزقالل انًبنٙ 

اٌٜ فظبػذا ٔرخؼغ يٍ 

ٔٚشبس إنٛٓب  نًقزؼٛبد ْزا انقبٌَٕ

 فًٛب ثؼذِ اخزظبسا ثبنٕكبنخ.

ويمكه ٚكٌٕ يقش انٕكبنخ ثبنشثبؽ 

 مكاتب     مصالحتتىفر علً  أن

علً المستىي الىطني  خارجية

 والدولي.

رظم ٔكبنخ انًغشة انؼشثٙ 

نألَجبء انًذذثخ ثًٕجت انظٓٛش 

انششٚف ثًثبثخ قبٌَٕ 

شٕال  6ثزبسٚخ  23863346سقى

(، 2:88عجزًجش:2) 24:8

يؤعغخ ػًٕيٛخ رزًزغ 

ثبنشخظٛخ االػزجبسٚخ 

ٔاالعزقالل انًبنٙ ٔرخؼغ يٍ 

اٌٜ فظبػذا نًقزؼٛبد ْزا 

انقبٌَٕ ٔٚشبس إنٛٓب فًٛب ثؼذِ 

 اخزظبسا ثبنٕكبنخ.

ٚكٌٕ يقش انٕكبنخ ثبنشثبؽ 

ويمكه أن تتىفر علً مصالح 

علً المستىي الىطني  خارجية

 والدولي.

 1 األٔنٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 نهزذقٛق ٔرجٕٚذ انُض
 
 
 

 تحذف

رخؼغ انٕكبنخ نٕطبٚخ انغهطخ 

انذكٕيٛخ انًكهفخ ثبإلػالو انذٔنخ، 

ٔٚكٌٕ انغشع يُٓب انؼًم ػهٗ 

ادزشاو أجٓضرٓب انًخزظخ ألدكبو 

ْزا انقبٌَٕ، والسيما ما يتعلق 

منها بالمهام المسندة اليها، 

والسهر بشكل ػبو ػهٗ رطجٛق 

انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ 

 انًزؼهقخ ثبنًؤعغبد انؼًٕيٛخ.

رخؼغ انٕكبنخ أٚؼب نهًشاقجخ 

انًبنٛخ نهذٔنخ انًطجقخ ػهٗ 

انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ْٔٛئبد 

أخشٖ، ؽجقب نهُظٕص انزششٚؼٛخ 

 يم.ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انغ

رخؼغ انٕكبنخ نٕطبٚخ انذٔنخ، 

ًم ػهٗ ٔٚكٌٕ انغشع يُٓب انؼ

ادزشاو أجٓضرٓب انًخزظخ 

والسيما ما ألدكبو ْزا انقبٌَٕ، 

يتعلق منها بالمهام المسندة 

ػبو ػهٗ  اليها، والسهر بشكل

رطجٛق انُظٕص انزششٚؼٛخ 

ٔانزُظًٛٛخ انًزؼهقخ ثبنًؤعغبد 

 انؼًٕيٛخ.

رخؼغ انٕكبنخ أٚؼب نهًشاقجخ 

انًبنٛخ نهذٔنخ انًطجقخ ػهٗ 

 انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ْٔٛئبد

أخشٖ، ؽجقب نهُظٕص 

انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب 

يم.انغ  

 

 

 

 

 4 انثبَٛخ
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انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 

 
 

لتحدٌد  4و  3أعادة صٌاغة المادتٌن 

مهام الوكالة واألنشطة األخرى التً 
 ٌمكنها القٌام بها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البند كما كان فً الظهٌر أكثر تدقٌقا 
 ووضوحا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رًبسط انٕكبنخ ػالٔح ػهٗ  رثًٍٛ 

انٕٓٚخ انٕؽُٛخ ٔرؼضٚض إشؼبع 

انًغشة ٔرقٕٚخ دؼٕسِ ػهٗ 

انًغزٕٖ انذٔنٙ؛ نذغبة انذٔنخ 

 انًٓبو انزبنٛخ:

- انجذث فٙ انًغشة، كًب فٙ 

انخبسج،ػٍ ػُبطش انخجش انزبو 

ٔر٘ يظذاقٛخ ٔيٕػٕػٛخ 

ٔيؼبنجزٓب ثشكم يُفزخ ٔيزٕاصٌ 

ٔيزؼذد ٔثذٛبدٚخ ٔفقب ألخالقٛبد 

 يُٓخ انظذبفخ

-انًغبًْخ ثبنًغشة ٔانخبسج فٙ 

َشش ٔجٓبد َظش انًًهكخ ٔ أْذاف 

  عٛبعزٓب ٔيشايٛٓب.

انًغبًْخ فٙ إٚظبل  - 

طٕد انًًهكخ أيبو انًذبفم 

ٔرذفٛض انُقبػ انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ 

انؼًٕيٙ انذًٚقشاؽٙ ػجش رُظٛى 

نقبءاد فكشٚخ ٔإػاليٛخ كبنًُزذٚبد 

انذٕاسٚخ ٔانُذٔاد؛ٔانهقبءاد   

انقٛبو ثجث كم خجش رشٖ  - 

انغهطبد انؼًٕيٛخ انذعزٕسٚخ فبئذح 

 فٙ إثالغّ إنٗ انؼًٕو.
 

ًٚكٍ نًجهظ إداسح انٕكبنخ أٌ ٚقشس 

رفٕٚغ إَجبص ثؼغ األَشطخ 

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح 

رذذ يشاقجخ انٕكبنخ إنٗ يؤعغبد 

ربثؼخ نهقطبع انؼبو أٔ انخبص 

انغشع. رذذد ششٔؽ يؼزًذح نٓزا 

ٔيغطشح االػزًبد ٔكزا الئذخ 

انخذيبد انزٙ ال ٚجٕص رفٕٚؼٓب 

 ثُض رُظًٛٙ.

 

 

رًبسط انٕكبنخ نذغبة انذٔنخ 

 انًٓبو انزبنٛخ:

رثًٍٛ انٕٓٚخ انٕؽُٛخ  - 

ٔرؼضٚض إشؼبع انًغشة ٔرقٕٚخ 

 دؼٕسِ ػهٗ انًغزٕٖ انذٔنٙ؛

انًغبًْخ فٙ إٚظبل  - 

طٕد انًًهكخ أيبو انًذبفم 

ؽُٛخ ٔانذٔنٛخ ٔرذفٛض انُقبػ انٕ

انؼًٕيٙ انذًٚقشاؽٙ ػجش رُظٛى 

نقبءاد فكشٚخ ٔإػاليٛخ 

كبنًُزذٚبد ٔانهقبءاد انذٕاسٚخ 

 ٔانُذٔاد؛

انقٛبو ثجث كم خجش  - 

رشٖ انغهطبد انؼًٕيٛخ 

انذعزٕسٚخ فبئذح فٙ إثالغّ إنٗ 

 انؼًٕو.

 

 5 انثبنثخ
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4 
 

انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 

 رذزف
 
 
 
 
 
 

 3إلى المادة  تحذف وتضاف

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػالٔح ػهٗ انًٓبو انًغُذح إنٛٓب 

ُٚبؽ  أػالِ، 3ثًٕجت انًبدح 

رذفٛض انُقبػ انؼًٕيٙ    ثبنٕكبنخ

انذًٚقشاؽٙ ػجش رُظٛى نقبءاد 

فكشٚخ ٔإػاليٛخ كبنًُزذٚبد 

 ٔانهقبءاد انذٕاسٚخ ٔانُذٔاد؛

ًخ انجذث فٙ انًغشة، كًب فٙ يٓ  

انخبسج،ػٍ ػُبطش انخجش انزبو 

ٔر٘ يظذاقٛخ ٔيٕػٕػٛخ 

ٔيؼبنجزٓب ثشكم يُفزخ ٔيزٕاصٌ 

ٔفقب ألخالقٛبد  وبحياديةٔيزؼذد 

يُٓخ انظذبفخ ٔكزا ٔػغ انخجش، 

، فٙ يزُبٔل أداء مالييقبثم 

انًشرفقٍٛ فٙ أ٘ شكم يٍ أشكبل 

انزكُٕنٕجٛب ٔثجًٛغ انذػبيبد أٔ 

 بئؾ انذبنٛخ ٔانًغزقجهٛخ.انٕع

رؤْم انٕكبنخ أٚؼب نزقذٚى خذيخ 

انجث ػجش األقًبس االططُبػٛخ أٔ 

يب ٚقٕو يقبو ْزِ انزقُٛخ،ٔخذيخ 

انزذشٚش ٔانُشش يزؼذدح انهغبد 

ٔخذيبد راد قًٛخ يؼبفخ، 

ٔالعًٛب فٙ يٛبدٍٚ انٛقظخ 

االعزشارٛجٛخ ٔرذهٛم انًؼهٕيخ 

ٔانًؼطٛبد ٔيؼبنجزٓب ٔكزا خذيخ 

انفؼبءاد اإلشٓبسٚخ ػهٗ  ثٛغ

 يخزهف دػبيبرٓب ٔٔعبئطٓب.

ًٚكٍ نًجهظ إداسح انٕكبنخ أٌ ٚقشس 

رفٕٚغ إَجبص ثؼغ األَشطخ 

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح 

رذذ يشاقجخ انٕكبنخ إنٗ يؤعغبد 

ربثؼخ نهقطبع انؼبو أٔ انخبص 

يؼزًذح نٓزا انغشع. رذذد ششٔؽ 

ٔيغطشح االػزًبد ٔكزا الئذخ 

انزٙ ال ٚجٕص رفٕٚؼٓب انخذيبد 

 ثُض رُظًٛٙ.

 

 

ػالٔح ػهٗ انًٓبو انًغُذح إنٛٓب 

أػالِ، ُٚبؽ  3ثًٕجت انًبدح 

ثبنٕكبنخ يًٓخ انجذث فٙ 

انًغشة، كًب فٙ انخبسج،ػٍ 

ػُبطش انخجش انزبو ٔر٘ 

يظذاقٛخ ٔيٕػٕػٛخ ٔيؼبنجزٓب 

ثشكم يُفزخ ٔيزٕاصٌ ٔيزؼذد 

ٔفقب ألخالقٛبد يُٓخ  وبحيادية

بفخ ٔكزا ٔػغ انخجش، انظذ

، فٙ يزُبٔل أداء مالييقبثم 

انًشرفقٍٛ فٙ أ٘ شكم يٍ أشكبل 

انزكُٕنٕجٛب ٔثجًٛغ انذػبيبد أٔ 

 انٕعبئؾ انذبنٛخ ٔانًغزقجهٛخ.

رؤْم انٕكبنخ أٚؼب نزقذٚى خذيخ 

انجث ػجش األقًبس االططُبػٛخ 

أٔ يب ٚقٕو يقبو ْزِ 

انزقُٛخ،ٔخذيخ انزذشٚش ٔانُشش 

ٔخذيبد راد  يزؼذدح انهغبد

قًٛخ يؼبفخ، ٔالعًٛب فٙ يٛبدٍٚ 

انٛقظخ االعزشارٛجٛخ ٔرذهٛم 

انًؼهٕيخ ٔانًؼطٛبد ٔيؼبنجزٓب 

ٔكزا خذيخ ثٛغ انفؼبءاد 

اإلشٓبسٚخ ػهٗ يخزهف دػبيبرٓب 

 ٔٔعبئطٓب.

ًٚكٍ نًجهظ إداسح انٕكبنخ أٌ 

ٚقشس رفٕٚغ إَجبص ثؼغ 

األَشطخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

انٕكبنخ ْزِ انًبدح رذذ يشاقجخ 

إنٗ يؤعغبد ربثؼخ نهقطبع انؼبو 

أٔ انخبص يؼزًذح نٓزا انغشع. 

رذذد ششٔؽ ٔيغطشح االػزًبد 

ٔكزا الئذخ انخذيبد انزٙ ال 

 ٚجٕص رفٕٚؼٓب ثُض رُظًٛٙ.

 

 8 انشاثؼخ

 

 

 

 

 

9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 



 

 

5 
 

انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 انزذقٛق فًٛب ٚخض اػًبل

االعزئُبط ٔانًغبػذح 

 انزقُٛخ
الوكالة بالنسبة للتكوٌن والبحث، 

،ٌمكن المساهمة فقط ألن هناك 
مؤسسات خاصة بالتكوٌن والبحث 

 العلمً.

ًٚكٍ نهٕكبنخ، يُفشدح أٔ فٙ إؽبس 

ٔثؼذ يٕافقخ يجهغٓب ششاكخ،

 َشطخ انزبنٛخ:ألانقٛبو ثب اإلداس٘

إَجبص يشبسٚغ خبطخ يٍ  - 

شأَٓب انُٕٓع ثقطبع األخجبس 

ٔانظذبفخ ٔانُشش ٔاالرظبل أٔ 

 رًٕٚهٓب؛

ص أػًبل االعزشبسح إَجب - 

واللىجستيكية ٔانًغبػذح انزقُٛخ 

ػهٗ انًغزٍٕٚٛ انٕؽُٙ  ٔانزكٍٕٚ

 ٔانذٔنٙ؛

 انزكٍٕٚانًغبًْخ فٙ - 

رطٕٚش انجذث انزطجٛقٙ نهُٕٓع ٔ

ثقطبع األخجبس، ٔانظذبفخ، 

 ٔانُشش، ٔاالرظبل.

 

ًٚكٍ نهٕكبنخ، يُفشدح أٔ فٙ 

َشطخ ألإؽبس ششاكخ، انقٛبو ثب

 انزبنٛخ:

يشبسٚغ خبطخ إَجبص  - 

يٍ شأَٓب انُٕٓع ثقطبع 

األخجبس ٔانظذبفخ ٔانُشش 

 ٔاالرظبل أٔ رًٕٚهٓب؛

إَجبص أػًبل  - 

االعزشبسح ٔانًغبػذح انزقُٛخ 

ٔانزكٍٕٚ ػهٗ واللىجستيكية 

 انًغزٍٕٚٛ انٕؽُٙ ٔانذٔنٙ؛

رطٕٚش انجذث  - 

انزطجٛقٙ نهُٕٓع ثقطبع 

األخجبس، ٔانظذبفخ، ٔانُشش، 

 ٔاالرظبل.

 

 خانخبيغا
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دزف انًؼبْذاد، ْٙ يٍ 

 اخزظبطبد انذٔنخ.

ًٚكٍ نهٕكبنخ كهًب دػذ انؼشٔسح 

 أٔ يؼبْذادإنٗ رنك، ػقذ ششاكبد 

ًٚكٍ نهٕكبنخ كهًب دػذ 

انؼشٔسح إنٗ رنك، ػقذ 
انًبدح 

 انغبثؼخ
23 



 

 

6 
 

انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 
أٔ ارفبقٛبد، عٕاء ػهٗ انًغزٕٖ 

 انٕؽُٙ أٔ انذٔنٙ.

 

ششاكبد أٔ يؼبْذاد أٔ 

ػهٗ انًغزٕٖ  ارفبقٛبد، عٕاء

 انٕؽُٙ أٔ انذٔنٙ.

 
 
 

 رذذٚذ يذح انزؼٍٛٛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرورة تحدٌد عدد ممثلً الحكومة
ضرورة تمثٌلٌة المجلس الوطنً 

 للصحافة
ضرورة تمثٌلٌة المستخدمٌن سواء 
كانوا صحافٌٌن أو غٌر صحافٌٌن 

 عبر النقابات الممثلة لهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حدف إحاث الشركات ألن الوكالة 
ٌمكنها القٌام بما ٌراه مجلسها 

ٚذٚش انٕكبنخ يجهظ ٔٚغٛشْب يذٚش 

قبثهخ  نًذح أسثغ عُٕادٚؼٍٛ ػبو،

فٙ ٚغبػذِ ٔ نهزجذٚذ يشح ٔادذح

 يٓبيّ كبرت ػبو.
 
 
 

ٌتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة 
رئٌس الحكومة أو السلطة الحكومٌة 

المفوضة من لدنه لهذا الغرض،من األعضاء 
 التالً بٌانهم:

 ؛شخصٌة ٌعٌنها جاللة الملك - 
ممثلون عن  أربعة أعضاء- 

 اإلدارة ٌعٌنون بنص تنظٌمً؛
 ممثل عن المجلس الوطنً للصحافة. -
( أعضاء يتم 40أربعة ) - 

من بٌن مستخدمً الوكالة على  انتخابهم
 النحو التالً:

 الصحافٌٌن عضوان يمثالن - 
. بٌن النقابات األكثر تمثٌلٌةمن  ينتخبان

 ؛بٌنهم ومن قبلهم
المستخدمٌن  عضوان يمثالن - 

بٌن من   من ينتخبانالصحافٌٌن غير 
 قبلهم.بٌنهم ومن  . النقابات األكثر تمثٌلٌة

 ........... تحدد كٌفٌة انتخاب
 
 
 

ٌتمتع مجلس اإلدارة بجمٌع السلط 
والصالحٌات الضرورٌة إلدارة الوكالة. 
ولهذه الغاٌة ٌقوم، من خالل مداوالته، بالبت 

 فً القضاٌا العامة التً تهم الوكالة والسٌما:
تحدٌد السٌاسة العامة للوكالة فً  - 

 الحكومة؛إطار التوجهات التً تحددها 
تحدٌد برنامج العمل السنوي  - 

 للوكالة؛
تحدٌد شروط إنجاز بعض  - 

أنشطة الوكالة التً ٌمكن تفوٌضها طبقا 
 من هذا القانون؛ 0 ألحكام المادة

- 
تقرٌر إحداث شركات تابعة للوكالة  --

وامتالك مساهمات المنصوص علٌها فً 

ٚذٚش انٕكبنخ يجهظ ٔٚغٛشْب 

يذٚش ػبو، ٚغبػذِ فٙ يٓبيّ 

 كبرت ػبو.

 
 
 

ٌتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة 
رئٌس الحكومة أو السلطة الحكومٌة 
المفوضة من لدنه لهذا الغرض،من 

 األعضاء التالً بٌانهم:
 ممثل عن الدٌوان الملكً؛ - 
ممثلون عن اإلدارة ٌعٌنون  - 

 بنص تنظٌمً؛
( أعضاء يتم 40أربعة ) - 

من بٌن مستخدمً الوكالة على  انتخابهم
 التالً:النحو 

 الصحافٌٌن عضوان يمثالن - 
 من بٌنهم ومن قبلهم؛ ينتخبان

المستخدمٌن  عضوان يمثالن - 
من بٌنهم ومن  ينتخبانالصحافٌٌن غير 
 قبلهم.

 .............تحدد كٌفٌة 
 
 
 
 
 

ٌتمتع مجلس اإلدارة بجمٌع السلط 
والصالحٌات الضرورٌة إلدارة الوكالة. 

مداوالته، ولهذه الغاٌة ٌقوم، من خالل 
بالبت فً القضاٌا العامة التً تهم الوكالة 

 والسٌما:
تحدٌد السٌاسة العامة للوكالة  - 

فً إطار التوجهات التً تحددها 
 الحكومة؛

تحدٌد برنامج العمل السنوي  - 
 للوكالة؛

تحدٌد شروط إنجاز بعض  - 
أنشطة الوكالة التً ٌمكن تفوٌضها طبقا 

 القانون؛من هذا  0 ألحكام المادة

 

انًبدح 

 انزبعؼخ
 
 
 
 
 

المادة 
 العاشرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة 
 

 الحادية عشرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
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انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 
 اإلداري مناسبا من معامالت.

 
 
 

 من أجل التدقٌق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النه تكرار لماهو حذف هذٌن البندٌن 
 .44منصوص علٌه فً المادة 

 
 
 
 
 

ضرورة تحدٌد عدد الحاضرٌن 
األدنى وإال انعقد االجتماع بعضو أو 

 عضوٌن فقط.
 
 
 
 

ضرورة اإلشارة إلى كٌفٌة تعٌٌن 
 المدٌر العام.

 
 
 
 
 
 
 

حذف هذه العبارة ألن ذلك من مهام 
 المجلس اإلداري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصحٌح خطأ مادي

 من هذا القانون؛ 61 المادة
شروط وأشكال النظام المحدد ل •  -

طبقا للقونٌن الجاري بها    نظام الصفقات
 العمل.

 
 
 
 

ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه، 
على األقل مرتين في السنة وكلما دعت 

 وذلك: حاجة الوكالة إلى ذلك
لحصر القوائم التركٌبٌة للسنة  - 

 المالٌة المختتمة؛
لدراسة وحصر المٌزانٌة  - 

 .للسنة المالٌة الموالٌةوالبرنامج التقدٌري 
ٌتداول مجلس اإلدارة بكٌفٌة صحٌحة إذا 

كان نصف أعضائه على األقل حاضرٌن أو 
ممثلٌن، وإذا لم ٌتحقق هذا النصاب، ٌتم 
استدعاء مجلس اإلدارة مرة ثانٌة، داخل 
إدا أجل خمسة عشر ٌوما، وتصح مداوالته 

مهما كان  حضر ثلث األعضاء على األقل
 لحاضرٌن.عدد األعضاء ا

 
 
 
 
 

ٌعٌن طبقا  ٌدٌر شؤون الوكالة مدٌر عام
المدٌر ٌتمتع و للتشرٌع الجاري به العمل

بجمٌع السلط والصالحٌات الالزمة  العام
 لتسٌٌر الوكالة.

 ولهذه الغاٌة ٌقوم بالمهام التالٌة:
 ٌنفذ قرارات مجلس اإلدارة؛ - 
ٌسوي المسائل التً ٌتلقى  - 

 بخصوصها
 
ٌقترح على مجلس اإلدارة  - 

أو أسعار الخدمات التً تقدمها الوكالة 
 ٌحددها عند االقتضاء؛

 
 
 
 
 
 
 

عالوة على اللجان التً ٌمكن لمجلس اإلدارة 
أعاله،  66إحداثها عمال بأحكام المادة 

 ٌحدث:
والٌقظة التكنولوجٌة اإلستراتيجية  لجنة -أ

 بدراسة أعمال المشارٌع الجدٌدة هاٌعهد إلٌ
للوكالة، والقٌام بٌقظة تكنولوجٌة. وكذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه، 
على األقل مرتين في السنة وكلما دعت 

 وذلك: حاجة الوكالة إلى ذلك
لحصر القوائم التركٌبٌة  - 

 للسنة المالٌة المختتمة؛
لدراسة وحصر المٌزانٌة  - 

 والبرنامج التقدٌري للسنة المالٌة الموالٌة.
بكٌفٌة صحٌحة إذا ٌتداول مجلس اإلدارة 

كان نصف أعضائه على األقل حاضرٌن 
أو ممثلٌن، وإذا لم ٌتحقق هذا النصاب، 
ٌتم استدعاء مجلس اإلدارة مرة ثانٌة، 
داخل أجل خمسة عشر ٌوما، وتصح 

مداوالته مهما كان عدد األعضاء 
 الحاضرٌن.

 
 
 
 
 

ٌتمتع المدٌر العام بجمٌع السلط 
 كالة.والصالحٌات الالزمة لتسٌٌر الو
 ولهذه الغاٌة ٌقوم بالمهام التالٌة:

 ٌنفذ قرارات مجلس اإلدارة؛ - 
ٌسوي المسائل التً ٌتلقى  - 

 بخصوصها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالوة على اللجان التً ٌمكن لمجلس 
 66اإلدارة إحداثها عمال بأحكام المادة 

 أعاله، ٌحدث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة
 الثانية عشرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  43المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44المادة 

 
 
 

 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 

 
 
 
 
 
 
 
 
48 

 
 
 
 
 
 
 
 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 
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انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 
 
 

التقارٌر تقدم للمجلس اإلداري و لٌس 
 للمدٌر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حذف هذا البند ألن الوكالة ٌمكنها 
 القٌام بالمعامالت التً تراها مناسبة

 دون اللجوء إلى إحداث شركات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إعادة ترتٌب الموارد حسب األولوٌة 
 و األهمٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشجٌع تطوٌر األبحاث فً مجال التنظٌم 
 وتقدم تقرٌرهاوالتكنولوجٌا والمنتوجات؛

 لمجلس اإلداري.ل
، ٌتكون من صحافٌٌن مجلس التحرير -ب

بالوكالة ٌتكلف بإبداء آراء أو توصٌات 
المدٌر و المجلس اإلداري على ٌعرضها 

القضاٌا المتعلقة بتدبٌر ول جمٌع العام ح
 مدٌرٌات المهنة؛

للتدبٌر ٌتكون من  مجلسا مشتركا -ج
مستخدمٌن غٌر صحافٌٌن بالوكالة ٌعهد إلٌه 

 على بإبداء آراء أو توصٌات ٌعرضها 
حول القضاٌا  المدٌر العامو المجلس اإلداري

 المتعلقة بتدبٌر مدٌرٌات الدعم.
 
 
 
 
 

بموجب هذا فً إطار المهام المسندة إلٌها 
القانون، وطبقا للقوانٌن الجاري بها العمل، 

 ٌمكن للوكالة:
إحداث شركات تابعة شرٌطة أن  - 

ٌتمثل غرضها فً اإلنتاج والتواصل وتثمٌن 
وتسوٌق المنتوجات والخدمات فً مجال 

األخبار والنشر والصحافة والتواصل، وأن 
فً المائة من  52 أكثر منتمتلك الوكالة 

 رأس مال هذه الشركات التابعة؛
 
 
 
 
 
 
 

 تشتمل مٌزانٌة الوكالة على ما ٌلً:
 فً باب الموارد: -أ
 
إعانات ومساهمات الدولة  •

والجماعات الترابٌة وكل هٌئة خاضعة 
 للقانون العام أو الخاص؛

 عائدات االستثمارات المالٌة؛ •
العائدات المتأتٌة من تسوٌق  •

 ؛أنشطتها
 
التسبٌقات القابلة لإلرجاع التً  •

تمنحها الخزٌنة والهٌئات العامة أو 
الخاصة،وكذا اإلقتراضات المأذون بها وفقا 

 ؛للنصوص القانونٌة الجاري بها العمل
 
 
 
 

والٌقظة اإلستراتيجية  لجنة -أ
بدراسة أعمال التكنولوجٌة ٌعهد إلٌه 

المشارٌع الجدٌدة للوكالة، والقٌام بٌقظة 
تكنولوجٌة. وكذا تشجٌع تطوٌر األبحاث 

فً مجال التنظٌم والتكنولوجٌا 
 والمنتوجات؛

، ٌتكون من مجلس التحرير -ب
صحافٌٌن بالوكالة ٌتكلف بإبداء آراء أو 

توصٌات ٌعرضها على المدٌر العام حول 
ٌر مدٌرٌات جمٌع القضاٌا المتعلقة بتدب

 المهنة؛
للتدبٌر ٌتكون من  مجلسا مشتركا -ج

مستخدمٌن غٌر صحافٌٌن بالوكالة ٌعهد 
إلٌه بإبداء آراء أو توصٌات ٌعرضها 

على المدٌر العام حول القضاٌا المتعلقة 
 بتدبٌر مدٌرٌات الدعم.

 
 
 
 
 

فً إطار المهام المسندة إلٌها بموجب هذا 
بها القانون، وطبقا للقوانٌن الجاري 

 العمل، ٌمكن للوكالة:
إحداث شركات تابعة شرٌطة  - 

أن ٌتمثل غرضها فً اإلنتاج والتواصل 
وتثمٌن وتسوٌق المنتوجات والخدمات 

فً مجال األخبار والنشر والصحافة 
 أكثر منوالتواصل، وأن تمتلك الوكالة 

فً المائة من رأس مال هذه  52

 الشركات التابعة؛
 
 
 
 
 
 

 الوكالة على ما ٌلً:تشتمل مٌزانٌة 
 فً باب الموارد: -أ
العائدات المتأتٌة من تسوٌق  •

 أنشطتها؛
إعانات ومساهمات الدولة  •

والجماعات الترابٌة وكل هٌئة خاضعة 
 للقانون العام أو الخاص؛

التسبٌقات القابلة لإلرجاع التً  •
تمنحها الخزٌنة والهٌئات العامة أو 

ن بها الخاصة،وكذا اإلقتراضات المأذو
وفقا للنصوص القانونٌة الجاري بها 

 العمل؛
 عائدات االستثمارات المالٌة؛ •
 
 ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
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9 
 

انًقزشح انزؼذٚم رجشٚش انزؼذٚم  سد انًبدح انُض انذبنٙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضرورة التنصٌص على اإلطار 
 القانونً المعتمد إلبرام عقود الشغل.

 
 

من أجل القٌام بالمهام المسندة إلٌها بموجب 
هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمٌن 

ملحقٌن لدٌها من ٌتكونون من موظفٌن 
اإلدارات العمومٌة ومن مستخدمٌن مرسمٌن 
تقوم بتوظٌفهم وفقا للنظام األساسً الخاص 
بمستخدمٌها وكذا من مستخدمٌن متعاقدٌن 

 99-65طبقا لمقتضٌات القانون رقم  ، معها

 بمدونة الشغل.المتعلق 
 

 
 
 
 

من أجل القٌام بالمهام المسندة إلٌها 
بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على 
مستخدمٌن ٌتكونون من موظفٌن ملحقٌن 

لدٌها من اإلدارات العمومٌة ومن 
مستخدمٌن مرسمٌن تقوم بتوظٌفهم وفقا 

للنظام األساسً الخاص بمستخدمٌها وكذا 
 من مستخدمٌن متعاقدٌن معها.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 48المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

  
  
  

  نتائج التصويت على التعديالت المقدمةنتائج التصويت على التعديالت المقدمة

  حول حول   

المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المتعلق بإعادة تنظيم وكالة   5151..2020مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 

  وعلى المشروع برمتهوعلى المشروع برمتهالمغرب العربي لألنباء المغرب العربي لألنباء 

  
  



 

1
فزٌق انعدانح وانرىمٍح، انفزٌق انحزكً، فزٌق انرجمع انىطىً نهحزار، انفزٌق االشرزاكً،  فرق ويجًوعت األغهبيت :  

  1 انفزٌق اندسرىري اندٌمقزاطً االجرماعً ومجمىعح انعمم انرقدمً

 

 51.25رقم  يشروع لاَوٌانخعديالث انًمديت حول يواد َخائج انخصويج عهى 
 وعهى انًشروع بريخه يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي لألنباء

 

 

 يالحظاث

يولف  عهى انخعديمَخيجت انخصويج  َخيجت انخصويج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعديم

يولف 
 انحكويت

 انًادة يمدو انخعديم
 انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ

 

ٌزفع إنى 

انجهسح 

 انعامح

 

 

--- 

غٍز  سحة ---

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1 

 

 انعُواٌ

غٍز  ذشثس 2 2 4

 مقثىل

األصانت فريك 

 وانًعاصرة

غٍز  سحة ---

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

  

 

 

 

 إجماع كما عدند مه طزف انهجىح

 

 إجماع حىل ذعدٌم تصٍغح انهجىح 

 )إضافح جمهح تانفقزج األخٍزج(

مقثىل  

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 
 

 

 

غٍز   2

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

مقثىل  ذشثس 2 3 4

 جشئٍا

فريك األصانت 

 (1وانًعاصرة )

 

 

-------- 

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب 

مقثىل  

 جشئٍا

فريك االححاد انًغربي 

 (3نهشغم )

مقثىل  

 جشئٍا

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (1انديًمراطيت نهشغم)

  

 

 

 

 إجماع كما عدند مه طزف انهجىح

 

 

 

 

 إجماع

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

  (3)
 

 

1 

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فريك األصانت 

 وانًعاصرة

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فريك االححاد انًغربي 

 (3نهشغم )

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

انكوَفدرانيت يجًوعت 

 انديًمراطيت نهشغم

  

 

 

1 

 

 

 

1 
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 إجماع

 سحة

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 (3) 
 

3 

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فريك األصانت 

 وانًعاصرة

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فريك االححاد انًغربي 

 (1نهشغم )

غٍز  ذشثس 1 4 4

 مقثىل

انكوَفدرانيت يجًوعت 

 (3انديًمراطيت نهشغم)

غٍز  سحة --- --- 

 مقثىل

 

فريك األصانت 

 وانًعاصرة

انًادة 

3 

 يكررة

                                                 
 



 

1
فزٌق انعدانح وانرىمٍح، انفزٌق انحزكً، فزٌق انرجمع انىطىً نهحزار، انفزٌق االشرزاكً،  فرق ويجًوعت األغهبيت :  

  2 انفزٌق اندسرىري اندٌمقزاطً االجرماعً ومجمىعح انعمم انرقدمً

 

 يالحظاث

يولف  َخيجت انخصويج عهى انخعديم َخيجت انخصويج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعديم

يولف 
 انحكويت

 انًادة يمدو انخعديم
 انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 ال أحد
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 إجماع حىل ذعدٌم تصٍغح انهجىح 

 ل"عماذغٍٍز كهمح "تٍع" تكهمح :اسر

غٍز  سحة

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 (2) 
 

 

غٍز   4

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

مقثىل  

 جشئٍا

فريك األصانت 

 وانًعاصرة 

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب 

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انًغربي 

 (3نهشغم )

سحة    

 جشئً
غٍز 

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (3انديًمراطيت نهشغم)

ذشثس  1 3 4

 جشئً

  

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 تصٍغح انهجىح إجماع

 مقثىل 

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 
 

5 
سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فريك األصانت 

 وانًعاصرة

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (1انديًمراطيت نهشغم)

غٍز  سحة --- إجماع كما جاءخ 

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب
6 

  

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 

 

 إجماع

فرق ويجًوعت  مقثىل 

األغهبيت
1

 
 

 

مقثىل   7

 جشئٍا

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك األصانت 

 وانًعاصرة 

يجًوعت انكوَفدرانيت  مقثىل 

 انديًمراطيت نهشغم

 
 

 إجماع كما جاءخ
غٍز   ---

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت
8 

  

 إجماع كما جاءخ

 

--- 

غٍز  

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت
 

9 
غٍز  سحة

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 انديًمراطيت نهشغم

  

 

 

 

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 أعضاء ٌمثهىن اإلدارج" 4" حعديم : -2

، انًعارضوٌ : ال 8انًوافموٌ : 

 2أحد، انًًخُعوٌ :

 "انىقاتاخ األكثز ذمثٍهٍح" حعديم إضافت -1

، انًعارضوٌ : ال 6انًوافموٌ : 

 3أحد، انًًخُعوٌ : 

ذعدٌم إضافح "مع مزاعاج مقرضٍاخ  -3

 إجًاعمه اندسرىر"  19انفصم 

 ذعدٌم إضافح : -4

"ممثم عه انقطة انعمىمً انسمعً 

 انثصزي"

مثم عه واشزي ومىسعً انصحف "م

 انىطىً"

، 3، انًعارضوٌ:4انًوافموٌ :

 1انًًخُعوٌ: 

ذعدٌم انهجىح تحذف عثارج  -5

تعدج  14"انمىصىص عهٍها فً انمادج 

 إجًاع: 

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1 

(4) 
 

 

 

25 

مقثىل  

 جشئٍا

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  ذشثد

 مقثىل

فريك األصانت 

 وانًعاصرة 

مقثىل  

 جشئٍا

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب 

غٍز  ذشثس

 مقثىل

فريك االححاد انًغربي 

 (4نهشغم )

سحة 

 جشئً

غٍز 

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 انديًمراطيت نهشغم



 

1
فزٌق انعدانح وانرىمٍح، انفزٌق انحزكً، فزٌق انرجمع انىطىً نهحزار، انفزٌق االشرزاكً،  فرق ويجًوعت األغهبيت :  

  3 انفزٌق اندسرىري اندٌمقزاطً االجرماعً ومجمىعح انعمم انرقدمً

 

 يالحظاث

يولف  عهى انخعديمَخيجت انخصويج  َخيجت انخصويج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعديم

يولف 
 انحكويت

 انًادة يمدو انخعديم
 انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ

  

 

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 

تاإلضافح إنى اإلجماع عهى ذعدٌم 

 تصٍغح انهجىح

سحة 

 جشئً

مقثىل 

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1 

(1) 
 

 

انفريك االسخمالني  مقثىل  22

 نهوحدة وانخعادنيت

مقثىل  

 جشئٍا

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

مقثىل  

 جشئٍا

فريك االححاد انًغربي 

 (3نهشغم )

غٍز  ذشثس 8 1 ال أحد

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (1انديًمراطيت نهشغم)

  

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 

 إجماع تصٍغح انهجىح

غٍز  سحة

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1 

(1) 
 

 

غٍز   21

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك األصانت 

 وانًعاصرة 

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انًغربي 

 (1)نهشغم  

غٍز  سحة

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (1انديًمراطيت نهشغم)

  

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 إجماع

مقثىل  

 جشئٍا

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1 

 
 

 

غٍز   23

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

غٍز  ذشثس 4 3 1

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (1انديًمراطيت نهشغم)

  

 

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

غٍز  سحة 

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 
 

 

 

24 

انفريك االسخمالني  مقثىل 

 نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  ذشثس 5 3 ال أحد

 مقثىل

فريك األصانت 

 وانًعاصرة

مقثىل  ذشثس 4 3 1

 جشئٍا

فريك االححاد انًغربي 

 (3نهشغم )

غٍز  سحة 

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 (1انديًمراطيت نهشغم)

  

 

 إجماع كما جاءخ

 

 

--- 

غٍز  سحة

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 
 

25 

غٍز  سحة

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  سحة

 مقثىل

انًغربي فريك االححاد 

 نهشغم

  

 إجماع كما جاءخ

 

--- 

غٍز  سحة

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 
 

26 

غٍز  سحة

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 انديًمراطيت نهشغم



 

1
فزٌق انعدانح وانرىمٍح، انفزٌق انحزكً، فزٌق انرجمع انىطىً نهحزار، انفزٌق االشرزاكً،  فرق ويجًوعت األغهبيت :  

  4 انفزٌق اندسرىري اندٌمقزاطً االجرماعً ومجمىعح انعمم انرقدمً

 
 

 : هَخيجت انخصويج عهى يشروع انماَوٌ  بريخ

 

 .يٍ طرف انهجُت اإلجًاع كًا حى حعديهه

 

 

 يالحظاث

يولف  َخيجت انخصويج عهى انخعديم َخيجت انخصويج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعديم

يولف 
 انحكويت

 انًادة يمدو انخعديم
 انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ انًوافموٌ انًعارضوٌ انًًخُعوٌ

 

 

ذمد إعادج 

ذزذٍة 

انثالز 

فقزاخ انرً 

جاءخ فً 

 تاب انمىارد

 

 

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 

 

 إجماع تصٍغح انهجىح

غٍز  سحة

 مقثىل

فرق ويجًوعت 

األغهبيت
1

 
 

 

غٍز   27

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 (3) نهوحدة وانخعادنيت

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك األصانت 

 وانًعاصرة

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انًغربي 

 نهشغم

غٍز  سحة

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 انديًمراطيت نهشغم

  

 

 

 إجماع كما ذم ذعدٌهها مه طزف انهجىح

 

 

 

--- 

غٍز  سحة

 مقثىل

ويجًوعت فرق 

األغهبيت
1

 
 

 

غٍز   28

 مقثىل

انفريك االسخمالني 

 نهوحدة وانخعادنيت

فريك االححاد انعاو  مقثىل 

 نًماوالث انًغرب

فريك االححاد انًغربي  مقثىل 

 نهشغم

غٍز  ذشثس 5 ال أحد 3

 مقثىل

يجًوعت انكوَفدرانيت 

 انديًمراطيت نهشغم

  

 إجماع كما جاءخ

 

--- 

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك األصانت 

 وانًعاصرة
 

29 

غٍز  سحة

 مقثىل

فريك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  عليه اللجنة معدالعليه اللجنة معدال  وافقتوافقتالقانون كما القانون كما مشروع مشروع 
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  التادة المتتشارين التادة المتتشارين وو  التيداتالتيدات  إثبات حضورإثبات حضور  لوائحلوائح
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