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  الثالثة بعد املائة اجللسةحمرض 

  .)م2017 یولیوز 11(ه 1438 شوال 16الثال�ء : التارخي

  .املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لس: الرئاسة
  .س�بع دقائق، ٕابتداء من السا�ة السابعة وا�ق�قة الثام�ة :التوق�ت

علق املت 97.12نون رمق قاراسة والتصویت �ىل مرشوع ا� �دول أ�عامل
  .مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة

--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  . �سم الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا

 .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  ر،الس�ید الوز�

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن، 
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة، واحملال �ىل  97.12رمق 
  .جملس املس�شار�ن من طرف جملس النواب

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر ا�لجنة وكذ� 
واملقررة، كام ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل املناقشة البناءة اليت اكنت يف  رئ�سها
  .اجللسة

  .تفضل هنا ،اللكمة �لس�ید الوز�ر، ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن یقدم املرشوع

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،الس�ید راش�ید الطاليب العلمي
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف احلق�قة ما �اد�ش نقدم املرشوع، ولكن �ملناس�بة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر 
أ�خوات وإالخوان ٔ�عضاء ا�لجنة ا�يل قدموا وا�د ا�مع �بري وتفهمهم 

  . لٔ�مهیة د�ل هاذ النص ال�رشیعي
نب مفرة ٔ�خرى ٔ��دد الشكر لٔ�خوات وإالخوان، �اصة ف� یتعلق جبا

املناقشة وال اجلانب املرتبط كذ� �لتحس��ات والتعدیالت اليت ٔ�د�لوها 
  .�ىل النص وا�ي قد �ل ٕاجامع أ�خوات وإالخوان ٔ�عضاء ا�لجنة

  .شكرا مرة ٔ�خرى الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

لقي ٔ�عتقد التقر�ر موزع �لیمك مجیعا، ولكن ٕاذا ٔ�رادت املقررة �ش ت
  .التقر�ر د�لها فلها ذ�

  .ٔ�عتقد املدا�الت، كام اتفق�ا يف ندوة الرؤساء، ٔ�هنا س�توزع �لینا

  .من فضلمك، �ل�س�بة �لفرق �سلموا املدا�الت
شكرا، �ادي نبداو يف التصویت �ىل مواد مرشوع القانون السالف 

 . ا��ر
  .املادة أ�وىل كام ٔ�ح�لت �لینا من جملس النواب

  .�ٕالجامع، شكرا :املوافقون
  .�ٕالجامع: املادة الثانیة كام �د�هتا ا�لجنة
  .املادة الثالثة كام �د�هتا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املادة الرابعة كام �د�هتا ا�لجنة

  .املادة اخلامسة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب
  .املادة السادسة كام �د�هتا ا�لجنة
  .ن طرف جملس النواباملادة السابعة كام ٔ�ح�لت �لینا م

  .املادة الثام�ة كام �د�هتا ا�لجنة
  .املادة التاسعة كام �د�هتا ا�لجنة
  .املادة العارشة كام ٔ��دهتا ا�لجنة

  .كام ٔ��دهتا ا�لجنة 11املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 12املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من جملس النواب 13املادة 
  .ا ا�لجنةكام �د�هت 14املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 15املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 16املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 17املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 18املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 19املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 20املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 21املادة 
  . �د�هتا ا�لجنةكام 22املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 23املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 24املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 25املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 26املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 27املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 28املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 29املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 30املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 31املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 32املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 33املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 34املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 35املادة 
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  .كام ٔ�ح�لت �لینا 36املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 37املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 38املادة 
  .لت �لیناكام ٔ�ح� 39املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 40املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 41املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 42املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 43املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 44املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 45املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 46املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 47املادة 
  .اكام ٔ�ح�لت �لین 48املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 49املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 50املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 51املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 52املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 53املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 54املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا 55املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 56املادة 

�لجنة، یعين ٔ�ضافت وا�د الباب، عنوان الباب السابع كام ٔ�ضاف�ه ا
  ..ف�فس اليشء، املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 57املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 58املادة 

  :وا�ٓن �ادي نعرض القانون �رم�ه �لموافقة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا �لجمیع
وهبذا، �كون قد صادق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

  اكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضةیتعلق مب 97.12
  .وشكرا �لجمیع

*************************************  

  املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: مالحق

 :�لو�دة والتعادلیة مدا�� الفریق �س�تقاليل .1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ني،السادة املس�شار�ن احملرتم

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
املتعلق مباكحفة تعاطي  97.12يف م�اقشة مرشوع القانون رمق 

  .امل�شطات يف جمال الر�ضة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

حيلق الر�يض �ىل ٔ�ج��ة ا�د، ومعه بالده �ني یعتيل م�صة 
جواء ب�ش�ید الوطن، �ري ٔ�ن التتوجي، �رفرف �لفه العمل وتصدح ا�ٔ 

هناك مشهدا �نیا یوازي السقوط ویعصف �ٔ��الم ویتحول معه 
لك ما حتقق ٕاىل ٔ�وهام، تد�هنا القمي ق�ل ٔ�ن تد�هنا العینة، لتت�ىل 

  .امل�شطات، ح�ث �ابت املنافسة الر�ضیة والقمي الرشیفة
ف�كفي ما �دث، �ني مت ضبط بعض الر�ضیني مغاربة يف 

املیة یتعاطون امل�شطات، كنا منين النفس ب�ٔمل فوزمه، ملتق�ات �
ٕاميا� م�ا بدور الر�ضة يف الت�ٔثري �ىل اجلانبني �ق�صادي 
و�ج�عي ٔ�ي دو�، فالتعاطي �لم�شطات ال ی��اسب وقمينا 
ا�ی��ة والوطنیة وروح املنافسة الر�ضیة الرشیفة، وهو تنكر 

�ن ��روا واجهتدوا من ٔ��ل لروح وعطاءات أ�بطال املغاربة ا�
رفع رایة املغرب خفاقة يف املنتد�ت ا�ولیة، فاحلا�ة الیوم ق�ل �ٔي 
وقت �ٓخر ٕاىل قانون �رتب احلقوق واجلزاءات، یدمع املبادئ 

  .وأ��الق الر�ضیة الن��� والسم�ة
مفرشوع القانون ا�ي حنن بصدده الیوم، هو نتاج �رافع ر�يض 

وي، قوامه العمل �روح الفریق الوا�د، فهو وس�یايس وٕا�اليم ومجع
ميثل معال تق�یا ومطلبا مجلیع الفرق الربملانیة يف جمال املالءمة مع 
القوانني ا�ولیة، لتعز�ز املنظومة القانونیة الهادفة ٕاىل ا�هنوض 
�لر�ضة الوطنیة، �رب الوقایة من تعاطي امل�شطات وماكحفة �ٓ�رها 

لر�ضیني وحظر املامرسات اليت ختل السلبیة، حفاظا �ىل حصة ا
��رتام ٔ��الق�ات الر�ضة وقميها السام�ة وقوا�د التنافس الر�يض 

  .الرشیف
يف الفریق �س�تقاليل، �س�ل الت�ٔخر ا�ي حصل يف  ،ٕاننا

م�اقشة هذا القانون يف الربملان، وٕان اعتربهتا احلكومة ت�ٔخرا ٕاجيابیا 
یة حملاربة امل�شطات قد مكن من تدارك مالحظات املنظمة العامل 

ندعو  ،�ا .ٔ�د�لت مبجمو�ة من التعدیالت �الل هذه الفرتة
احلكومة ٕاىل التفا�ل البناء مع مجیع املبادرات احمللیة ا�ولیة الرام�ة 

  .ٕاىل اج�ثاث ظاهرة امل�شطات والتوعیة من ٔ�خطارها
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فوضعنا الر�يض احلايل ال ی�رش �ٔ�فضل، يف ظل م�لث الریع 
�ري املرشوع، يف مقابل غیاب قا�دة ر�ضیة و�غتناء  والتحمك

  .صلبة قوا�ا ا�ميقراطیة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان القضاء �ىل ظاهرة تعاطي امل�شطات، �رهتن يف مجم� 
بت�س�یق تدرجيي وطنیا ودولیا مع دعوة اجلامعات الر�ضیة ٕاىل 

لر�ضة، �لزتام بعقد أ�هداف املوقعة ب�هنا وبني وزارة الش�باب وا
ودمع املهام املنوطة �لواك� املغربیة ملاكحفة امل�شطات، وٕافراد حاكمة 
ج�دة دا�لها، جبعل العنرص ال�رشي مركز اه�م �رٔ�سامل حق�قي 
ويف نفس الوقت ركزية لتفعیل ٕاسرتاتیجیهتا املمتث� ٔ�ساسا يف 

  .التحس�س والتوعیة من خماطر امل�شطات ق�ل الزجر
  رتم،الس�ید الرئ�س احمل

يف الفریق �س�تقاليل، ندعو احلكومة ٕاىل �شدید  ،ٕاننا
إالجراءات القانونیة من ٔ��ل م�ع امل�شطات واملمكالت الغذائیة 
الر�ضیة �ري املرخصة واملشكوك يف مصدرها ومكو�هتا، من ولوج 
الرتاب الوطين، ف��ار امل�شطات جينون عرشات أ�ضعاف مما 

  .حصة املغاربةجينیه جتار ا�درات �ىل حساب 
ٔ�ملنا �بري ٔ�ن تعمل احلكومة �لك مكو�هتا و�جلدیة املطلوبة مع 
مجیع املتد�لني الر�ضیني من ٔ��ل التفا�ل إالجيايب مع هذا 
القانون، �رب وضع �ر�مج م�اكمل جيمل رؤیة مس�تق�لیة وا�دة 
حملاربة امل�شطات ببالد� من ٔ��ل ت�ٔهیل ر�ضیني یؤم�ون بقمي 

  .رشیفةاملنافسة ال 
فٕان الفریق �س�تقاليل یصوت �ٕالجياب �ىل  ،للك هذا

  .مرشوع هذا القانون
 والسالم �لیمك ورمحته تعاىل و�راكته

  :فریق أ�صا� واملعارصة مدا�� .2
  الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�سامه �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف م�اقشة مرشوع 

 ."مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة "املتعلق 97.12مق قانون ر
وهو ما �شلك فرصة لتوضیح و�ة نظر� حول هذا املرشوع الهام، وا�ي 
هيدف ٕاىل الوقایة من تعاطي امل�شطات يف ا�ال الر�يض وماكحفته، 
واحلفاظ �ىل حصة الر�ضیني وحظر املامرسات اليت ختل ب�ٔ�الق�ات 

ميها املعنویة يف ٕاطار ا�رتام املبادئ املنصوص �لهيا يف االتفاق�ة الر�ضة وق 
ا�ولیة ملاكحفة امل�شطات يف جمال الر�ضة، املعمتدة من طرف املؤمتر العام 

س ـــــملوقعة بباریا"الیو�سكو"ملنظمة أ�مم املت�دة �لرتبیة والعلوم والثقافة 
 .2005ٔ�كتو�ر  19 ــيف

ة العاملیة ملاكحفة امل�شطات املعمتدة من ق�ل وكذا ا�رتام بنود املدون
  .2003مارس  5الواك� العاملیة ملاكحفة امل�شطات يف جمال الر�ضة يف 

  الس�ید الرئ�س،
البد من الت�ٔ�ید �ىل أ�مهیة الكربى اليت حيظى هبا قطاع الر�ضة ملا 

ة یلعبه من ٔ�دوار طالئعیة دا�ل ا�متع، ويف هذا إالطار اكن لزاما بلور
قانون نوعي ملالءمة ال�رشیعات املرتبطة ��ال الر�يض مع االتفاق�ات 
ا�ولیة، واليت تنص �ىل ٕا�داث هیئات �لتحس�س والوقایة واملراق�ة 

  . وماكحفة تعاطي امل�شطات احملظورة يف جمال الر�ضة
  الس�ید الرئ�س،

�ل �لرجوع ملق�ضیات املرشوع ا�ي بني ٔ�یدینا، یت�ني ٔ�نه �اء من �ٔ 
وضع ٕاطار قانوين س�سامه يف حتسني صورة الر�ضة و�كر�س م�ادئ 
احلركة أ�وملبیة ا�ولیة وٕاعطاء صورة �لر�ضة الوطنیة املغربیة احلام� لقمي 
ال�سامح و�نف�اح والتضامن والرتبیة �ىل املواطنة، وكذ� ضامن �اكفؤ 

ضیة واحلفاظ �ىل الفرص بني املتبار�ن، وت�سري الولوج ٕاىل املامرسة الر�
حصة الر�ضیني وحتس�سهم ��اطر املرتبطة ب��اول امل�شطات اليت ختل 

  . �لقمي الر�ضیة و�يسء لسمعة البالد
يف فریق أ�صا� واملعارصة، لعىل یقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون  ،ٕاننا

س�سامه �شلك �بري يف إال�ابة �ىل خمتلف أ�س�ئ� املرتبطة بتطو�ر هذا 
حلیوي، ا�ي حيظى ب�ٔمهیة اق�صادیة واج�عیة كربى، �اصة ؤ�نه ا�ال ا

�اء مبق�ضیات �ىل در�ة �برية من أ�مهیة مرتبطة �لوقایة من تعاطي 
  .امل�شطات، وحظر ومراق�ة تعاطهيا

  الس�ید الرئ�س،
لقد س�بق لنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�كد� �ىل ٔ�مهیة هذا 

ظر م�ه يف س�یاق ٕا�ادة تنظمي ا�ال الر�يض، املرشوع قانون وا�ور املنت
من هذا املنطلق، وحرصا م�ا مكعارضة بناءة �ىل دمع املبادرات الكف�� 
بتطو�ر وعرصنة ال�رشیع الوطين وا�س�اما مع املوقف ا�ي س�بق ٔ�ن �رب� 
عنه �ىل مس�توى جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، فٕاننا نؤكد 

  .صوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانونهذا املوقف ون

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة .3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

نعترب مرشوع القانون ا�ي حنن  ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة،
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موا�ة تعاطي  بصدده �ك�يس ٔ�مهیة �برية، �ىل اعتبار ٔ�نه �روم
امل�شطات ٔ��د ٔ�كرث الظواهر السلبیة اليت �ادت �لر�ضة عن �ا�هبا 
الن��ل والرشیف، ف�ٔحضت الرغبة اجلاحمة يف الفوز والت�ٔلق ٕاىل �انب 
س�یطرة املنطق �ق�صادي والت�اري الهادف ٕاىل حتق�ق ٔ�ر�ح مالیة 

 .�مة دافعا قو� ملامرسات �ري م�ضبطة
د هذا املرشوع من طرف احلكومة خطوة �مة كام نعترب ٔ�ن ٕا�دا

يف اجتاه التق�د �اللزتامات ا�ولیة �لمغرب ف� خيص ماكحفة هذه 
الظاهرة �اصة االتفاق�ة ا�ولیة ملاكحفة امل�شطات واملق�ضیات وأ�حاكم 

 .القانونیة الصادرة عن الواك� العاملیة ملاكحفة امل�شطات
امل�شطات بقدر ما هيدف ٕاىل  و�د�ر ���ر ٔ�ن ماكحفة اس�تعامل

ضامن املنافسة الرشیفة وا�رتام ٔ��الق�ات الر�ضة وقميها املعنویة، بقدر 
ما �روم احلفاظ �ىل حصة الر�ضیني وحام�هتم يف جمال �كرث فهيا 

و�لتايل فٕان أ�مر یتعلق معوما �لص�ة العموم�ة يف موا�ة . إالغراء
صبح ف�ه امل�شطات م�افسا قو� ظاهرة ٔ�حضت تتفامق بقوة يف اجتاه س�ت 

 .�ٓفة تعاطي ا�درات
 الت�ٔخر الك�ري يف ٕاخراجاليت �س�لها،  ومن املالحظات أ�ساس�یة

  .هبذه أ�مهیة ٕاىل الوجود قانون
�لام ٔ�ن املغرب ٔ�وىل م�ذ وقت طویل اه�ما �بريا ��ال الر�يض، 

ت ومن من �الل التوفر ٔ�وال �ىل �امعات وجلان يف مجمل الر�ضا
�الل املشاركة القویة يف م�افسات وتظاهرات ر�ضیة �املیة اس�تطاع 

 .�اللها حتق�ق ٕاجنازات �رخيیة
فوجود فراغ قانوين يف هذا ا�ال وضعف فعالیة إالجراءات 
املعمتدة من طرف احلكومة يف ماكحفة اس�تعامل امل�شطات سامه يف 

ال ٔ�ح�اج هنا ٕاىل و(سقوط العدید من الر�ضیني يف ش�باك هذا ا�ٓفة 
اكن لغیاب التدابري الوقائیة القانونیة، صدور  ،و�لتايل). ذ�ر ٔ�سامء

قرارات وعقو�ت من هیئات دولیة يف حق هذه الوجوه املت�ٔلقة، مما 
ٔ�دى ٕاىل �دش صورة املغرب يف ا�ال الر�يض واليت معل لس�نوات 

عامل من ٔ��ل �رس�یخها يف املنتظم الر�يض ا�ويل، �اصة ؤ�ن اس�ت
امل�شطات یعد من ٔ�كرث املامرسات ٕا�الال بقوا�د املنافسة الرشیفة 

 .وب�ٔ�الق�ات الر�ضة وقميها املعنویة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

تعدد ٔ�نواع الر�ضات املامرسة دا�ل املغرب وارتفاع �دد  ٕان
ملنافسات اليت تنظمها خمتلف اجلامعات وا�ل�ان �ىل التظاهرات وا

املس�توى الوطين و�زاید �دد الر�ضیني ا�از�ن، س�یجعل من تغطیة 
كام . الواك� مجلیع هذه أ�مور �ملراق�ة املس�مترة وا�وریة �مة صعبة �دا

ٔ�ن ٕاس�نادها �دد �بري من املهام مع �داثة ٕا�شاهئا و�حلجم والرت�یبة 

تدعي تعز�زها �ملوارد ال�رشیة واملالیة الاكف�ة مع �لق �ٓلیات احلالیة �س� 
ٕالرشاك اجلامعات الر�ضیة وا�لجنتان أ�وملبیة والبارا ٔ�وملبیة يف ذ�، 

ولك ذ� حىت �متكن من . �اصة ؤ�ن لها جتربة �برية يف هذا ا�ال
 .الق�ام �ملهام املو�و� ٕا�هيا �لشلك املطلوب

ٕاصدار العقو�ت الت�ٔدی��ة من ق�ل الواك� ٔ�ما ف� خيص اخ�صاص 
وا�ي ٔ�س�نده املرشوع قانون �لس ت�ٔدیيب جيمتع �ىل شلك هیئة 
ت�ٔدی��ة ابتدائیة ٔ�و هیئة ت�ٔدی��ة لالس�ت��اف، فٕاننا �مثن مس�ٔ� جعل 

�ىل اعتبار ٔ�ن أ�مر، س�ميكن املعنیني . البت يف القضا� �ىل در�ات
 املر�� �بتدائیة، مما س�سامه يف من الطعن يف القرارات الصادرة يف

 .ضامن �دا� ٔ�كرب
ندعو احلكومة اىل لعب دور فعال يف مراق�ة  ،ومن �ة ٔ�خرى

ٔ�ن  الواك� من ٔ��ل ضامن ح�ادیة واس�تقاللیة وشفاف�ة و�زاهة معلها،
أ�مر یتعلق مب�ال مل �سمل ف�ه ٔ�ي مؤسسة من مظاهر التالعبات 

وٕان كنا  ،)�ىل س��ل املثال FIFA(ق�ة والفساد واملامرسات الال ٔ��ال
ال �شكك يف مصداق�ة و�زاهة من س�مت تعی�هنم ٔ�عضاء بقدر ما ٔ�دعو 

 .ىل وضع �ٓلیات ا�رتازیة ووقائیةإ 
فٕاننا يف فریق العدا�  ،ٔ�ما ف� یتعلق مبراق�ة تعاطي امل�شطات

معمتد والتمنیة، نطمح ٕاىل ٔ�ن تتوفر بالد� �ىل خمترب وطين م�خصص 

هذا ا�ترب س�سامه يف . ن الواك� العاملیة ملاكحفة امل�شطاتمن �
اعتقاد� ف� هو م�اط �لواك� من �ام من ق�یل املشاركة يف ا�راسات 
وأ�حباث ويف �منیة البحث العلمي يف جمال ماكحفة تعاطي امل�شطات 

فهل . 20وكذا �ٓلیات وطرق اك�شافها كام هو م�صوص �لیه يف املادة 
ملغرب يف ظل غیاب هذا ا�ترب مرهتن لعمل ا�تربات س��قى ا

أ�ج�بیة، �اصة ؤ�ن �دد العینات اليت یمت حتلیلها الیوم يف ارتفاع 
مزتاید بعد ٕاج�اریة ٕاخضاع الر�ضیني �لكشف عن املواد امل�شطة 
مبجرد مصادقة املغرب �ىل االتفاق�ة ا�ولیة اليت تعد اتفاق�ة ملزمة للك 

 موقع �لهيا؟
نعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن مق�ضیات مرشوع  ،�رياو�ٔ 

القانون �لصیغة اليت نناقشها الیوم، �ىل العموم، �متزي �لتناسق بني 
وس�ميكن دخول . خمتلف مس�تو�ته من وقایة وحتس�س ومراق�ة وزجر

هذا القانون �زي النفاذ من تدارك القصور ا�ي اكن �اصال سواء يف 
اطي امل�شطات ٔ�و يف احلفاظ �ىل حصة الر�ضیني موا�ة ٕاشاكلیة تع

  .وإالسهام يف تعز�ز ٔ��الق�ات الر�ضة وقميها املعنویة
س�یصوت فریق العدا� والتمنیة �ٕالجياب  ،للك هذه �عتبارات
  .�ىل مرشوع هذا القانون
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا
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  :مدا�� الفریق احلريك .4
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

   ،ادة الوزراء احملرتمنيالس�یدات والس
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع من أ�مهیة مبا 
یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات  97.12اكن، ٔ�ال وهو مرشوع قانون رمق 

  .يف جمال الر�ضة
  ،الس�ید الرئ�س

دي واملسؤول والناجع ا�ي �ش�ید يف الفریق احلريك �لنقاش اجل ،بدایة
عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مبناس�بة دراس�هتا لهذا 
املرشوع، كام ننوه ٔ�یضا �لتفا�ل إالجيايب �لحكومة يف خشص الس�ید وز�ر 
الش�باب والر�ضة مع تعدیالت الس�یدات والسادة املس�شار�ن واليت 

ة �س�تحسن جتاوب الس�یدات اعتربت تعدیالت �لجنة، ومن �ة �نی
والسادة املس�شار�ن مع تعدیالت احلكومة اليت �اءت لتحسني النص 
وملالءم�ه مع املس�ت�دات ا�ولیة يف جمال حماربة امل�شطات، ويه اعتبارات 
سامهت يف ٕانتاج نص قانوين راق �س�تجیب ملالحظات الواك� العاملیة 

ص �لهيا يف االتفاق�ة ا�ولیة ملاكحفة امل�شطات، وی�سجم مع املبادئ املنصو 
ملاكحفة امل�شطات يف جمال الر�ضة اليت صادق �لهيا املغرب،  ویتالءم 
ٔ�یضا مع مضامني ؤ�حاكم املدونة العاملیة ملاكحفة امل�شطات، ويه جمهودات 

  .توجت بتصویت ٔ�عضاء ا�لجنة �ٕالجامع �ىل هذا النص يف �لته اجلدیدة
  ،الس�ید الرئ�س

  ،الوزراء الس�یدات والسادة
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن

نعترب ٔ�ن حماربة ظاهرة تعاطي امل�شطات يه  ،يف الفریق احلريك ،ٕاننا
املد�ل الرئ�يس لت�لیق احلیاة الر�ضیة وتطهريها من املظاهر 
و�خ�الالت املش��ة، ف�عد اجلدل ا�ي عرف�ه أ�وساط الر�ضیة الوطنیة 

لر�ضیني املغاربة �لم�شطات، مما انعكس �ىل ٕا�ر ان�شار تناول العدید من ا
سلبا �ىل مسعة الر�ضة الوطنیة، وبعد ت�ٔ�ید �ال� امل� يف رسالته املو�ة 

زتام �ىل ال �2008لمناظرة الوطنیة �لر�ضة املنعقدة �لص�ريات س�نة 
الرصامة والقوة واحلزم مبا �كف� القانون حملاربة امل�شطات يف ا�ال الر�يض، 
وبعد مصادقة املغرب �ىل االتفاق�ة ا�ولیة حملاربة امل�شطات، اكن لزاما �ىل 
احلكومة ٔ�ن حترك جع� ال�رشیع حملاربة هذه الظاهرة وهو ما ت�ٔىت فعال ٕ�نتاج 

رمة ملاكحفة تعاطي امل�شطات من هذا النص ا�ي تضمن مق�ضیات صا
�الل م�ح هذا �خ�صاص لهیئة مس�تق� ويه الواك� املغربیة ملاكحفة 
امل�شطات، وتقس�مي العقو�ت ٕاىل ت�ٔدی��ة وج�ائیة، ویبقى أ�مه هو التفعیل 

  .والتزنیل السلمي لهذه املق�ضیات

  الس�ید الرئ�س،
ریق احلريك ٕاجيا� للك هذه �عتبارات السالفة ذ�رها، س�نصوت يف الف

  .�ىل هذا املرشوع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق التجمع الوطين لٔ�حرار .5
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار 
یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف  97.12ون رمق م�اقشة مرشوع القان

  . جمال الر�ضة
  الس�ید الرئ�س،

البد ٔ�ن نتفق مجیعا �ىل ٔ�ن الر�ضة املغربیة قد فقدت �ریقها، ؤ�صبحنا 
نتحرس مجیعا �ىل عرصها ا�هيب، ح�ث اكن أ�بطال املغاربة رائد�ن �املیا 

  .الق الر�ضیة امحلیدةيف حتق�ق النتاجئ �جيابیة ومرضب املثل يف أ��
ٕان الشارع املغريب �ش�تاق الیوم لرؤیة ٔ�بطال من عیار ت� أ�سامء 
اليت اعتلت م�صات التتوجي يف خمتلف احملافل الر�ضیة ا�ولیة، ح�ث 
اكنت م�تخباتنا تضايه يف لعهبا الفرق العاملیة ذائعة الص�ت واكنت 

ة حمط اه�م مالیني املغاربة أ�وملبیات ا�ولیة واملواعید الر�ضیة العاملی
ا��ن اعتادوا �ٓنذاك �ىل م�ابعة ٔ�طوارها �لك شغف وحامس وتقامسوا 

  .حلظات الفرح وا�ٓالم مع ٔ�بطالها املغاربة
  الس�ید الرئ�س،

قد �س�تطیع ا�متع املغريب ابتالع الهزامئ، لك�ه ال حيمتل الیوم ٔ�ن �رفرف 
لقد �بعنا .  فضاحئ امل�شطاتامس املغرب �الیا، ل�س يف النتاجئ ولكن يف

حبزن معیق ٕاخفاقات ٔ�وملبیاد لندن ؤ�وملبیاد ریو دي �انريو وما صاحهبام 
من تورط ر�ضیني مغاربة يف فضاحئ یندى لها اجلبني، و�ىل رٔ�سها فضاحئ 
التعاطي �لم�شطات ٔ�و مواد ٔ�خرى حيسب بعض الر�ضیني ٔ�هنا مواد 

هتا يف الت�الیل الطبیة، فريبطون طبیعیة ول�ست مكیائیة لن تظهر �الما
ٕاذاك خص� الغش ب�ٓفة اجلهل واس�تعامل مواد ال یعمل ٔ��د مدى خطورة 

�� لن �رىض لبالد� الظهور يف . �ٓ�رها اجلان��ة �ىل اجلسم الر�يض
  .حمافل الغش والتالعب
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

م�ل هذه  ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رفض رفضا قاطعا اس�مترار
لسمعة املغرب  السلو�یات و�لینا التصدي مجیعا للك ما من ش�ٔنه ٔ�ن �يسء

يف احملافل ا�ولیة وا�خ�ل �ىل ثقافة وتقالید ا�متع املغريب، وهو ما جيعلنا 
الیوم جمرب�ن �ىل رضورة الزتام الرصامة والقوة واحلزم مبا �كف� القانون 

كام ٔ�كد �ىل ذ� �ال� امل� محمد  حملاربة امل�شطات يف ا�ال الر�يض،
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السادس حفظه هللا يف الرسا� امللك�ة املو�ة �لمناظرة الوطنیة الثانیة 
، جسده مرشوع هذا القانون ا�ي �اء لیتوج �2008لر�ضة يف ٔ�كتو�ر 

اخلطوات إالجيابیة اليت خطهتا احلكومة يف جمال ماكحفة تعاطي امل�شطات 
ملامرسات اليت ختل ب�ٔ�الق�ات الر�ضة وترض يف ا�ال الر�يض وحظر ا

  .بص�ة املامرسني
�مثن �الیا ما �اء به هذا النص  ،يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ،ٕاننا

ال�رشیعي الهام من ٔ�حاكم تؤطر معل احلكومة يف �بح هذه الظاهرة سواء 
من �الل حتدید أ�فعال اليت تد�ل مضن احملظور يف قوا�د ماكحفة 

ٔ�و ف� یتعلق بعملیة املراق�ة �لفضاءات الر�ضیة و�ار�ا دون  امل�شطات،
ٕاخطار مس�بق، ٔ�و من �الل التنصیص �ىل عقو�ت ت�ٔدی��ة ؤ�خرى 
ج�ائیة يف حق من خيرق قوا�د ماكحفة امل�شطات، معترب�ن ٔ�ن تنصیص 
هذا املرشوع �ىل ٕا�داث الواك� املغربیة ملاكحفة امل�شطات وم�حها سلطة 

یة وصالح�ات يف املراق�ة والت�س�یق مع خمتلف الفرقاء يف ضبطیة وزجر 
ا�ال الر�يض، �ٕالضافة ٕاىل دورها التوعوي ل�س فقط �لر�ضیني، ولكن 

.. مجلیع الفا�لني يف هذا القطاع من ٔ�طباء وصیاد� وجتار املواد الشعبیة
خطوة �د ٕاجيابیة، بل مؤرش ٕاجيايب وفق ما هو م�عارف �لیه �املیا 

ره خطوة هامة �خول املغرب مصاف ا�ول الراق�ة اليت حتاول �عتبا
و�متىن يف فریق�ا ٔ�ن . �اهدة حماربة لك مظاهر الفساد ا�ي ینخر جممتعاتنا

تدار هذه الواك� �لك ما تق�ضیه املسؤولیة واحلاكمة اجلیدة من اع�د 
  .�لشفاف�ة والرصامة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ن ٔ�ش�ید �ٔ�جواء �جيابیة و�روح املسؤولیة ال تفوتين الفرصة دون �ٔ 

العالیة اليت طبعت مجیع مرا�ل م�اقشة هذا املرشوع دا�ل جلنة التعلمي 
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة و�لتعاطي �جيايب �لحكومة، يف خشص 
الس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة، ا�ي �شكره �ىل 

خمتلف �قرتا�ات والتعدیالت اليت قد�ا سعة صدره وجتاوبه مع 
الس�یدات والسادة املس�شار�ن، رغبة م�ا مجیعا يف ٕاخراج نص �رشیعي 
م�اكمل أ�راكن قادر �ىل �بح ظاهرة التعاطي �لم�شطات يف أ�وساط 

  . الر�ضیة املغربیة
واس��ادا ملا س�بق، ومن موقع فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ا�ي حيرتم 

ه دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا الزتامات
  .املرشوع

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب .6
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
 ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

یتعلق  97.12، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق ٔ�مام اجللسة العامة
مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة واليت تندرج مضن اخ�صاص 

�ل ٔ�ن ٔ�د�ل يف مصمي النقاش التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، وق  جلنة
�ىل مس�توى ا�لجنة، وروح  البد ٔ�ن ٔ�ش�ید �جلو إالجيايب ا�ي طبع النقاش

املسؤولیة اليت حتىل هبا الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء ا�لجنة وكذا 
يف ٕاطار اجلواب عن  �لس�ید وز�ر الش�باب والر�ضةالتفا�ل إالجيايب 

ثيل الفرق وا�مو�ات النیابیة خمتلف ال�ساؤالت املثارة من طرف مم 
  .مب�لس�نا املوقر

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف  97.12ی�ٔيت مرشوع القانون رمق 

جمال الر�ضة؛ يف س�یاق �ام، �ريم ٕاىل حتسني صورة الر�ضة املغربیة 
رتبیة �ىل احلام� �لعدید من القمي من ق�یل ال�سامح و�نف�اح والتضامن وال

املواطنة، وكذا ضامن �اكفؤ الفرص بني املتبار�ن، ؤ�یضا يف ٕاطار ت�سري 
الولوج ٕاىل املامرسة الر�ضیة يف ٕاطار �دا� جمالیة، وكذا السهر �ىل اختاذ 
اكفة التدابري الالزمة �لحفاظ �ىل حصة الر�ضیني وحتس�سهم ��اطر 

لر�ضیة واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن املرتبطة ب��اول امل�شطات اليت ختل �لقمي ا
  .�يسء ٕاىل مسعة البالد
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف  97.12هيدف مرشوع قانون رمق 
جمال الر�ضة ٕاىل الوقایة من تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة وماكحفته؛ 

�ىل  من �الل دمج مقاربة الوقایة من تعاطي امل�شطات ومقاربة تعمتد
واج�ات الر�يض من �ة ٔ�وىل؛ احلفاظ �ىل حصة الر�ضیني من �الل 
حظر تعاطي امل�شطات �ىل مس�توى خرق قوا�د تعاطي امل�شطات 
�ل�س�بة �لر�يض وكذا خرق قوا�د تعاطي امل�شطات �ل�س�بة ٔ�ي خشص 
من �ة �نیة؛ �الوة �ىل حرض املامرسات اليت ختل ب�ٔ�الق�ات الر�ضة 

س�یعمل مرشوع القانون احلايل بعد دخو� �زي ، ح�ث عنویةوقميها امل 
التنف�ذ، ٕاىل مراق�ة تعاطي امل�شطات وذ� اع�دا �ىل امللكفني؛ ومه 
ٔ�عوان املراق�ة مث الك�ف�ة اليت جتري هبا معلیات املراق�ة اليت یقوم هبا ٔ�عوان 

هذا الغرض من املراق�ة التابعني �لواك� املغربیة ملاكحفة امل�شطات احملدثة ل 
  .�ة �لثة ؤ��رية

  ،الس�ید الرئ�س احملرتم
جتدر إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�ن الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء 
جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مب�لس املس�شار�ن قد تفا�لوا 

 13ح�ث مت ق�ول  ،ٕاجيا� مع مجیع التعدیالت املقدمة من طرف احلكومة
وع التعدیالت اليت �اءت هبا احلكومة يف ا�لجنة ومت تعدیال، وهو مجم

  .التصویت �ىل النص �رم�ه �ٕالجامع
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ويف أ��ري، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة، فٕاننا س�نصوت 
یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات  �97.12ٕالجياب �ىل مرشوع قانون رمق 

  .يف جمال الر�ضة

  :مدا�� الفریق �شرتايك .7
  �س احملرتم،الس�ید الرئ 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف م�اقشة مرشوع 
املتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة، وهو  97.12قانون رمق 
درات يف جمال الر�ضة، �روم الوقایة من تعاطي امل�شطات ٔ�و ا�مرشوع 

ويه مواد حمظورة وطنیا ودولیا، ازداد ان�شارها مع ما عرف�ه الب��ة 
الر�ضیة من م�افسات يف خمتلف الر�ضات �الل الس�نوات أ��رية من 
طرف �ل الر�ضیني ٔ�ح�ا� بعمل الطامق املسا�د هلم لضامن الفوز والشهرة 

عنویة وأ��الق�ة اليت �س��د والرثوة، وهو سلوك مرفوض هيدم أ�سس امل 
  .ٕا�هيا الر�ضة من �ة، ویعرض حصة م�ناولیه ٕاىل اخلطر من �ة ٔ�خري

ؤ�ن املوضوع ذي ٔ�مهیة قصوى، فقد اس�ت�ٔ�ر �ه�م �بري من طرف 
مطالبا املنظامت ا�ولیة التد�ل لسن  ،ذا السلوكهبا�متع ا�ويل ا�ي ندد 

اس�ت�ابة م�ظمة الیو�سكو �رب قوانني هتدف ماكحفة امل�شطات، واكنت 
ٕا�داد اتفاق�ة دولیة تقيض التصدي ملس�ٔ� تعاطي امل�شطات يف جمال 
الر�ضة، واملغرب من بني ا�ول اليت صادقت �ىل هذه االتفاق�ة ا�ولیة 

  .2005س�نة 
ىل مالءمة �رشیعاته الوطنیة ذات إ  ماسة والیوم، املغرب يف �ا�ة

صة املتعلقة مباكحفة تعاطي امل�شطات يف الص� مع ال�رشیعات ا�ولیة، �ا
جمال الر�ضة، وذ� من ٔ��ل تنافس وطين ودويل �زیه، قامئ �ىل 
�س�تحقاق ول�س الغش، واملغرب معين بفضاحئ امل�شطات خصوصا يف 
ٔ�لعاب القوى، بعد ٔ�ن اكن منوذ�ا حيتذى به جراء إالجنازات العاملیة 

� مبرارة، ٕاجنازات سعید عویطة ونوال وأ�وملبیة لعدائ��ا، ولكنا نتذ�ر ٔ�ح�ا
املتولك و�ا� بواليم وا�راهمي بوطیب وهشام الكروج و�زهة بدوان 
وصالح ��سو وجواد غریب، حىت ٔ�صبحت بالد� ق�� �لعدید من 

  . العدائني املشهور�ن ٕالقامة معسكراهتم الر�ضیة
و�س�ب تعاطي مجمو�ة من الر�ضیني املغاربة �لم�شطات خصوصا 

لعدائني مهنم، ساءت صورة الر�ضة املغربیة �ىل املس�توى ا�ويل، بعد ا
ٔ�ن ٔ�كدت الفحوصات الطبیة تعاطي هؤالء الر�ضیني ٕاىل مواد حمظورة 
و�لهم ی�متون ٕاىل ٔ�ندیة مغربیة، فمت ٕایقافهم وم�ابعهتم من طرف الرشطة 

  . القضائیة املغربیة
ت يف جمال الر�ضة واملت��ع لهذا املوضوع یعزو اس�تف�ال امل�شطا

املغربیة، ٕاىل ٕاهامل املسؤولني املتعاق�ني �ىل قطاع الر�ضة والش�باب، وٕاىل 

الفراغ القانوين يف جمال حماربة معض� امل�شطات، وهو سلوك جتاوز الرغبة 
  .يف احلصول �ىل م�دالیات ٕاىل �لف�ات س�یاس�یة ؤ�م�یة واق�صادیة

نعول �لیه يف تنظمي  والیوم حنن بصدد دراسة هذا املرشوع ا�ي
ومراق�ة ومعاق�ة لك من ت�ث ار�اكبه هذا اجلرم، لهذا مث ٕا�داث الواك� 
الوطنیة اليت س�تقوم ٕ��داد وتنف�ذ �رامج �لرتبیة والتكو�ن �اصة �لر�ضیني 
واملؤطر�ن وحهثم �ىل �دم ا�لجوء ٕاىل امل�شطات يف التظاهرات الر�ضیة 

ون يف مجیع امللفات الت�ٔدی��ة املتعلقة ب��اول ا�ولیة، والعمل �ىل تطبیق القان
املواد احملظورة، وهذا لن یت�ٔىت ٕاال �لت�س�یق والتواصل املس�متر بني 
اجلامعات وأ�ندیة و�حتادات واملنظامت الر�ضیة الوطنیة، اليت تتحمل 
اكمل مسؤولیهتا يف مرافقة ومراق�ة العدائني �شلك م�تظم من �الل 

  .الفحص والتقيص
�مثن ٕاخراج هذا املرشوع ٕاىل �زي الوجود، ومن �ال� الواك�  ،ذاله

املغربیة ملاكحفة امل�شطات هبدف حتصني ٔ��شطتنا الر�ضة ضد هذه ا�ٓفة، 
وضامن م�دٔ� العدا� يف الوصول ٕاىل تق�مي حق�قي لكفاءة الر�ضیني وت�ٔمني 

يض رشوط التنافس الرشیف، ؤ�یضا لتحسني صورة ب�� يف املشهد الر�
  .العاملي

  :املغريب �لشغل �حتادمدا�� فریق  .8
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ال جيادل ٔ��د ٔ�ن ا�ال الر�يض والتنافس�یة الر�ضیة، ٔ�صبحت م�دا� 
ا �دیدا من بل ٔ�صبح ا�ال الر�يض مصدر  حيظى �ه�م لك ف�ات ا�متع،

 مصادر الرثوة و�غتناء الرسیع، ؤ�صبحت كرب�ت الرشاكت العاملیة،
سواء اليت �ش�تغل يف ا�ال الر�يض ٔ�و جماالت �س�هتالك أ�خرى 
ت��افس لتحظى �لتوق�ع من جنوم خمتلف أ�لعاب الر�ضیة، بل ٔ�صبح رمق 

  .معامالهتا یعرف تطورا �بريا جتاوز �ك�ري لك التطلعات
ن هذه النق� اليت عرفها �ق�صاد الر�يض جعلت املامرسني �ٔ ید ؤ�� 

�تلف أ�نواع الر�ضیة حياولون الوصول ٕاىل ٔ��ىل مس�تو�ت �الیة يف 
�جناز، سواء من �الل التداریب واملثا�رة، ؤ�ح�ا� من �الل تناول بعض 
امل�شطات، هذه امل�شطات اليت ٔ�صبحت تغزو اجلسم الر�يض العاملي، 

 أ�رقام مئ�صبح الر�ضیون یضحون مبس�تق�لهم الر�يض يف س��ل حتطو 
  .جنازات والت�د�توالرفع من سقف االٕ 

فٕان هذا القانون �اء يف مر�� حساسة شهدت فهيا الر�ضة  ،��
الوطنیة فضاحئ م�تالیة يف جمال اس�تعامل امل�شطات الر�ضیة خصوصا يف 

اخلطر واج�ا ورضور�، نظرا جمال ٔ�لعال القوى، ؤ�صبح معها دق �قوس 
لٔ��ر الك�ري ا�ي ميكن ٔ�ن حتدثه هذه املامرسات �ىل اجلسم الر�يض ؤ�ن 
تفعیل هذا القانون س�ميكن من �ة من ضبط اجلهات اليت تتاجر يف هذه 
امل�شطات، وضبط مس�تعملهيا، وٕاخضاعهم �لعقو�ت اليت س�ی�ددها 
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م الت�ٔویالت والتالعبات و�ريها القانون، حىت ال یبقى هذا ا�ال مف�و�ا ٔ�ما
من املامرسات ا�ن��ة واملنحطة، واليت يه ال حما� غریبة عن تقالید وثقافة 

  .ا�متع املغريب
ؤ��ید ٔ�ن خروج هذا القانون حلزي الوجود س�سامه يف ضبط العالقة 
بني املتد�لني يف هذا ا�ال، وس�ی�دد �خ�صاصات واملسؤولیات، بل 

الضوء �ىل جمال اكن يف السابق م�غلق �ىل نفسه، س�ميكن من �سلط 
مسح لهذه الظاهرة �لتفيش و�ن�شار يف اجلسم الر�يض الوطين، وقد 
ترض مس�تق�ال �سمعة الر�ضة الوطنیة و�سمعة أ�بطال املغاربة ا��ن 
حصلوا �ىل ٔ�رقام �املیة وم�جزات مل �كن مس�بوقة يف التارخي الر�يض 

  .العاملي
فٕان القانون س�سامه كذ� يف  ،لك ما س�بقت إالشارة ٕالیهٕاضافة ٕاىل 

. حماربة ظاهرة امل�شطات �عتبارها خطرا �بريا �ىل حصة الر�ضیني
  .وس�یكرس م�دٔ� املساواة والتنافس�یة ا�ي �اء به ا�س�تور

ینظمها، ولكن جيب  ٕان حماربة هذه الظاهرة تتطلب وجود ٕاطار قانوين
تد�� من ٔ��ل بلورة س�یاسة وطنیة ٔ�ن تتظافر �ود لك القطا�ات امل 

وقائیة ٔ�وال وراد�ة �نیا خصوصا ؤ�ن ا�لوبیات اليت ت�شط يف هذا ا�ال 
ا�رتقت ٔ��لب الر�ضات ؤ�صبحت تدر �ىل ٔ�حصاهبا ٔ�مو� طائ� ٔ�كرث 

  .�ك�ري من جتارة ا�درات �لك ٔ�نواعها ؤ�صنافها
ؤطرة �لم�ال وال ن�ىس �ملناس�بة ٔ�ن ن�ساءل عن دور املؤسسات امل

ا البار الر�يض يف بالد� من �امعات وطنیة وا�ل�ان الر�ضیة و�وملبیة و 
ٔ�وملبیة و�ريها من املؤسسات أ�خرى اليت تعمل من قرب ٔ�و من بعید يف 

  .ا�ال الر�يض
كام ن�ساءل عن تق�مي معل الواك� املغربیة ملاكحفة امل�شطات و�القهتا 

  .�ملؤسسات السالفة ا��ر
ام ال جيب ٔ�ن ن�ىس دور وزارة الرتبیة الوطنیة اليت تؤطر جمال ك

أ�لعاب املدرس�یة واجلامعات اليت تنظم أ�لعاب اجلامعیة، واليت ٔ�عطت 
ٔ�بطاال يف العدید من ٔ�نواع الر�ضات ونؤكد هبذه املناس�بة �ىل رضورة 

جيب ٔ�ن ن�ىس دور وزارة التضامن وأ�رسة يف  وال. أ�لعابٕاح�اء هذه 
توعیة �ج�عیة، ودور وزارة الص�ة و�ريها من اجلهات املتد�� يف هذا ال 

  .ا�ال امل�شعب واخلطري
فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت بنعم �ىل مرشوع  ،و�لیه

  .هذا القانون كام مت تعدی�

  :�لشغل ةا�ميوقراطی ةالكونفدرالی مجمو�ةمدا��  .9
  الس�ید الرئ�س،

  ة الوزراء،الس�یدات والساد
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

 �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة، مبناس�بة
  .املتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات 97.12م�اقشة مرشوع قانون رمق 

البد من إالشارة ٕاىل الفراغ القانوين ا�ي اكن حيول دون  ،يف البدایة
يف خمتلف أ�نواع الر�ضیة �س�ت��اء الر�ضات اليت  ٕاجراء معلیات املراق�ة

ختضع ملراق�ة دولیة، ويف مقدمهتا ٔ�لعاب القوى، اليت ختضع ملراق�ة صارمة 
  .من ق�ل الواك� العاملیة ملاكحفة امل�شطات

فقد �اء هذا املرشوع م�ضمنا �مو�ة من التدابري  ،ويف هذا الصدد
من ٔ��ل ضامن ظروف سلمية  م�علقة �لوقایة من تعاطي امل�شطات،

ملامرسة أ��شطة البدنیة والر�ضیة، من �الل ق�ام الواك� املغربیة ملاكحفة 
امل�شطات �لسهر �ىل التحقق من تفعیل أ�عامل املتعلقة �لوقایة واملراق�ة 

  .الطبیة مبسا�دة اجلامعات الر�ضیة
وق�ل �سط املالحظات أ�ساس�یة حول مرشوع  ،ويف نفس الس�یاق

نقف عند  ،القانون املتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات اليت ی��غي تدار�ها
العدید من إالجيابیات، وميكن ٕاجاملها يف مسؤولیة اجلامعات والعصب 
وامجلعیات الر�ضیة والرشاكت الر�ضیة من �الل ٕا�داد الرب�مج الس�نوي 

ة �لتحس�س ب�ٔخطار امل�شطات والوقایة، وفق الرب�مج الوطين ملاكحف
تعاطي امل�شطات ا�ي تعده الواك�، وٕاس�ناد معلیة التحس�س والوقایة ٕاىل 
أ�طباء املتخصصني والبیولوج�ني وأ�طباء وأ�طر ش�به الطبیة العاملني يف 
جماالت الص�ة املدرس�یة وطب الشغل والطب العسكري والطب العام 

  .والطب البیطري
دة مالحظات ممتث� �ري ٔ�نه يف املقابل �س�ل �ىل مرشوع القانون �
، مع 54و 53و 52ٔ�ساسا يف العقو�ت السالبة �لحریة �اصة �ملواد 
یعترب قرارا �ا�را،  55إالشارة ٕاىل ٔ�ن �ل الشخص �عتباري طبقا �لامدة 

  .س�� ؤ�نه من املمكن ٔ�ن �كون اخلط�ٔ ار�كب من طرف خشص ذايت
ٔ�مهیة  ٕان الرهان الیوم هو صیا�ة فلسفة �لر�ضة املدرس�یة توحض

مفن املؤكد ٔ�ن  وماكنة الرتبیة الر�ضیة �وس�ی� �ربویة لها قميهتا الصحیة،
أ��الق الر�ضیة �شلك �ام يه سلوك مك�سب ی��ج عن الب��ة احملیطة 
�لالعب م�ذ نعومة ٔ�ظفاره مما ی��غي الرتكزي �ىل مجیع ف�ات ا�متع من 

  .ز ذ�الطفو� حىت الش�یخو�ة ؤ�مهیة دور إال�الم يف ٕا�را
ٕاننا يف �ا�ة الس�تحضار القمي إال�سانیة لالرتقاء �ملس�توى الر�يض يف 
ا�االت التنافس�یة واملدرس�یة ا�ي بواسطهتا س��جنب اس�ت�دام 
امل�شطات وحماو� الفوز �ري الرشیف، وحتق�ق ماكسب ر�ضیة �اد�ة 
ومؤق�ة رس�ان ما تؤدي ٕاىل ٔ�رضار خطرية تنعكس ت�ٔثرياهتا �ىل حصة 

  .ر�ضینيال
ويف أ��ري، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن الر�ضة خرجت من مفهو�ا 
الن��ل ؤ�صبحت جتارة فاحشة يف الوقت احلارض نظرا لتحمك الرشاكت 
املصنعة �لم�شطات وا�لوبیات يف صنا�ة أ�رقام الق�اس�یة ح�ث ٔ�صبح 
هتافت الر�ضیني �ىل امل�شطات احملظورة من ٔ��ل حتق�ق إالجنازات 

طوالت العاملیة مما �رس مفاهمي الفوز �س�تعامل الغش واخلداع ؤ��ل والب
�ٔ�سس الر�ضیة السلمية وأ�هداف الن��� اليت یعترب ٔ�ساها الرشف 

 .وأ�مانة و�اك� الفرص


