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 ).م2019 فربا�ر 5(هـ 1440 جامدى أ�ول 29 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سامس ، اخللیفة اخلامحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  سادسة، ٕابتداء من السا�ة ال مثان وثالثون دق�قة: التوق�ت
  .مساء السادسةا

  :التالیة اجلاهزة ویت �ىل النصوص ال�رشیعیةا�راسة والتص: �دول أ�عامل
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  14.18مرشوع قانون رمق  .1

بني حكومة  2018ینا�ر  19اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ب�

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  20.18مرشوع قانون رمق  .2
د�سمرب  26ادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف ��رتاف املتب

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر 2017
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن النقل  28.18مرشوع قانون رمق  .3

مارس  8ا�ويل �رب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، املوقع �لر�ط يف 
 .مايلبني اململكة املغربیة ومجهوریة  2018

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  30.18مرشوع قانون رمق  .4
مارس  ��8رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مايل 2018
یوافق مبوج�ه �ىل و�ئق �حتاد  35.18مرشوع قانون رمق  .5

ها املؤمتر اخلامس والعرشون الربیدي العاملي والقرارات اليت اختذ
  .2012لالحتاد، املنعقد ��و�ة س�نة 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  39.18مرشوع قانون رمق  .6
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018ٔ��ریل  30بربازاف�ل يف 

مجهوریة الكونغو لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف 
  .�ىل ا��لم�دان الرضائب 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع  40.18مرشوع قانون رمق  .7
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018ٔ��ریل  30بربازاف�ل يف 

  .مجهوریة الكونغو �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  41.18مرشوع قانون رمق  .8

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018ارس م 5ببا�و يف 
مجهوریة ٔ�ذربی�ان لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب 

  .يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف  43.18مرشوع قانون رمق  .9

 30جمال الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة، املوقع بربازاف�ل يف 
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018ل ٔ��ری

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار  48.18مرشوع قانون رمق  .10
 �30لتعاون يف جمايل الفال�ة و�ربیة املوايش، املوقع بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018ٔ��ریل 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف  49.18مرشوع قانون رمق  .11

بني  2018مارس  5م�دان أ�من وماكحفة اجلرمية، املوقع ببا�و يف 
  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٔ�ذربی�ان

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار  50.18مرشوع قانون رمق  .12
بني  2018ٔ��ریل  �30لتعاون يف م�دان الطاقة، املوقع بربازاف�ل يف 

  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �ما�و �ش�ٔن  55.18مرشوع قانون رمق  .13

حظر اس�ترياد النفا�ت اخلطرة ٕاىل ٕافریق�ا ومراق�ة وٕادارة حتر�ها �رب 
  .1991ینا�ر  30يف ) مايل(احلدود إالفریق�ة، املعمتدة بباما�و 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار  56.18مرشوع قانون رمق  .14
 2018ٔ��ریل  �30لتعاون يف جمال ا�لو��س��ك، املوقع بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق الثنايئ  61.18مرشوع قانون رمق  .15

املوقع  �لتعاون يف م�دان التكو�ن املهين الفال� والت�ٔطري التقين،
بني وزارة الفال�ة والصید البحري  2018یونیو  �10لر�ط يف 

والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت �لمملكة املغربیة ووزارة الفال�ة 
  .والتمنیة القرویة مجلهوریة نی�ري� الف�درالیة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  73.18مرشوع قانون رمق  .16
بني حكومة  2018یولیو  �20ط يف اخلدمات اجلویة، املوقع �لر

  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول  77.18مرشوع قانون رمق  .17

 20املسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع �لر�ط يف 
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2018یولیو 
  .اكنا�وم�نی

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان  78.18مرشوع قانون رمق  .18
بني حكومة  2018س�مترب  �3سلمي ا�رمني، املوقعة بوااكدو�و يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة بور�ینا فاسو

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �حتاد  81.18مرشوع قانون رمق  .19
 11يف ) املوزم�یق(مبابوتو  أ�فریقي ملنع الفساد وماكحفته، املعمتدة

  .2003یولیو 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �لتعاون  82.18مرشوع قانون رمق  .20

 3القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة بوااكدو�و يف 
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینا فاسو 2018س�مترب 

�ه �ىل االتفاق�ة حول یوافق مبوج  83.18مرشوع قانون رمق  .21
س�مترب  3التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ، املوقعة بوااكدو�و يف 
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  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینا فاسو 2018
املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ  70.17مرشوع قانون رمق  .22

ة املتعلق ب��ظمي الصنا� 20.99املغريب، وبتغیري القانون رمق 
  .الس��توغراف�ة

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة 
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مجمو�ة من 
النصوص ال�رشیعیة اجلاهزة، ؤ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس 

  .�ىل النصوص املدر�ة يف �دول ٔ�عامل اجللسة، تفضلو الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .رئ�سشكرا الس�ید ال

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
ف�تضمن �دول ٔ�عامل اجللسة ال�رشیعیة ا�راسة والتصویت �ىل 

  :مرشوع قانون ويه 22النصوص اجلاهزة التالیة و�ددها 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  14.18مرشوع قانون رمق  - 1

بني حكومة  2018ینا�ر  19اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ب�

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  20.18مرشوع قانون رمق  - 2
د�سمرب  ��26رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر 2017
مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن النقل  یوافق 28.18مرشوع قانون رمق  - 3

مارس  8ا�ويل �رب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، املوقع �لر�ط يف 
 .بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل 2018

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  30.18مرشوع قانون رمق  - 4
 2018مارس  ��8رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف 

  .ة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مايلبني حكوم
یوافق مبوج�ه �ىل و�ئق �حتاد الربیدي  35.18مرشوع قانون رمق  - 5

العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر اخلامس والعرشون لالحتاد، 
  .2012املنعقد ��و�ة س�نة 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  39.18مرشوع قانون رمق  - 6
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018ٔ��ریل  30يف  بربازاف�ل

مجهوریة الكونغو لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف 

  .م�دان الرضائب �ىل ا��ل
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع بربازاف�ل  40.18مرشوع قانون رمق  - 7

هوریة بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مج  2018ٔ��ریل  30يف 
  .الكونغو �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ببا�و  41.18مرشوع قانون رمق  - 8
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2018مارس  5يف 

ٔ�ذربی�ان لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان 
  .لالرضائب �ىل ا��

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف جمال  43.18مرشوع قانون رمق  - 9
ٔ��ریل  30الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة، املوقع بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار �لتعاون  48.18مرشوع قانون رمق  -10

 2018ٔ��ریل  30لفال�ة و�ربیة املوايش، املوقع بربازاف�ل يف يف جمايل ا
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف  49.18مرشوع قانون رمق  -11
بني  2018مارس  5م�دان أ�من وماكحفة اجلرمية، املوقع ببا�و يف 

  .هوریة ٔ�ذربی�انحكومة اململكة املغربیة وحكومة مج 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار �لتعاون  50.18مرشوع قانون رمق  -12

بني حكومة  2018ٔ��ریل  30يف م�دان الطاقة، املوقع بربازاف�ل يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �ما�و �ش�ٔن  55.18مرشوع قانون رمق  -13
ت اخلطرة ٕاىل ٕافریق�ا ومراق�ة وٕادارة حتر�ها �رب حظر اس�ترياد النفا�

  .1991ینا�ر  30يف ) مايل(احلدود إالفریق�ة، املعمتدة بباما�و 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار �لتعاون  56.18مرشوع قانون رمق  -14

بني  2018ٔ��ریل  30يف جمال ا�لو��س��ك، املوقع بربازاف�ل يف 
  .مجهوریة الكونغوحكومة اململكة املغربیة وحكومة 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق الثنايئ �لتعاون  61.18مرشوع قانون رمق  -15
يف م�دان التكو�ن املهين الفال� والت�ٔطري التقين، املوقع �لر�ط يف 

بني وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة  2018یونیو  10
�ة والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت �لمملكة املغربیة ووزارة الفال

  .مجلهوریة نی�ري� الف�درالیة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  73.18مرشوع قانون رمق  -16

بني حكومة  2018یولیو  20اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن

ملسا�دة یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول ا 77.18مرشوع قانون رمق  -17
 2018یولیو  20إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع �لر�ط يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان  78.18مرشوع قانون رمق  -18



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2019 فربا�ر 5( 1440 جامدى أ�ول 29

بني حكومة  2018س�مترب  �3سلمي ا�رمني، املوقعة بوااكدو�و يف 
  .لكة املغربیة وحكومة بور�ینا فاسواملم

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �حتاد أ�فریقي  81.18مرشوع قانون رمق  -19
  .2003یولیو  11يف ) املوزم�یق(ملنع الفساد وماكحفته، املعمتدة مبابوتو 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �لتعاون القضايئ  82.18مرشوع قانون رمق  -20
س�مترب  3ة وإالداریة، املوقعة بوااكدو�و يف يف املواد املدنیة والت�اری

 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینا فاسو 2018
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة حول التعاون  83.18مرشوع قانون رمق  -21

بني  2018س�مترب  3القضايئ يف املیدان اجلنايئ، املوقعة بوااكدو�و يف 
  .ر�ینا فاسوحكومة اململكة املغربیة وحكومة بو 

املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ  70.17مرشوع قانون رمق  -22
املتعلق ب��ظمي الصنا�ة  20.99املغريب، وبتغیري القانون رمق 

 .الس��توغراف�ة
ولٕالشارة فٕان مجیع هاذ النصوص حما� �ىل ا�لس من جملس النواب، 

  .یع نیابة عن احلكومةؤ�ن الس�ید وز�ر النقل س��وىل تقدمي لك هاذ املشار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني الرام�ة ٕاىل 
، اللكمة �لحكومة لتقدمي مشاریع 21املوافقة �ىل االتفاق�ات ا�ولیة و�ددها 

  .القوانني دفعة وا�دة

ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  اكتبالس�ید محمد جنیب بولیف 
  :وا�لو��س��ك واملاء امللكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

ٕاذن ٔ�تقدم نیابة عن زم�ليت الس�یدة اكتبة ا�و� يف اخلارج�ة بعرض ٔ�مه 
، كام تفضل الس�ید النصوص ا�يل يه مرتبطة �لتصویت الیوم وا�يل

نصا، مرتبطة ٔ�ساسا مبجمو�ة من  21املس�شار احملرتم بتقدميها ويه 
ٔ�و اتفاق�ات ) نص 18حوايل (االتفاق�ات، سواء اكنت اتفاق�ات ثنائیة 

م�عددة أ�طراف، مهنا ما وقعت احلكومة مبناس�بة الز�رة املولویة السام�ة 
 ٕاطار الز�رات املتباد� اليت �مو�ة من ا�ول إالفریق�ة، ومهنا ما �اء يف

یقوم هبا مجمو�ة من املسؤولني يف ا�ول، سواء ا�ول إالفریق�ة ٔ�و �ري 
  .إالفریق�ة ؤ�یضا اليت قام هبا مسؤولون مغاربة لهاته ا�ول

اتفاق�ة، احلزي الك�ري مهنا مع مجهوریة  18فعىل املس�توى الثنايئ 
�ج�ناب �زدواج الرضیيب، االتفاق�ة الكونغو، وهتم ٔ�ساسا االتفاق�ة املتعلقة 

املرتبطة �ل�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات، اتفاق�ة يف جمال 
ا�لو��س��ك، مث االتفاق�ة املرتبطة ٔ�یضا �لتعاون يف جمال الصید البحري 

و�ربیة أ�ح�اء البحریة، واالتفاق�ة اخلامسة مع مجهوریة الكونغو مرتبطة 
�ربیة املوايش، مث االتفاق�ة أ��رية يف جمال الطاقة و�رتبط مب�ايل الفال�ة و 

  .�تفاق إالطار �لتعاون يف م�دان الطاقة
ٔ�ما مع مجهوریة نی�ري� الف�درالیة، فقد مت توق�ع االتفاق الثنايئ �لتعاون 

  . 2018يف م�دان التكو�ن املهين الفال� والت�ٔطري التقين يف یونیو 
ضا توق�ع اتفاق�ة هتم قطاع النقل �ٔ�ساس، مع مجهوریة النیجر مت ٔ�ی

ا�يل هو مرتبط ��رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، و�اصة ٔ�ن العدید من 
  .الناقلني املغاربة الیوم �رتبطون هبذا الب� يف ٕاطار نقل البضائع

مث اتفاق�تني مع مجهوریة مايل، ويه اتفاق�ة التاسعة والعرشة، أ�وىل 
�رب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، ؤ�یضا االتفاق�ة مرتبطة �لنقل ا�ويل 

  .املرتبطة �ال�رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة
د�ل االتفاق�ات، اتفاق�ة م�علقة ب�سلمي  3مع مجهوریة بور�ینافاسو 

ا�رمني واتفاق�ة م�علقة �لتعاون القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة 
  .ب� مرتبطة �لتعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئواتفاق�ة �لثة مع هذا ال 

 3مث ٔ�یضا هناك اتفاق�ات �ىل مس�توى ٔ�مر�اك الوسطى والاكریيب، 
د�ل االتفاق�ات ٔ�ساس�یة مع مجهوریة ا�وم�نیاكن، وهتم قطاع النقل اجلوي 

مث ٔ�یضا اتفاق�ة ا�يل يه مرتبطة �ملسا�دة إالداریة املتباد� يف وامجلارك، 
  .امجلريكا�ال 

 19مع مجهوریة ب� اتفاق�ة مرتبطة �خلدمات اجلویة ووقعت مؤخرا يف 
  .2018ینا�ر 

مث ٔ�یضا دامئا مع مجهوریة ٔ�ذربید�ان االتفاق�ة السابعة عرش، اتفاق�ة 
  .جتنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب

من مث االتفاق�ة الثام�ة عرش ا�يل يه اتفاق�ة التعاون يف م�دان ا�ٔ 
  .وماكحفة اجلرمية

  :مشاریع القوانني 3ف� هو مرتبط �التفاق�ات م�عددة أ�طراف، هناك 
ا�يل مبوج�ه یمت االتفاق �ىل و�ئق  35.18القانون ا�يل هو مرتبط ب 

لالحتاد  �25حتاد الربیدي العاملي ولك ما هو قرارات اختذت يف املؤمتر 
  .��2012و�ة يف 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �حتاد  81.18انون مث ٔ�یضا هناك مرشوع ق
  .2003إالفریقي ملنع الفساد وماكحفته يف یولیوز 

مث االتفاق�ة م�عددة أ�طراف أ��رية واالتفاق�ة أ��رية يف هذا ا�ال 
د�ل االتفاق�ات املعروضة �لیمك �لمصادقة الیوم، هو مرشوع قانون رمق 

فا�ت اخلطرة ٕاىل ٕافریق�ا، اعمتدت يف املرتبطة حبظر اس�ترياد الن 55.18
1991.  

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة �لمقرر لتقدمي تقر�ر جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين 
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  .واملناطق املغربیة احملت� حول مشاریع القوانني، وزعت
تقدمي  �ل�س�بة �لمناقشة، فللفرق وا�مو�ات احلریة يف التد�ل ٔ�و

  .املدا�الت مك�وبة قصد ٕادرا�ا يف احملرض والقرار لمك السادة الرؤساء
  .ن��قل �لتصویت �ىل لك مرشوع قانون �ىل �دة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  14.18ونبدٔ� مبرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة  2018ینا�ر  19اخلدمات اجلویة املوقع �لر�ط يف 

  .مجهوریة ب�املغربیة وحكومة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

یوافق  14.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
ینا�ر  19مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقع �لر�ط يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ب� 2018
، یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق 20.18ویت �ىل مرشوع رمق ومنر �لتص

د�سمرب  �26ش�ٔن ��رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف 
  . بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر 2017

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  20.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

�ىل اتفاق �ش�ٔن ��رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة املوقع �لر�ط  مبوج�ه
  .بني حكومة اململكة املغربیة حكومة مجهوریة النیجر 2017د�سمرب  26يف 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق  28.18منر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
 8 �ش�ٔن النقل ا�ويل �رب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، املوقع �لر�ط يف

  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل 2018مارس 
  .إالجامع: املوافقون

یوافق  28.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون 
مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن النقل ا�ويل �رب الطرق املسافر�ن والبضائع 

  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل 2018مارس  8املوقع �لر�ط يف 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق  30.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون 

مارس  �8ش�ٔن ��رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف 
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مايل 2018

  .إالجامع: املوافقون
یوافق  30.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون 

�ىل االتفاق �ش�ٔن ��رتاف املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع مبوج�ه 
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2018مارس  �8لر�ط يف 

  .مايل
یوافق مبوج�ه �ىل و�ئق  35.18منر �لتصویت �ىل مرشوع قانون 

�حتاد الربیدي العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر اخلامس والعرشون 
  .2012حتاد، املنعقد ��و�ة س�نة لال

  .إالجامع: املوافقون
یوافق  35.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون 

مبوج�ه �ىل و�ئق �حتاد الربیدي العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر 
  .2012اخلامس والعرشون لالحتاد، املنعقد ��و�ة س�نة 

یوافق مبوج�ه �ىل  39.18رمق  منر �لتصویت �ىل مرشوع قانون
بني حكومة اململكة املغربیة  2018ٔ��ریل  30االتفاق�ة املوقعة بربازاف�ل يف 

وحكومة مجهوریة الكونغو لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب 
  . يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل

  .إالجامع: املوافقون
یوافق  39.18رمق  ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون

بني حكومة  2018ٔ��ریل  30مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة بربازاف�ل يف 
اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع 

  .ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل
 یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق 40.18منر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018ٔ��ریل  30املوقع بربازاف�ل يف 
  .مجهوریة الكونغو �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات

  .إالجامع: املوافقون
یوافق  40.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة  2018ٔ��ریل  30مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع بربازاف�ل يف 
املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� 

  . لالس��رات
یوافق مبوج�ه �ىل  41.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع القانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربیة  2018مارس  5االتفاق�ة املوقعة ببا�و يف 
زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب وحكومة مجهوریة ٔ�ذربی�ان لتجنب �

  .والرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل
  .إالجامع: املوافقون

یوافق  41.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع القانون رمق 
بني حكومة اململكة  2018مارس  5مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ببا�و يف 

دواج الرضیيب وم�ع ا�هترب املغربیة وحكومة مجهوریة ٔ�ذربی�ان لتجنب �ز 
  .والرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق  43.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
ٔ��ریل  30التعاون يف جمال الصید و�ربیة أ�ح�اء البحریة املوقعة بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018
  . �ٕالجامع: ملوافقونا

یوافق  43.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة 

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018ٔ��ریل  30املوقعة بربازاف�ل يف 
  .مجهوریة الكونغو
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یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق  48.18قانون رمق منر �لتصویت �ىل مرشوع 
 30إالطار �لتعاون يف جمايل الفال�ة و�ربیة املوايش املوقع بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018ٔ��ریل 
  .إالجامع: املوافقون

یوافق  48.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
�ىل اتفاق إالطار �لتعاون يف جمايل الفال�ة و�ربیة املوايش املوقع مبوج�ه 

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2018ٔ��ریل  30بربازاف�ل يف 
  .الكونغو

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق  49.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
بني  2018مارس  5يف التعاون يف م�دان أ�من وماكحفة اجلرمية املوقع ببا�و 
  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٔ�ذربی�ان

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  49.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

 5مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف م�دان أ�من وماكحفة اجلرمية املوقع ببا�و يف 
  .وحكومة مجهوریة ٔ�ذربی�ان بني حكومة اململكة املغربیة 2018مارس 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق  50.18منر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
بني  2018ٔ��ریل  30إالطار �لتعاون يف م�دان الطاقة املوقع بربازاف�ل يف 

  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  50.18وع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرش 
 30مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار �لتعاون يف م�دان الطاقة، املوقع بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018ٔ��ریل 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة  55.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون 

طرة ٕاىل ٕافریق�ا ومراق�ة وٕادارة حتر�ها �ما�و �ش�ٔن حظر اس�ترياد النفا�ت اخل
  .1991ینا�ر  30يف ) مايل(�رب احلدود إالفریق�ة املعمتدة بباما�و 

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  55.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �ما�و �ش�ٔن حظر اس�ترياد النفا�ت اخلطرة ٕاىل ٕافریق�ا 
 30يف ) مايل(�ة وٕادارة حتر�ها �رب احلدود إالفریق�ة املعمتدة بباما�و ومراق 
  .1991ینا�ر 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق  56.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
 2018ٔ��ریل  30إالطار �لتعاون يف جمال ا�لو��س��ك املوقع بربازاف�ل يف 

  .ریة الكونغوبني حكومة اململكة احلكومة املغربیة وحكومة مجهو 
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  56.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه �ىل اتفاق إالطار �لتعاون يف جمال ا�لو��س��ك املوقع بربازاف�ل يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018ٔ��ریل  30
یوافق مبوج�ه �ىل  61.18رمق  ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون

االتفاق الثنايئ �لتعاون يف م�دان التكو�ن املهين الفال� والت�ٔطري التقين 
بني وزارة الفال�ة والصید البحري  2018یونیو  10املوقع �لر�ط يف 

والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت �لمملكة املغربیة ووزارة الفال�ة والتمنیة 
  .نیجر� الف�درالیةالقرویة مجلهوریة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  61.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �ىل االتفاق الثنايئ �لتعاون يف م�دان التكو�ن املهين الفال� 
بني وزارة الفال�ة  2018یونیو  10والت�ٔطري التقين املوقع �لر�ط يف 

قرویة واملیاه والغا�ت �لمملكة املغربیة ووزارة والصید البحري والتمنیة ال
  .الفال�ة والتمنیة القرویة مجلهوریة نیجر� الف�درالیة
یوافق مبوج�ه �ىل  73.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

بني  2018یولیو  20االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقع �لر�ط يف 
  .ة ا�وم�نیاكنحكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوری

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  73.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

یولیو  20مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقع �لر�ط يف 
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن 2018

یوافق مبوج�ه �ىل  77.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
االتفاق حول املسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع �لر�ط يف 

  :بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن 2018یولیو  20
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  77.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
االتفاق حول املسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع مبوج�ه �ىل 
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2018یولیو  �20لر�ط يف 
  .ا�وم�نیاكن

یوافق مبوج�ه �ىل  78.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
بني  2018س�مترب  3االتفاق�ة يف م�دان �سلمي ا�رمني املوقع بوااكدو�و يف 

  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینافاسو
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  78.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
س�مترب  3مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي ا�رمني املوقعة بوااكدو�و يف 

  .ر�ینافاسوبني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بو  2018
یوافق مبوج�ه �ىل  81.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

يف ) املوزم�یق(اتفاق�ة �حتاد أ�فریقي ملنع الفساد وماكحفته، املعمتدة مبابوتو 
  .2003یولیو  11

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  81.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

�ة �حتاد أ�فریقي ملنع الفساد وماكحفته، املعمتدة مبابوتو مبوج�ه �ىل اتفاق 
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  .2003یولیو  11يف ) املوزم�یق(
یوافق مبوج�ه �ىل  82.18ومنر �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

اتفاق�ة التعاون القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة املوقعة بوااكدو�و 
  .لكة املغربیة وحكومة بور�ینافاسوبني حكومة املم 2018س�مترب  3يف 

  .ٕاجامع: املوافقون
یوافق  82.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، 
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018س�مترب  3املوقعة بوااكدو�و يف 

  .ینافاسوبور� 
ومنر �لتصویت �ىل �ٓخر اتفاق�ة مدر�ة يف �دول أ�عامل، ویتعلق 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة حول التعاون  83.18أ�مر مبرشوع قانون 
بني  2018س�مترب  3القضايئ يف املیدان اجلنايئ، املوقعة بوااكدو�و يف 

  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینافاسو
  .جامعاالٕ : املوافقون

یوافق  83.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه �ىل االتفاق�ة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ املوقعة 

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2018س�مترب  3بوااكدو�و يف 
  .بور�ینافاسو

  .شكرا �لس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته القمية
املتعلق  70.17ر ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق وا�ٓن من

املتعلق  20.99ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب، وبتغیري القانون رمق 
  .ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة، اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون

  :الس�ید محمد �عرج وز�ر الثقافة واالتصال
  .الة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلنيامحلد � و�ده والص

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�ماممك مضامني ؤ�هداف املرشوع املتعلق ٕ��ادة 
تنظمي املركز الس��يئ املغريب، وكذا املتعلق ب��ظمي صنا�ة الس��توغراف�ة 

علمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة بعد ٔ�ن اس�تمكلت جلنة الت�ملغرب، 
ا�راسة و�غناء سواء من ح�ث التعدیالت املقدمة يف ش�ٔنه ٔ�و من ح�ث 
النقاش الهادف واملف�د، ا�ي وا�ب هذا املرشوع �الل دراس�ته يف جلنة 

  .التعلمي
ٕان هذا املرشوع �س��د �ىل مجمو�ة من املرجعیات ا�س�توریة 

 25وثیقة ا�س�توریة اليت تنص يف الفصلني أ�ساس�یة، ت�ٔيت يف مقدمهتا ال
�ىل ت�ٔهیل ودمع إالبداع الثقايف والعرض يف جماالت أ�دب والفن  26و

السلطات العموم�ة ٕاىل اختاذ التدابري املتعلقة  33والثقافة، ف� د�ا الفصل 
  .ب�منیة إالبداع الثقايف والفين

ام�ة املتضمنة يف كام �ر�كز مرشوع القانون �ىل التوجهيات امللك�ة الس
اخلطب والرسائل امللك�ة، والس�� الرسا� امللك�ة السام�ة املو�ة �لمناظرة 

  .الوطنیة حول الس��
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�ريم مرشوع هذا القانون ٕاىل �لق صنا�ة س��ئیة حق�ق�ة �رىق ٕاىل 

مة و�اكفؤ الفرص مس�توى تطلعات البالد وتقوم �ىل م�ادئ احلاك
والشفاف�ة والتنافس�یة والتعددیة و�نف�اح �ىل الثقافات وت�ٔهیل القطاع 
الس��يئ، لیكون رافعة من رافعات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 
والثقاف�ة، �رب م��ه اخ�صاصات �دیدة، الس�� يف جمال إالنتاج السمعي 

یاكنزيمات إالداریة واملالیة، البرصي ومتك�نه من �ٓلیات احلاكمة اجلیدة وامل 
اليت �كفل موا�بات التطورات اليت یعرفها هذا القطاع �ىل املس�توى 

  .الوطين وكذ� �ىل املس�توى ا�ويل
ویتضمن مرشوع القانون املذ�ور مجمو�ة من املس�ت�دات املتعلقة حبفظ 
 ا�ا�رة و�مثني املوروث الثقايف الس��يئ، من �الل مجعه وحفظه و�رمميه

و�رشه و�سهیل الولوج ٕالیه، وكذ� �ىل مس�توى اجلانب املتعلق بدور 
  .ا�هنوض �ملوارد ال�رشیة لهذا القطاع

هذا ویعد مرشوع القانون املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب 
مثرة ملهنجیة حممكة اعمتدهتا الوزارة من ٔ��ل �رس�یخ اجلوانب ال�رشیعیة 

اة مع الب��ات التحتیة، كف�� ب��ظمي صنا�ة س��ئیة واملؤسساتیة، �ملواز 
�ملغرب، اع�دا �ىل سلس� من ال�شاور بني خمتلف الفا�لني يف هذا 

  .القطاع
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�سعدين ٔ�ن اس�تحرض �لك ا�زتاز وتقد�ر أ�جواء إالجيابیة والغنیة اليت 

ل النقاش لهذا املرشوع دا�ل ا�لجنة، جلنة التعلمي طبعت خمتلف مرا�
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، و�رشفين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�قدم �الص 
عبارات التقد�ر والشكر لرئ�س ا�لجنة ؤ�عضاء ا�لجنة ا��ن ٔ�غنوا النقاش، 

  .وسامهوا يف جتوید هذا النص، بفضل تعدیالهتم ونقاشاهتم اجلادة والهادفة
تعدیل وافقت احلكومة �ىل  63كري فقد عرف هذا املرشوع و�لتذ

معظمها، سامهت بذ� يف جتوید النص، سواء من الناح�ة �صطالح�ة 
وا�لغویة ٔ�و من �الل ٕادراج مق�ضیات تعزز دور حاكمة املركز يف اختاذ 

  .القرارات
تلمك ٔ�مه املق�ضیات والتعدیالت اليت عرفها املرشوع اجلدید املعروض 

  .نظارمك الیوم من ٔ��ل التصویت �لیه�ىل �ٔ 
  .وفق�ا هللا مجیعا ملا �ري البالد

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة ملقررة جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة لتقدمي تقر�ر 

 .ا�لجنة، وزع
  .القانونن��قل �لتصویت �ىل مواد مرشوع 

  .كام �د�هتا ا�لجنة 1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .2املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 3املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .4املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 5املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 6املادة 
  .امعإالج: املوافقون

  .7املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .8املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .9املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 10املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كذ� 11املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .12املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 13املادة 
  .عإالجام: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 14املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة 15املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  .إالجامع: املوافقون

املتعلق  70.17وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق  20.99وبتغري القانون رمق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب، 

  .ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية

 .شكرا �لجمیع رفعت اجللسة
  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة :امللحـــــــــــق

  .م�اقشة مشاریع االتفاق�ات ا�ولیة إال�دى والعرش�ن: �ٔوال

  .منیة� والت مدا�� فریق العدا -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف املناقشة 
والتصویت �ىل مشاریع القوانني اليت یوافق مبوجهبا �ىل اتفاق�ات دولیة 

  . لوقعها املغرب مع �دد من ا�و 
، احلر�یة اليت تعرفها 21ویعكس هذا المك من االتفاق�ات البالغ �ددها 

ا�بلوماس�یة املغربیة سواء �ىل املس�توى الثنايئ ٔ�و م�عدد أ�طراف، ح�ث 
اتفاق�ة يف �ني بلغ �دد االتفاق�ات م�عددة  18بلغت االتفاق�ات الثنائیة 

نویع وتوس�یع رشااكته أ�طراف ثالث اتفاق�ات، مما یربز تو�ه املغرب ٕاىل ت 
�ىل املس�توى ا�ويل، من �ة، ومن �ة ٔ�خرى �خنراط يف ا�ینام�ة 
اليت یعرفها ا�متع ا�ويل ف� خيص التعامل امجلاعي مع �دد من القضا� ذات 
البعد ا�ويل من ق�یل ما یندرج يف جماالت الب��ة،م�ع وماكحفة الفساد، 

  . شلك حتد� حق�ق�ا ٔ�مام ب��والربید واملواصالت، ويه جماالت � 
یوافق  55.18فف� خيص ا�ال الب�يئ نعترب ٔ�ن مرشوع القانون رمق 

مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �ما�و �ش�ٔن حظر اس�ترياد النفا�ت اخلطرة ٕاىل ٕافریق�ا 
 30يف ) مايل (ومراق�ة وٕادارة حتر�ها �رب احلدود إالفریق�ة، املعمتدة بباما�و 

طارا لتعز�ز �ود املغرب يف حامیة الب��ة، وهو اخ�یار �شلك إ  1991ینا�ر 
اختذه املغرب ٕ�دماج البعد الب�يئ يف س�یاسات العموم�ة والتو�ه �شلك 
قوي حنو تعز�ز اس�تعامل الطاقات البدی� �ٕالضافة ٕاىل اختاذ مجمو�ة من 
إالجراءات لضبط اس�ترياد النفا�ت اليت یمت اس�تعاملها مكصدر �لطاقة 

  .احلراریة
ٔ�ما ف� خيص جمال م�ع وماكحفة الفساد، فال شك ٔ�ن بالد� مازالت، 
�لرمغ من ا�هودات املتعددة اليت اختذهتا احلكومة تعاين من اس�رشاء 
الفساد وضعف احلاكمة يف العدید من ا�االت وهو ما یضیع �ىل املغرب 

�ول فرصا كثرية لتحق�ق منو اق�صادي ميكهنا من �رتقاء ٕاىل مصاف ا
وجتدر إالشارة ٔ�ن املغرب حيتل �الیا حسب تقر�ر م�ظمة . الصا�دة

 180وفقا ملؤرش ان�شار الفساد يف قطاعها العام من بني  43الشفاف�ة الرتبة 
  .ب�ا وٕاقل�

یوافق  81.18ون�ٔمل ٔ�ن �سامه املصادقة �ىل مرشوع قانون رمق 
املعمتدة مبابوتو  ماكحفته،مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �حتاد أ�فریقي ملنع الفساد و 
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، يف حماربة وم�ع ان�شار الفساد �ىل 2003یولیو  11يف ) املوزم�یق(
املس�توى ا�ويل �ىل ٔ�ن �س�تف�د ن املامرسات والت�ارب الناحجة يف هذا 

  .ا�ال لتعز�ز م�ادئ احلاكمة �ىل املس�توى ا�ا�يل
 5یة ب�ان مهنا ٔ�ما �ىل املس�توى الثنايئ ف�شمل االتفاق�ات املوقعة مثان 

دول ٕافریق�ة وهو ما یعكس تو�ه الغرب حنو تعز�ز حضوره �لقارة إالفریق�ة 
مما یثري �ن��اه �دد االتفاق�ات مع مجهوریة . بعد عودته ٕاىل �حتاد إالفریقي

الكونغو يف جماالت خمتلفة، وهو ما یؤكد عزم املغرب �ىل تقویة رشااكته مع 
  .�ةٔ�كرب �دد من ا�ول إالفریق 

اتفاق�ات مت توق�عها مع دولتني تقع يف م�طقة ٔ�مر�اك  3يف �ني ٔ�ن 
الوسطى والاكریيب ويه ب� وا�وم�نیاكن، وذ� انف�ا�ا �ىل هذه املنطقة 

وندعو يف هذا إالطار . اليت مازال املغرب مل �س�مثر مجیع إالماك�ت املتا�ة
  .خلصوصمواص� هذه ا�ینام�ة �ىل يف هذا ا�ال اجلغرايف �

كام نعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن تعدد ا�االت اليت �شملها 
  . االتفاق�ات دلیل �ىل تنوع وم�انة العالقات مع ا�ول املعنیة

 7): الرضیيب وامجلريك والفال�ة والصید البحري(ا�ال �ق�صادي  -
  اتفاق�ات؛

  اتفاق�ات؛ 4: ا�ال أ�مين والقضايئ -

  اتفاق�ات؛ 6: وتنقل أ�فراد  النقل وا�لوجس��ك -

  .اتفاق�ة وا�دة: الطاقة -
كام ن�ٔمل يف فریق العدا� والتمنیة، ٔ�ن تعرف مضامني هذه االتفاق�ات 

كام ن�ٔمل ٔ�ن یمت الت�س�یق بني . طریقها �لتنف�ذ حرصا �ىل مصداق�ة ب��
وزارة اخلارج�ة وجملس املس�شار�ن ف� خيص املهام ا�بلوماس�یة اليت یقوم 

  .ا هذا أ��ري من ٔ��ل حتق�ق ��س�ام والتاكمل ب�هناهب
ويف أ��ري نؤكد �ىل ٔ�ن فریق�ا یدمع انف�اح بالد� �ىل حمیطها ا�ويل  

من �الل تعز�ز �القاهتا الثنائیة كام یدمع اخنراطها يف املساعي الرام�ة ٕاىل 
  . توس�یع وتنویع جماالت التعاون مع خمتلف دول العامل

  .ریق�ا �ٕالجياب �ىل مشاریع هذه القواننيو�لیه، س�یصوت ف
  . والسالم �لیمك ورمحة هللا

  .مدا�� الفریق احلريك -2
  الس�ید الرئ�س،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك ٔ�بدي و�ة نظر� 
بارة عن اتفاق�ات صادقت �لهيا ا�لجنة خبصوص مشاریع قوانني اليت يه ع 

  : ویتعلق أ�مر 2019ینا�ر  29ارخي بت
یتعلق �لتعاون بني اململكة املغربیة  50.18: مرشوع قانون رمق – 1

ومجهوریة الكونغو يف جمال الطاقة وتطو�رها وكذ� الطاقات املت�ددة 

  .والن�ا�ة الطاق�ة
لقضايئ وإالداري بني هيم ا�ال ا 82.18: مرشوع قانون رمق – 2

اململكة املغربیة وحكومة بور�ینافاصو وهيدف هذا القانون ٕاىل �مثني 
العالقات الصداقة والتعاون �اصة يف جمال القضايئ وإالداري والرسوم 

  .التمكیلیة
هيم اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر  20.18: مرشوع قانون رمق  - 3

الطرق و�سجیل رخص الس�یاقة  هذا القانون ینظم ا�ال السري �ىل
  .ب�ٔصنافها ا�تلفة

بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل  28.18: مرشوع قانون رمق - 4
هيدف هذا القانون اىل تنظمي و�سهیل املنافسة يف ا�ال اجلوي ب�ٔنوا�ه، 

  .وكذ� أ�سعار واخلدمات ا�تلفة والقوانني املنظمة ��خول واخلروج
ینظم هذا القانون تبادل رخص الس�یاقة  30.18مرشوع قانون  - 5

ب�ٔصنافها بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل ٕاضافة اىل �سجیل السري 
الطريق فوق �راب الب��ن مع ٕامتام إالجراءات ا�س�توریة اليت تنظم 

  .اخلربات بني اململكة ونی�ري� الفدرالیة
ینظم �زدواج  هذا القانون هو ا�ٓخر 41.18: مرشوع قانون رمق  - 6

  .الرضیيب بني اململكة املغربیة ومجهوریة ٔ�ذربی�ان
هذا القانون � ٔ�مهیة �اصة ح�ث ٔ�نه  81.18: مرشوع قانون رمق - 7

هيمت جبوانب الفساد إالداري، وهيدف ٕاىل �لق الشفاف�ة ولك ما � �القة 
  .�لشؤون العامة

لربید وموا�بة هذا القانون �متحور حول ا 35.18: مرشوع قانون رمق - 8
  .التطورات واملس�ت�دات العاملیة يف جمال الربید

هيدف هذا اىل التعاون واالتفاق حول  78.18مرشوع قانون رمق ك  - 9
  .�سلمي ا�رمني بني اململكة املغربیة وبور�ینافاصو

هذا القانون ینظم ال�رشیعات  77.18: مرشوع قانون رمق  – 10
  .بني املغرب ومجهوریة ا�وم�ناكنامجلر�یة وا�لوجس��ك�ة ا�ولیة 

خيص ا�ال اجلوي والتنقل بني ا�ولتني  73.18مرشوع قانون  -11
ٕاضافة اىل تق�ني اخلدمات �لمسافر�ن وكذ� البضائع املتنو�ة وأ�سواق 

  .املف�و�ة
هذا القانون هيدف ٕاىل تطو�ر  56.18: مرشوع قانون رمق  -12

الت بني الب��ن وكذ� دمع التكو�ن املناطق ا�لوجس��ك�ة وحتصني املباد
  .يف ا�ال بني املغرب والكونغو

هدفه املنافسة يف أ�سواق احلرة  14.18: مرشوع قانون رمق – 13
  .وتنظمي قوا�د تبادل احلر بني املغرب و��ما

هذا القانون ركز �ىل ا�ال الفال�  48.18: مرشوع قانون رمق – 14
  . هبذا القطاع�اصة املوايش ولك ما � ص�

هذا املرشوع ینظم بدوره �ربیة  43.18: مرشوع قانون رمق -15
أ�ح�اء البحریة وحماربة الصید العشوايئ والغري القانوين وتق�ني املوارد 
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  .السمك�ة �اصة املناطق اخلاضعة لوال�هتام الوطنیة
جتنب  هذا القانون یطمح ٕاىل 39.18: مرشوع قانون رمق  -16

  .إالزدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب بني املغرب ومجهوریة الكونغو
الهدف من هذا املرشوع هو  40.18: مرشوع قانون رمق – 17

�شجیع �س��رات وتقویة التعاون �ق�صادي وهتييء املناخ والظروف 
  .املالمئة بني الب��ن

 ٔ�هدافه هذا القانون من بني 55.18: مرشوع قانون رمق – 18
أ�ساس�یة حامیة حصة إال�سان والب��ة من ٔ�خطار النفا�ت �اصة اخلطرية 

  .مهنا، �� ٔ��ذ الصبغة اجلنائیة نظرا خلطورته بني اململكة و�ما�و
هيمت هذا القانون ��ال القضايئ  83.18: مرشوع قانون رمق -19

ور�ینافاسو، والتعاون ف�ه �اصة اجلانب اجلنايئ بني اململكة املغربیة وب
  .وكذ� تبادل الو�ئق وأ�د� القانونیة

هيدف هذا القانون اىل تبادل  61.18: مرشوع قانون رمق -20
املعلومات والتكو�ن يف ا�ال الفال� والصید البحري والتمنیة القرویة 
واملیاه والغا�ت، ٕاضافة اىل تنظمي اخلربات بني اململكة املغربیة ونی�ري� 

  .الفدرالیة
ويف هذا إالطار ٕاذ نؤكد يف الفریق احلريك تفا�لنا إالجيايب مع هذه 
االتفاق�ات الهامّة، واليت جتسد التعاون اخلالق بني اململكة املغربیة ؤ�شقاهئا 
من العدید من الب�ان إالفریق�ة الصدیقة، ٕاميا� من اململكة بعمقها إالفریقي 

�ال� امل� محمد السادس واس�تحضارا لٔ�دوار الطالئعیة �لمغرب بق�ادة 
نرصه هللا ؤ�یده يف تعز�ز التعاون بني الب�ان إالفریق�ة يف خمتلف ا�االت، 
فٕاننا نتطلع ٕاىل �لق �ٓلیة �لت�س�یق وت��ع تنف�ذ هذه االتفاق�ات حىت تتجسد 

  . �ىل ٔ�رض الواقع

املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز  70.17رشوع قانون رمق م : �نیا
املتعلق ب��ظمي  20.99ريب، وبتغیري القانون رمق الس��يئ املغ

  :الصنا�ة الس��توغراف�ة

  .مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة، يف ٕاطار م�اقشة 

یتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��توغرايف املغريب،  70.17مرشوع قانون 
  .املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة 20.99وبتغیري القانون رمق 

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد بدایة ٔ�ن الس�� املغربیة تعترب الیوم ٔ�كرث حضورا 
يف املهر�ا�ت الوطنیة وا�ولیة، كام ٔ�حضى احلدیث عن صنا�ة س��ئیة 
مغربیة وٕاسرتاتیجیة وطنیة �لقطاع الس��يئ وٕا�ادة هیلكته واقعا یفرض 

يف ظل ٕاق�ال إالنتا�ات الس��ئیة العاملیة �ىل املغرب، ويف نفسه، �اصة 
ظل ازد�د الوعي ب�ٔمهیة التكو�ن ا�ٔاكدميي والتكو�ن املس�متر يف ٔ�فق حتق�ق 
صنا�ة س��ئیة مغربیة �س�هتدف �منیة هذا ا�ال احلیوي والرفع من 

  .مس�تواه

امهت ٕاال ٕان تطور الس�� املغربیة یوا�ه العدید من إال�راهات س
ُمجِمتعة يف ٕاضعاف الصنا�ة الس��ئیة، واحلد من ٕاشعاعها وان�شارها، كام 

مس�ٔ� المك واجلودة، والك�ابة الس��ئیة، ووترية إالنتاج مطرو�ة الزالت 
حبدة، يف ظل التفاوت احلاصل بني وترية إالنتاج والب��ة التحتیة، �اصة مع 

  .�راجع �دد القا�ات الس��ئیة
، نعتقد ٔ�ن املهر�ا�ت الس��ئیة اليت �اك�رت يف الفرتة من �ة ٔ�خرى

أ��رية من ش�ٔهنا املسامهة يف مصاحلة املشاهد املغريب مع القا�ات 
الس��ئیة، �اصة ؤ�هنا تثري نقاشا ساخ�ا وتالمس قضا� ومهوم املواطن 
املغريب يف ظل زحف ٔ�فالم ذات مضامني جتاریة وتطور التك�ولوج�ا 

  .الرمقیة
  س�ید الرئ�س،ال 

ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة ومن موقعنا يف املعارضة �سامه يف هذه 
  :املناقشة ٕ��رة مجمو�ة من املالحظات

الس�ید الوز�ر مل تعمتدوا مقاربة �شار�یة حترتم �ٓراء لك : املالحظة أ�وىل
 الفعالیات املعنیة �لصنا�ة الس��ئیة، وهذا ما اكن جيب ٔ�ن �كون، وهو ما

، لكن یبدو ٔ�ن احلكومة كام 2011نؤكد �لیه دامئا م�ذ ٔ�ن صدر دس�تور 
جرت العادة ال حترتم هذا املبدٔ� ا�س�توري، ٕاذ ٔ�كدت العدید من الفعالیات 
املهنیة �ىل ٔ�ن املقاربة ال�شار�یة اكنت �ائبة، سواء ٔ�ثناء التحضري، ٔ�و 

  .إال�داد، ٔ�و م�اقشة هذا املرشوع
مقمت �الس�تدالل يف عرضمك الس�ید الوز�ر لقد : املالحظة الثانیة

�لرس�ا� امللك��ة الس�ام�ة املو��ة �لمناظــرة الوطن��ة �لس�ی� بتارخي 
، وما ٔ�ود �سجی� يف هذا الصدد هو ٔ�ن هذا املرشوع 16/10/2012

سواء ف� یتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��توغرايف املغريب، ٔ�و ما یتعلق 
املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة، س�یرضب  20.99قانون رمق بتغیري ال

بعض املك�س�بات القامئة �الیا يف العمق من �الل مركزة مجیع القرارات يف 
ید مؤسسة وا�دة، هذا وقد مت الرتاجع �ىل جمال �س�شارة، سواء يف ما 

  .یتعلق مبنح الرخص، ٔ�و حسهبا، ٕاىل �ري ذ� من املهام
ٕان املزید من التنظمي و��رتاف�ة ملوا�بة التطور، ال : الثالثةاملالحظة 

ميكن ٔ�ن یمت ٕاال برضورة ٕارشاك املهنیني يف صنا�ة القرار، ف��اح ٔ�ي م�ادرة 
�رشیعیة مقرون ٕاذا ما ٔ�رد� ذ� بف�ح ا�ال ٔ�مام مجیع مكو�ت الفضاء 

  .الس��يئ
ناقش هذا املرشوع هناك ٔ�س�ئ� �دیدة تطرح وحنن ن : املالحظة الرابعة

اكنت  2012قانون تتعلق ٔ�ساسا �ملساس �ملك�س�بات، مفثال يف س�نة 
من % 80رشكة لٕالنتاج �ش�تغل يف هذا ا�ال و�سامه ب  50هناك تقریبا 

رشاكت فقط يه  5رشكة توقفت عن العمل،  65املنتوج املغريب، والیوم 
  ا الرتاجع؟ويف هذا إالطار ن�ساءل عن ٔ�س�باب هذ. اليت �ش�تغل �الیا

ٕان املرشوع قانون يف اجلانب املتعلق ٕ��ادة تنظمي : املالحظة اخلامسة
املركز الس��توغرايف املغريب، ٔ�ولك �اما واسعة �لمركز الس��توغرايف 
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املغريب ؤ�عطیت � صالح�ات واسعة ٔ�یضا، من ق�یل مزاو� لك أ��شطة 
، و�س�تغالل، واملراق�ة، املرتبطة �ٕالنتاج، وال�سجیل، والبیع، والتوزیع

فك�ف ملؤسسة ٔ�ن تقوم �لك هذه املهام و�راقب نفسها يف ذات ا�ٓن؟ 
  ).خصم وحمك(

ما الحظناه يف اجلانب املتعلق ب��ظمي املركز : املالحظة السادسة
الس��توغرايف هو املغاالة يف مركزة القرارات، حبیث یالحظ ٔ�ن �ام هذا 

ام مبهام الك�ابة ا�امئة لصندوق ا�مع، ويف املركز توسعت ل�شمل ٔ�یضا الق�
نفس الوقت ی��ج ٔ�فالما تقدم مكشاریع لالس�تفادة من ا�مع، ٕاىل �انب 
الرشاكت أ�خرى املنت�ة لٔ�فالم، مبعىن ٔ�ن م�دٔ� املساواة و�اكفؤ الفرص 

  .هنا �ري قامئ، واحلیاد �ري موجود
اجلانب املتعلق  املرشوع املعروض �لینا الیوم يف: املالحظة السابعة

ٕ��ادة تنظمي املركز الس��توغرايف، ذهب �س�تقاللیة هذه املؤسسة ٕاىل 
ٔ�بعد احلدود، وهذا ٔ�مر من ش�ٔنه ٔ�ن جيعل من ٔ�عام� �ري م�سمة �حلیاد، 
وضامن �اكفؤ الفرص، مفن مسؤولیات هذا املركز م�ح وحسب الرخص يف 

�الق�ة والقانونیة ذات الوقت، دون ٕا�اطة معلیة السحب �لضام�ت ا�ٔ 
حامیة �لف�انني وصناع أ�فالم، هذا من �ة، ومن �ة ٔ�خرى، فٕان �ر�یبة 
أ��زة إالداریة امللكفة �ل�س�یري ال تف�د التوازن، ف� بني السلطة التنف�ذیة 

  .وإالداریة و�يق مكو�ت ا�ال
خبصوص أ��زة إالداریة امللكفة �ل�س�یري، يف : املالحظة الثام�ة

اعتقاد� اكن جيب ضبط هذه الرت�یبة ٔ�كرث، و�نف�اح �ىل بعض الهیئات 
حفی� نت�دث عن . اليت س�یكون لوجودها قمية مضافة ولن تؤ�ر يف القرارات

الس�� فٕان النقاد هلم دور �م يف التوج�ه والت�ٔطري والتن��ه، �� كنا �متىن 
  .لكفة �ل�س�یريٕادراج هذه الف�ة مضن �ر�یبة أ��زة إالداریة امل

  الس�ید الرئ�س،
�لرمغ من املالحظات اليت ٔ��ر�ها سواء يف ا�لجنة ٔ�و �الل هذه 
املدا��، فٕاننا نعتقد ٔ�ن هذا املرشوع قانون س�ميكن من ٕا�ادة تنظمي املركز 
الس��يئ املغريب و�رتقاء �لصنا�ة الس��ئیة وٕاعطاء الس�� املغربیة نفسا 

نا�ة حق�ق�ة متكن من توفري فرص الشغل و�لب �دیدا هبدف جعلها ص 
  .�س��رات أ�ج�بیة

  .و��، فٕاننا نصوت �لیه �ٕالجياب

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

امع �لف�ون، فهو مر�ٓة النفس إال�سانیة حيرك تعترب الس�� الفن اجل
وجيذب أ��اس�س واملشاعر بغیة �رتقاء �لنفس فكرا وثقافة  ،ویؤ�ر

ل�سمو بتطلعاهتا و�ٓمالها لتطو�ر حضارة إال�سانیة وٕاقامة حوار حق�قي بني 

الثقافات الشعوب ا�تلفة لعوملهتا يف م�ظومة ثقاف�ة ل�س لها �دود ماكنیة 
 .، ختدم �لتطور و�رتقاء �لقمي إال�سانیة يف هذا الكونوال زم�یة

فالس�� فن غين �لتجربة امجلالیة، وهنا �مكن قميته ف�س�تحق وصفه ب 
  .ال بتصنیفه الزمين بل �كونه �امع الف�ون ورمز الكامل الفين" الفن السابع"

فدور الس�� ال یق�رص �ىل هذه احلدود، بل یتعداه ٕاىل ابعد من ذ� 
ح�ث ٔ�ن الصنا�ة الس��ئیة �دت عنرصا مؤ�را ح�ث �سامه يف �لق 
فرص معل �دیدة، وز�دة الید العام�، أ�مر ا�ي �ُسهم �شلك �بري يف 
ز�دة الناجت احملّيل إالجاميل، و�منیة �ق�صاد الوطين، ففي بعض ا�ول؛ 

إالجاميل،  من الناجت احملّيل % �7.8ُشّلك العائدات الف�یّة و�دها ما یعادل 
ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن الفن دور �م يف دمع قطاع الس�یا�ة، ح�ث ميكث 
املسافرون لغا�ت ف�ی�ة وثقاف�ة وق�ًا ٔ�طول ومبعدل ٕانفاق مايل ٔ�كرب، مقارنًة 

  .بغريمه من الس�یّاح
والبد ٔ�ن �شري هنا ٕاىل أ�مهیّة �ج�عیة �لس��، وبقدرهتا �ىل حتسني 

اد، وتقوي الروابط املُجمتعیة و�زید من متاسكها، أ�وضاع املع�ش�یّة لٔ�فر 
وبقدرهتا �ىل تعز�ز مجمو�ة من القمي إالجيابیة يف نفوس أ�فراد، اكلتعبري عن 

ب   .املُعتقدات حبریّة، وز�دة ال�سامح، ونبذ التعص�
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، نؤمن ٔ�ن املسؤولیة الیوم 
ق�ىض هذا املرشوع ملقاة �ىل �اتق املركز الس��يئ املغريب، من ٔ��ل مب 

الرتوجي لصورة املغرب وما �زخر به من مؤهالت اق�صادیة واج�عیة 
وطبیعیة وثقاف�ة وبی��ة، فهناك مناذج �حجة يف ال�سویق �لس�یا�ة و�لم�ال 

�رام�ة، ٔ�صبحت من �ال� إالنتا�ات إالبداعیة والس��ئیة وا. �ق�صادي
وا�ة ملالیني من الس�یاح، وجماال لالس��ر اخلار� يف ا�ال الس��يئ 

ومن هنا، ندعو . �ىل و�ه اخلصوص، �ىل املركز الس��يئ ٔ�ن یق�دي هبا
احلكومة ٔ�ن تعمل �ىل ٕا�داد رؤیة مس�تق�لیة لتحق�ق هذه الغایة �رب تقدمي 

  .ام�یازات مشجعة، ٕاكعفاءات ٔ�و �سهیالت رضی��ة
ن�ٔمل من هذا املرشوع ٔ�ن �سهم يف تنظمي وهیلكة املركز الس��يئ، 
حىت �كون ٔ�داة جوهریة ؤ�ساس�یة، �سامه يف التكو�ن الس��يئ لناش�ئ��ا، 
ؤ�ن �كون التكو�ن م�دجما تتدا�ل ف�ه مجیع القطا�ات املعنیة و�ىل رٔ�سها 

إالنتا�ات  قطاع الرتبیة والتعلمي، وهو مطالب الیوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت بدمع
الف�یة وإالبداعیة الوطنیة وفق �دا� جمالیة وما تتطلبه من شفاف�ة وحاكمة 
تدبريیة و�شجیع لك املبادرات اخلالقة يف هذا ا�ال، �رب دمع س�� الهواة، 
وتعز�ز الفضاءات الس��ئیة، مع ت�ٔ�ید� ٔ�ن س�یاسة ا�مع لن تؤيت ٔ�لكها ٕاال 

ع الس�� من ٕانتاج وتوزیع وعرض، فال ٕ�صالح املنظومة املهیلكة لقطا
�كفي ٔ�ن ن��ج ف�لام وندمعه مث نرتكه وح�دا يف السا�ة بل، البد ٔ�ن جند � 
القا�ات اليت س�تعرضه والق�وات التلفزیة اليت س�شرتي �س�ا م�ه، ؤ�ن 
نبحث � عن ٔ�سواق �ارج�ة، فالتطور احلاصل يف م�الغ ا�مع اليت تقد�ا 

يب مل حتقق اجلودة امل�شودة نظرا لغیاب مؤسسات إالنتاج ا�و� �لف�مل املغر
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مبفهو�ا احلريف �ملغرب، وبتفامق الصعو�ت إالداریة اليت �رافق رصف 
  .املن�ة، و�س�مترار ٕا�الق القا�ات الس��ئیة

فاالنتقادات املو�ة �مع إالنتاج الس��يئ املغريب مست ثالثة جوانب 
لقانون املنظم لهذا الصندوق، والثاين ��ل�ان ٔ�ساس�یة، یتعلق أ�ول مهنا �

املسؤو� عن انتقاء املشاریع املزمع دمعها، والثالث �لس��ئیني املس�تف�دة 
فالقانون املنظم لهذا الصندوق مل یفلح بعد يف سد . مشاریعهم من ا�مع

الثغرات اليت �شكو مهنا معلیة دمع املشاریع املطرو�ة لالنتقاء، وا�ل�ان 
سؤو� عن التدبري الفين واملايل لهذه العملیة ال �متتع يف ٔ��لب أ�ح�ان امل 

�الس�تقاللیة يف اختاذ قراراهتا، واحلیاد يف ممارسة �ا�ا، واملس�تف�دون من 
ا�مع مل �س�مثروا املبالغ املمنو�ة هلم �لشلك املطلوب يف بناء م�تج س��يئ 

اء، ویضمن لنفسه تداوال راق حيوز رضا النقاد واملشاهد�ن �ىل السو 
  .مق�وال يف ٔ�كرب �دد من ق�وات التوزیع املتا�ة

  الس�ید الرئ�س،
لقد اكنت ٔ�س�ئلتنا ونقاشاتنا جوهریة، كنا �متىن ٔ�ن تتفا�ل معها احلكومة 
من ٔ��ل صنا�ة س��ئیة مبعایري دولیة، ومن ٔ��ل فعالیة ٔ�كرث �لم�ال 

رب متر مبزنلق حتفه بعض ا�اطر الس��يئ املغريب من ق�یل ٔ�ن الس�� �ملغ
من ح�ث ٔ�هنا بدٔ�ت تفقد ر�دهتا و�ریقها، ح�ث ٔ�هنا مل تعد تثري نقاشا 
ساخ�ا وال تالمس ٔ�ح�ا� قضا� ومهوم املواطن املغريب، مفاذا تغري بعد الرفع 

ملیون درمه؟ ال  75ملیون درمه ٕاىل  60من دمع إالنتاج الس��يئ من 
إالنتا�ات يف ظل زحف ٔ�فالم ذات مضامني يشء، نفس الرداءة ونفس 
  .جتاریة تتاجر �ملرٔ�ة واجل�س

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ن�ين �ىل جتواب وزارة الثقافة واالتصال 
احمل�شم مع تعدیالتنا العدیدة اليت �اءت م�طابقة مع ق�ا�اتنا حول هذا 

ن ٕاصالح ا�ال الفين ا�ي نعتقد �ازمني ب�ٔن القوانني ال �كفي، و�ىل �ٔ 
املنظومة ال ميكن ٔ�ن یمت ٕاال مبصاح�ته ٕ�جراءات ممتث� ٔ�ساسا يف �كو�ن 
ا�ر�ني ولك العاملني يف احلقل الس��يئ املغريب، ومراجعة القوانني املنظمة 
لهذا احلقل، وتقویة ودمع ق�وات �منیته، و�ه�م �رواد الفن السابع ودمعهم 

الس��ئیة عند النقاد ووسائل إال�الم من ٔ��ل ��ش �رمي، وتطو�ر الثقافة 
ومجعیات ا�متع املدين اليت لها �القة �لس�� املغربیة ومشالكها اليت مل یطرٔ� 
�لهيا ٔ�ي تغیري یذ�ر م�ذ عقود، فالزالت تعقد املناظرات وا�لقاءات 
والندوات واملوائد املس�تد�رة �شلك �اص وخيرج املشار�ون فهيا بتوصیات 

  .ورق تظل �ربا �ىل
  .السالم �لیمك ورمحته تعاىل و�راكته

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

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
ٕ��ادة تنظمي املركز  70.17ع قانون رمق �جللسة العامة �لتصویت �ىل مرشو

املتعلق ب��ظمي الصنا�ة  20.99الس��توغرايف املغريب، وبتغیري القانون رمق 
الس��توغراف�ة، وهو القانون ا�ي �اء ملوا�بة املس�ت�دات اليت عرفها هذا 

  . القطاع
غال كام ٔ�س�تغل هذا املناس�بة ٔ�یضا �لتنویه �لروح إالجيابیة اليت تطبع ٔ�ش

جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، وتعاون احلكومة والربملان، مبا 
ميكن من ٕاد�ال �دد من التعدیالت املهمة �ىل النصوص القانونیة، وهو ما 
یعكسه التصویت �ٕالجامع �ىل ٔ��لب هذه النصوص، واليت اكن �ٓخرها 

ه ا�لجنة �ىل مرشوع القانون ا�ي بني ٔ�یدینا، �ٓم�لن ٔ�ن �س�متر معل هذ
  .نفس الوترية ٕالخراج �يق النصوص أ�خرى

ٕان ا�ي ی��غي الت�ٔ�ید �لیه الیوم، وحنن بصدد املصادقة �ىل هذا 
القانون، هو ٔ�ن الس�� مل تعد جمرد قطاع لصنا�ة الرتف�ه والفر�ة، ف�إالضافة 
ٕاىل ما توفره من م�اصب شغل، �شلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش، فه�ي تعترب 

ن مؤسسات الت�ش�ئة والرتبیة �ىل القمي وتعز�ز الهویة و�ن�ء مؤسسة م
  .�لوطن، ٕاضافة ٕاىل �وهنا �ٓلیة ملوا�ة الت�د�ت املزتایدة �لعوملة

لكن ا�ي ی��غي إالشارة ٕالیه هو ٔ�ن هذا ا�ور بدٔ� الیوم يف الرتاجع 
ولعل .لصاحل وسائل تواصل �دیدة سه� الولوج ویصعب مراق�ة حمتو�هتا

ما یفرس الیوم ٕا�الق العدید من صاالت العرض الس��ئیة �رب ربوع  هذا
الوطن �س�ب ضعف إالق�ال �لهيا، مبا �� من انعاكس سليب �ىل 
الصنا�ة الس��ئیة ببالد�، أ�مر ا�ي �س�تعدي اع�د مقاربة م�دجمة 

  .و�شار�یة من ٔ��ل التصدي لهذه الت�د�ت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  لوزراء احملرتمون،السادة ا
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ال ميكن ٔ�ن متر هذا املناس�بة دون الوقوف عند بعض املشالك اليت 
الزال القطاع الس��يئ ببالد� یعاين مهنا رمغ جناح�ا يف تنظمي �دد من 
التظاهرات الس��ئیة ا�ولیة، ويه مشالك مرتبطة ٔ�ساسا �حلاكمة، ٔ�كرث 

ا مشالك موارد، و�ىل رٔ�س هذه املشالك احملا�ة يف توزیع ا�مع مهن
الس��يئ والتلفزیوين، يف غیاب معایري واحضة لتوزیع هذا ا�مع، وغیاب 
ثقافة التخصص، ح�ث ٔ�صبح املنتج یقوم ٔ�یضا بدور ا�رج واملمثل، مما 

انب ٔ�دى ٕاىل تدهور الوضعیة �ق�صادیة �لف�ات أ�خرى، والرتكزي �ىل اجل
�ق�صادي فقط، عوض الرسا� الف�یة، �هیك عن جعل إالنتاج الس��يئ 

  .م�اس�باتیا فقط، �اكد ینحرص يف شهر رمضان
ولعل ٔ��رز دلیل �ىل هذا هو جهرة املغاربة حنو الق�وات أ�ج�بیة ٔ�و 
مقاطعة دور العرض الس��يئ، مبا �� من انعاكسات سلبیة، سواء �ىل 

والغریب ٔ�ن بالد� تتوفر �ىل .یة ٔ�و �ىل الهویة الوطنیةالصنا�ة الس��ئ 
مؤهالت س��ئیة �مة، خصوصا يف اجلنوب الرشيق، جعلت �بار املنت�ني 
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وا�ر�ني الس��ئیني العاملیني یصورون �دد من أ�فالم والربامج هبذه 
املناطق، ويه أ�فالم اليت القت جنا�ا �بريا �ىل املس�توى ا�ويل، 

  .يف الرتوجي �لمؤهالت الس�یاح�ة اليت �زخر هبا بالد�وسامهت 
وبناء �ىل ما س�بق، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، ومن م�طلق ٕامياننا 

امل�شودة، فٕاننا ندعو العمیق ب�ٔمهیة الفن، و�اصة الس�� يف حتق�ق التمنیة 
  :ٕاىل رضورة

  لهویة الوطنیة؛اع�د معایري واحضة لتقدمي ا�مع وربطه بتعز�ز القمي وا -

  تعز�ز حاكمة القطاع وربط املسؤولیة �حملاس�بة؛ -

مواص� حتیني إالطار القانوين املتعلق �لقطاع الس��يئ ملوا�بة  -
  الت�د�ت؛

ٕالزام املنعشني العقاریني ٕ�دراج املر�بات الثقاف�ة مضن املرافق املنجزة  -
  ملوا�ة �راجع إالق�ال �ىل دور العرض الس��يئ؛

متثیلیات �لمركز �ىل املس�توى اجلهوي، الس�� يف املناطق ٕا�داث  -
  املعروفة �ٕالنتاج الس��يئ؛

ٕ��ادة  70.17و�لیه س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون رمق 
املتعلق  20.99تنظمي املركز الس��توغرايف املغريب، وبتغیري القانون رمق 

ن �سهم يف حتق�ق أ�هداف املرجوة ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة، �ٓملني �ٔ 
  .م�ه

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .مدا�� الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ٕالبداء و�ة نظر� وموقف�ا من 
علق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب املت 70.17مرشوع قانون رمق
  .املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة 20.19وبتغیري القانون رمق 

  الس�ید الرئ�س، 
يف البدایة ال بد من التنویه �لنقاش الهادئ واملسؤول ا�ي عرف�ه جلنة 

ا�ي التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مبناس�بة دراس�هتا لهذا املرشوع 
�روم ٕاىل م�ح املركز الس��يئ ٕاطارا قانونیا م�قدما ومالمئا ملهامه 

كام حنيي هبذه املناس�بة الس�ید وز�ر الثقافة احملرتم �ىل جتاوبه  إالسرتاتیجیة،
التام واملطلق مع مجمو�ة من التعدیالت اليت تقدمت هبا الفرق وا�مو�ات 

  .ومضمو�الربملانیة اليت سامهت يف جتوید النص ش� 
  الس�ید الرئ�س،

یعمتد املرشوع ا�ي حنن بصدده �ىل اجلهود احلكوم�ة الرام�ة ٕاىل 

ا�ي  2011العمل �ىل التزنیل السلمي وا�ميقراطي ملق�ضیات ا�س�تور 

یويل ٔ�مهیة �لغة �لمامرسة الثقاف�ة والف�یة ویعترب الفن الس��يئ ٔ��د ٔ�مه 
حمطة مفصلیة ٕالعطاء نفس �دید  ٕاذ یعد 26و 25راك�زه، �اصة الفصلیني 

�لم�ال إالبداعي،ا�س�اما مع التو�ات امللك�ة مبناس�بة املناظرة الوطنیة 
اليت حتث �ىل رضورة �لق نفس �دید �لصنا�ة الس��ئیة  �2012لس�� 

-2017ببالد�، �ٕالضافة ٕاىل التو�ات العامة الواردة يف اخلطة احلكوم�ة 
  .نا�ة س��ئیة حق�ق�ةاليت �راهن �ىل �لق ص  2021

  الس�ید الرئ�س،
هيدف هذا املرشوع ٕاىل �لق صنا�ة س��ئیة حق�ق�ة �رىق ٕاىل 
مس�توى تطلعات املغاربة، و�سامه يف تلمیع صورة البالد وٕا�راز املؤهالت 
�ق�صادیة وإالبداعیة،وٕانعاش ا�ال الس�یا� اليت �زخر به بالد�، ذ� 

السمعیة البرصیة الوطنیة، وتعز�ز م�ادئ  من �الل دمع إالنتا�ات الف�یة
�اك� الفرص والتنافس�یة و�نف�اح �ىل ثقافات �املیة لیصبح الفن الس��يئ 
ٕا�دى رافعة من رافعات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، �ٕالضافة 
ٕاىل م��ه اخ�صاصات واسعة �دیدة متك�ه من �رتقاء �لصنا�ة الس��ئیة 

  .ر ٔ��شطهتا، ال س�� يف إالنتاج السمعي البرصيوتطو�
  الس�ید الرئ�س، 

املتعلق ب��ظمي  20.99ٔ�ما يف ما خيص تغیري القانون رمق 
الس��توغراف�ة، فٕانه هيم املادة السابعة من مرشوع القانون، املتعلقة 
�ك�ف�ات م�ح املركز رخص التصو�ر للك رشیط �ين ٔ�و ٕانتاج مسعي برصي 

مه ود�ام�ه، من ٔ��ل الرفع من مردودیة القطاع الس��يئ ملوا�بة �یفام اكن جح
  .التطور التك�ولو� الرسیع ا�ي یعرفه هذا القطاع �ىل الصعید العاملي

  الس�ید الرئ�س،
للك هاته احلی��ات، فٕاننا يف الفریق احلريك نصوت �ٕالجياب لفائدة هذا 

لكربى العاملیة وضامن املرشوع �عتباره مساهام يف الرفع من الت�د�ت ا
حضور املغرب �شلك قوي يف مجیع احملافل ا�ولیة وامللتق�ات الس��ئیة 

  .إالبداعیة العاملیة
ويف أ��ري �متىن ٔ�ن یبلور هذا املرشوع �ىل ٔ�رض الواقع �شلك �دي 

  .وهادف

  .مدا�� الفریق �شرتايك -5
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 ت والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدا

�رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل ملناقشة 
املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب،  70.17مرشوع قانون رمق 

هذا  املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة 20.99وبتغیري القانون رمق 
من �الل  2011حق�ق�ة ملق�ضیات دس�تور املرشوع ا�ي یعد �رمجة 

املناظرة الوطنیة  �الل ، �هیك �ىل التوجهيات امللك�ة26و 25الفصل 
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رؤیة �یلكة ٔ�دوار  ٕاىل ابتاكر �اللها �اللته د�ا ، اليت�2012لس�� س�نة 
تفرض موا�بة  �برية و�ام هذه املؤسسة العموم�ة يف �امل �شهد تنافس�یة

  .هذا ا�ال يف. التطورات احلاص�
وكفریق اشرتايك ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن تزنیل هذا املرشوع ا�ي مبوجب 
مق�ضیاته س�یصبح �لمركز الس��يئ املغريب ٕاطارا قانونیا من ش�ٔنه ٔ�ن یقنن 
وجيود معل املؤسسة، وحيقق ٕاشعا�ا وطنیا ودولیا يف جمال إالبداع 

ايف وإالبداع الفين مبختلف لهذا �ٓم�ا ونؤمن دامئا ب�ٔن الش�ٔن الثق. الس��يئ
ٔ�صنافه هو م�ارة لتنو�ر الرٔ�ي العام الوطين، وب�ٔن الفن السابع هو �امع 
للك الف�ون، هو من ميك�ه ٕا�ادة �شك�ل ا�متع من �الل متر�ر خطا�ته 
�لكشف عن هویته و�رخيه وحضاراته، وانطالقا ٔ�یضا من الصورة اليت 

  .نتبقى موشومة يف أ�ذهان �رب أ�زما
�ري ٔ�ن الس�� املغربیة مل �س�تطع ٔ�ن تلعب ٔ�دوارا �رزة يف فرض 
صورهتا وخصوصیة تفكريها وال يف رسد �رخينا احلافل �ٔ��داث، مما ٔ�فقر 
معه م�توج�ا الس��يئ ؤ�د�� يف م�اهات أ�فالم الرسیعة بدعوى الراهنیة 

  .ومقاربة القضا� املعاشة ؤ�ح�ا� مف�ع�
رضوري البحث عن ٔ�فق �دید �لصنا�ة الس��ئیة حتمل لهذا اكن من ال

رؤیة �یلكة ٔ�دوار و�ام املركز الس��يئ املغريب، لع� حبلته اجلدیدة �سامه 
يف بلورة تصورات �دیدة لس�� مغربیة �ذابة ومؤ�رة، تعرف طریقها 

  .ؤ�هدافها ومسؤولیهتا يف ظل تنافس�یة قویة مع �يق دول العامل
الرهان، سامهنا كفریق ٕاىل �انب أ��لبیة مبجمو�ة من  ولتحق�ق هذا

التعدیالت، الهدف مهنا املسامهة يف ٕاغناء وتقومي بعض �خ�الالت اليت 
یعرفها املركز الس��يئ املغريب ٕان �ىل مس�توى التدبري واملردودیة 

مع ضبط طریقة توزیع ا�مع ملا �شوب هذه العملیة من حما�ة  واملراق�ة
، �هیك عن رداءة إالنتاج ا�ي ما ف� �كرس إالسفاف والتفاهة وحمسوبیة

يف ا�وق الفين وامجلايل �لمواطن املغريب، رمغ ما رامكته الس�� املغربیة من 
  .ٕارث مكي ونوعي �م مازال حيظى �ملشاهدة من طرف �ل املغاربة

لهذا نؤكد كفریق �ىل رضورة تنظمي معل هذه املؤسسة اليت هتم �منیة 
قطاع الس��، ٕالضفاء مزید من املهنیة وملوا�بة التطور الفائق ا�ي �شهده 

  .هذا القطاع �ىل الصعید العاملي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�ٕالجياب �ىل هذا املرشوع ٕالمياننا القوي ب�ٔنه  كفریق اشرتايك نصوت
ي انطالقة �دیدة �لمركز الس��يئ املغريب، من �الل ٕارساء م�ادئ س�یعط

احلاكمة اجلیدة و�اكفؤ الفرص وإالرشاك الفعيل للك املهنیني وا�تصني، 
�ىل قا�دة توج�ه ا�مع مقابل  ...خمر�ني، م�ت�ني، موز�ني، تق�یني، ف�انني

ادئ �شلك ويه يف نظر� م� قوا�ا اجلودة وإال�رتاف�ة صنا�ة س��ئیة
  .مد�ال رئ�س�یا ال اس�تغناء عنه ٔ��ل ا�هنوض �لقطاع الس��يئ ببالد�

  .ق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا�� فری -6
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ن،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمو
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف 

ٕ��ادة تنظمي املركز الس��توغرايف  70.17مرشوع قانون رمق   ٕاطار م�اقشة
املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة،  20.99املغريب وبتغیري القانون رمق 

كز ٕاطارا قانونیا م�قدما م�ح املر هذا املرشوع ا�ي هيدف �ٔ�ساس ٕاىل 
  .ومالمئا ملهامه إالسرتاتیجیة

والبد يف البدایة ٔ�ن ننوه �لنقاش الهام ا�ي طبع ٔ�شغال جلنة التعلمي 
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة والتفا�ل إالجيايب �لس�ید الوز�ر مع 
ال�ساؤالت والتعدیالت ا�ي تقدم هبا الس�یدات والسادة املس�شارون 

  .ةٔ�عضاء ا�لجن
  الس�ید الرئ�س،

ی�ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار ٕا�ادة تنظمي وهیلكة املركز الس��يئ 
یتو� �لق صنا�ة س��ئیة حق�ق�ة �رىق ٕاىل مس�توى املغريب، ح�ث 

تطلعات املغرب، وتقوم �ىل م�ادئ احلاكمة و�اكفؤ الفرص والتنافس�یة 
 لیكون رافعة والتعددیة و�نف�اح �ىل الثقافات وت�ٔهیل القطاع الس��يئ

من رافعات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، �رب م��ه 
اخ�صاصات واسعة و�دیدة ال س�� يف جمال إالنتاج السمعي البرصي، 
ومتك�نه من �ٓلیات احلاكمة اجلیدة واملیاكنزيمات إالداریة واملالیة اليت �كفل � 

  .ملس�توى الوطين ٔ�و ا�ويلموا�بة التطورات اليت یعرفها القطاع ٕان �ىل ا
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب نعترب ٔ�ن جمال الثقافة والفن 
وإالبداع، حيتل موقعا ح�و� يف ا�ینام�ة ا�متعیة �لك ٔ�بعادها، ویلعب 
دورا �اسام يف التحوالت �ج�عیة والثقاف�ة والرتبویة ببالد�، ٕاذ �سامه 

الثقايف الفين والوعي ا�ميقراطي ويف تغذیة ال�س�یج يف رفع م�سوب الوعي 
�ج�عي وال�سك الهو�يت ب�ٔطیافه املتنو�ة ببالد�، �� البد من 
�شجیع إالبداع والفن أ�صیل والثقافة القامئة �ىل ا�رتام الثوابت الوطنیة 
واخلصوصیة والطابع املغريب أ�صیل يف لك ا�االت إالبداعیة وجماالت 

وهو ما ال ميكن حتق�قه . نا�ات الس��ئیة واالتصال السمعي البرصيالص 
  .دون مؤسسة س��ئیة ذات ٕاطار قانوين م�قدم واخ�صاصات واسعة

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا �راهن يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ىل املركز الس��يئ 

ملیدان الس��يئ املغريب بصیغته اجلدیدة، و�ىل �رامكه �جيايب الك�ري يف ا
�خلصوص، �لرتوجي لصورة املغرب وما �زخر به من مؤهالت اق�صادیة 
واج�عیة وطبیعیة وثقاف�ة وبی��ة وس�یاح�ة، تؤه� �لعب ٔ�دوار طالئعیة 
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يف التظاهرات واملهر�ا�ت الس��ئیة العاملیة الكربى، وتعود �لنفع �ىل 
یاح�ة �دیدة و�ذب ا�ورة �ق�صادیة ببالد� �رب �ذب ٔ�سواق س� 

�س��رات الس��ئیة من �الل اس��ر املؤهالت الطبیعیة واملواقع 
التارخيیة اليت �زخر هبا بالد� مكواقع �لتصو�ر الس��يئ العاملي، �اصة يف 
�امل �شهد تنافس�یة �برية تفرض موا�بة التطورات احلاص� يف �امل إالبداع 

  .ول كرت�یا ومرصالس��يئ �ىل غرار مجمو�ة من ا�
ونظرا ٔ�مهیة هذا املرشوع فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

  .ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه مبضام�نه ونصوت �لیه �ٕالجياب
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  .ا�� فریق �حتاد املغريب �لشغلمد -7
 تلعب ال شك ٔ�ن املركز الس��يئ املغريب من املؤسسات العموم�ة اليت

دورا �ام وح�و� بل واسرتاتیجیا يف بالد�، ٕاذ یعترب اجلهة املعول �لهيا يف 
تنظمي قطاع الس�� وجع� رافعة من رافعات التمنیة، وضامن حریة الفكر 
والرٔ�ي والتعبري وحریة إالبداع املكفو� دس�تور� وجعل القطاع الس��يئ يف 

ال، وهنا �مكن ٔ�مهیة مرشوع مس�توى التطلعات ٕانتا�ا وتوزیعا واس�تغال
املتعلق ب��ظمي  20.19ٕ��ادة تنظمي املركز بتغیري القانون  70.17القانون 

والرفع من مردودیة هذه املؤسسة وا�فع هبا حنو . الصنا�ة الس��توغراف�ة
مزید من التنظمي و��رتاف�ة ملوا�بة التطور التك�ولو� الرسیع ا�ي 

ومتكني بالد� من ٕانتاج ٔ�عامل س��ئیة . ا�ويل �شهده القطاع �ىل الصعید
ومسعیة برصیة �س�تجیب �لمعایري ا�ولیة وتقوم �ىل صنا�ة حق�ق�ة متكن 

  .من توفري فرص الشغل و�لب �س��رات أ�ج�بیة
  الس�ید الوز�ر،

ٕاننا نعتربها يف فریق �حتاد املغريب �لشغل م�اس�بة �لوقوف عند واقع 
یاس�یا وفكر� واق�صاد� واج�عیا، ح�ث �ت هذا الواقع الس�� املغربیة س� 

ل�س فقط حمط اه�م الفا�لني واملتد�لني واملهمتني بل حمط نقاش معويم، 
ح�ث تعاين الس�� املغربیة من صعو�ت هیلكیة تعرقل تطور صنا�ة 
س��ئیة حق�ق�ة، ففي الوقت ا�ي ارتفع ف�ه �دد إالنتا�ات الس��ئیة 

ة �الل الس�نوات أ��رية، ح�ث ٔ�صبح املغرب منوذ�ا رائدا �ىل املغربی
الصعید�ن أ�فریقي والعرب يف ا�هنوض �ٕالنتاج الس��يئ من �الل 
صندوق ا�مع ا�ي مينح مسا�دات مالیة س�نویة ملشاریع أ�فالم الطوی� 
والقصرية واح�ضان �ر�ا�ت �املیة ٕاال ان ٔ�س�ئ� كثرية تطرح حول جودة 

 املغريب من �ة، و�روجيه وطنیا ودولیا من �ة �نیة، ح�ث یطرح الف�مل
ا�تصون معاد� المك والك�ف بقوة �اصة وان �س�بة ق�اس أ�فالم اجلیدة 
من مجموع أ�عامل املنت�ة ٔ�مر طبیعي يف مجیع الصنا�ات الس��ئیة العاملیة 

لنظر يف أ�مر ا�ي یتطلب وقفة �دیة لتغیري هذه املعاد� وٕا�ادة ا
اسرتاتیجیة املركز الس��يئ املغريب �عتباره الهیئة املسؤو� عن تنظمي 

من ا�ل تعز�ز وترية إالنتاج من �ة وحتق�ق الهدف . القطاع الس��يئ
املمتثل يف توفري ظروف ٕانتاج ٔ�عامل �الیة املس�توى �ىل املدى الطویل، 

ؤ�ساسا رفع . واق�صاد� وتوطید ٔ�راكن الصنا�ة الس��ئیة يف البالد �نیا
حتدي مشلكة �ادة تتعلق برتوجي الف�مل املغريب، يف ظل اس�مترار مسلسل 
انقراض القا�ات الس��ئیة ب�ٔحناء اململكة، اليت انتقل �ددها من حوايل 

�س�ب . ثالمثائة قا�ة �الل س�نوات ال�نی��ات ٕاىل حوايل ثالثني قا�ة �الیا
ث أ�فالم ا�ولیة والعربیة، و�س�ب القرصنة اليت توفر �لمشاهد ٔ��د

إالهامل ا�ي �ت یطال هذه القا�ات ح�ث تعاين ا�لهبا من �دم �رمميها 
و�دم �ك�یفها مع املتطلبات التق�یة اجلدیدة، و�دم �ش��د ٔ�خرى ح�ث ال 
تتضمن املدن اجلدیدة اليت ٔ��دثت �لقرب من املدن الكربى ٔ�ي مسارح 

حترتم »عطى أ�ولویة ٕال�شاء مر�بات س��ئیةكام ال ت. ٔ�و قا�ات س��ئیة
، مزودة ب�ٔ�دث وسائل التك�ولوج�ا، وال یمت ٕا�شاء صاالت "املتفرج

عروض صغرية يف أ�ح�اء �لتعاون مع امجلا�ات لعودة ما اكن سابقا 
  ." س�� القرب"ب

  الس�ید الوز�ر،
لك ذ� جعل املغرب یصنف يف ٔ�سفل املراتب من ح�ث معدل ٕاق�ال 

مرة س�نو�، ف� یصل يف  0.1غريب �ىل القا�ات الس��ئیة ٕاذ ال یتعدى امل
مرات يف الس�نة، �ٕالضافة ٕاىل غیاب سوق وطين  6فر�سا م�ال ٕاىل 

لٔ�فالم املنت�ة، واع�د الس�� املغربیة �ىل مصدر وا�د �لمتویل هو ا�مع 
، خصوصا العمويم، ا�ي تقدمه ا�و� �لمخر�ني، ونقص املوارد ال�رشیة

�ىل مس�توى التق�یني املؤهلني، وغیاب ٕاطار قانوين حيدد طریقة تدبري 
املنح املالیة املقدمة من ق�ل صندوق ا�مع الس��يئ وضعف ٕان مل نقل 
غیاب التكو�ن يف املیدان الس��يئ، ٕاىل �انب ٔ�ن حقوق املؤلفني �ري 

و�ريها ... اریووغیاب م�خصصني يف كتابة الس��. معرتف هبا يف هذا ا�ال
من ٕاشاكلیة ��رتاب عن الواقع، وصور �بتذال اليت تطغى �ىل ٔ�فالم 
ت��اول قضا� هامة، ٔ�و ضعف الفكرة وغیاب إالبداع، يف ٔ�عامل تندرج 

معدودة وال " اجلیدة»، ب�� تبقى أ�فالم"الس�� الت�اریة»حتت ما �سمى
واه�ماته وا�شغاالته  �رىق ٕاىل طموح املواطن املغريب وال تعكس مهومه

  . الیوم�ة
وهو �لیل ٔ�خر �ىل ٔ�ن الثقافة والف�ون الزالت مل حتتل املاكنة اليت 
�س�تحقها �ملغرب، واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن متنح لٔ�ج�ال الصا�دة ٕاماكنیة التف�ح 
و�نف�اح واملسا�ة الاكف�ة من احلریة، و�كر�س ثقافة ال�سامح �اصة يف 

بالد� هتدیدا �بريا لهذه القمي الن��� وترتك الفرصة الوقت ا�ي تعرف ف�ه 
  ....النتعاش ثقافة �نغالق والتطرف

كام ٔ�ن الس�� لها ٔ�دوار �برية يف الت�ارب العاملیة ٔ�دوار اق�صادیة 
واج�عیة وثقاف�ة مفن التعریف �ملؤهالت الثقاف�ة والس�یاح�ة اليت �زخر هبا 

�س�بة �س��ر والتخف�ف من البطا� هذا الب� او ذاك ٕاىل الرفع من 
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و�لتايل الرفع من �س�بة ا�منو يف �ني ال �زال الس�� يف بالد� تعرف 
مشالك ومعیقات من ا�ل جتاوزها �رى يف فریق �حتاد املغرب �لشغل 

  :انه ال بد من

تفعیل م�دٔ� اجلهویة وال متركز مكبدٔ� دس�توري و�لق مراكز �ویة   -
فرع ا�ار "ملغريب وتفعیل ت� القامئة بدل ٕا�القها �لمركز الس��يئ ا

  ؛"البیضاء

 �سهیل املساطر إالداریة �لرفع من �س�بة إالنتاج؛ -

 دمع الز�دة وت�ٔهیل القا�ات الس��ئیة؛ -

  تنویع إالنتا�ات الس��ئیة املغربیة؛ -

  مراجعة املضامني الس��ئیة وجعلها يف املس�توى املطلوب؛ -

 ٔ�وىل ٔ�ولو�ت الش�ٔن الس��يئ املغريب؛  جعل القضا� الكربى من -

 تق�ني معی� ا�مع واع�د م�دٔ� الشفاف�ة يف �س�تفادة م�ه؛ -

 �شجیع �س��ر يف ا�ال الس��يئ؛ -

 تقویة القطاع الس��يئ وجع� رافعة ٔ�ساس�یة لالق�صاد الوطين؛ -

  الرفع من جودة و�س�بة إالنتا�ات الس��ئیة املغربیة -
  ،الس�ید الوز�ر

ٕاننا الیوم ومبنحنا املركز الس��يئ املغريب ٕاطارا قانونیا م�قدما ومالمئا 
من �الل ٕا�ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب وم��ه . ملهامه �سرتاتیجیة

اخ�صاصات واسعة و�دیدة، س�سامه ل شك يف �رتقاء �لصنا�ة 
مراق�ة وتقویة الس��ئیة و�منیة وتطو�ر ٔ��شطهتا، وكذا �س�یري وتق�ني و 

القطاع الس��يئ والقطاع السمعي البرص وختویل املركز �ٓلیات قادرة �ىل 
�اصة بعد الت�اوب إالجيايب �لحكومة . ٕاعطاء الس�� املغربیة نفسا �دیدا

  .مع مقرت�ات التعدیالت اليت تقدم�ا هبا
�ٓملني يف نقابتا �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن یوا�ب هذا التحول القانوين 
وال�رشیعي يف وضعیة املركز الس��يئ املغريب واخ�صاصاته، ٕاعامل مقاربة 
�شار�یة مع املعنیني ؤ�ساسا العاملني �ملركز الس��يئ املغريب واس�مترار 
احلوار وال�شاور حول لك القضا� سواء اليت هتم القطاع �لك ٔ�و ت� اليت 

هذا التحول ومن  هتم وضعیة العاملني بغیة حتق�ق أ�هداف املرجوة من
ٔ��ل موا�ة لك الت�د�ت اليت س�بقت إالشارة ٔ��اله للك ما س�بق ذ�ره 

  .فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل مدا�� مجمو�ة -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  احملرتمني، الس�یدات والسادة املس�شار�ن

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
دة تنظمي املركز الس��يئ ااملتعلق �� 70.17ملناقشة مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة 20.99املغريب، وبتغیري القانون رمق 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  �ر احملرتم،الس�ید الوز

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ا�ي ا�دث مبق�ضاه املركز الس��يئ املغريب 1944ینا�ر  8یعترب ظهري 

مبثابة النظام أ�سايس ا�ي ار�كزت �لیه املنظومة القانونیة املؤطرة �لقطاع 
الس��يئ املغريب، حبیث ٔ�ضفى �ىل املركز صبغة املؤسسة العموم�ة اليت 
�متتع �لشخصیة املعنویة و�الس�تقالل املايل ؤ�س�ند � �مة ٕانتاج وتوزیع 

واس�تغالل أ�فالم الس��ئیة، وٕان اكن هذا النص موسوم حبمك ظرف�ة 
�ش�ٔته بتو�ه خلدمة مصاحل املس�تعمر وٕایدیولوج�ته، فٕانه �رجع � الفضل 

یة لتد�ل ا�و� يف وضع النواة أ�وىل �ل�رشیع يف ا�ال الس��يئ ووضع �ٓل 
يف هذا ا�ال،و متاش�یا مع التطورات اليت عرفها احلقل الس��يئ �ملغرب 

س�نة متت  33وما حتقق من �رامك �ىل املس�توى المكي والك�في �ىل مدى 
ٕا�ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب، وذ� مبوجب الظهري الرشیف مبثابة 

ا�ي ا�دث نق�  1977ت�رب ش�  19الصادر بتارخي  1.77.230قانون رمق 
نوعیة يف تنظمي هذه املؤسسة من �الل ٕاقرار �شك�� �لس إالدارة ميثل 
فهيا املهنیون وكذا من �الل تدق�ق وتوس�یع اخ�صاصات املركز، وبعد 

س�نة �ىل صدور النص املذ�ور ويف س�یاق التحوالت  40مرور ٔ�كرث من 
وا�ويل تقدمت احلكومة  العمیقة اليت شهدها املشهد الس��يئ الوطين

املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب  70.17مبرشوع القانون رمق
املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة، �ري ٔ�ن  20.99وبتغیري القانون رمق 

املقاربة اليت مت اع�دها يف ٕا�داد مرشوع هذا القانون واليت تف�قد ٕاىل 
ة قضا� الس�� املغربیة مك�ال ثقايف حتد من فعلیة النظرة الشمولیة ملعاجل

  .وفعالیة هذا النص عند التطبیق وأ�جرٔ�ة
فاملنظومة القانونیة اليت تؤطر القطاع الس��يئ �متزي بتعدد النصوص 
وبتعقدها الرتباطها مب�االت تق�یة يف �ني ٔ�ن مرشوع القانون ا�ي تقدمت 

ركز الس��يئ يف انفصال عن �يق به احلكومة �س�هتدف ٕا�ادة تنظمي امل
املتعلق ب��ظمي الصنا�ة  20.99النصوص ذات الص� و�اصة القانون رمق 

م�ه  7الس��ئیة ا�ي اكتفت املبادرة ال�رشیعیة �لحكومة �ش�ٔنه بتغیري املادة 
 2011فقط، وت�ٔج�ل ٕا�ادة النظر يف مق�ضیاته ومالءمهتا مع ٔ�حاكم دس�تور 

  .م�ة لت�دیث ال�رشیعات اليت تنظم ا�االت الثقاف�ةوفق ا�هودات الرا
ومن �ة ٔ�خرى فٕان �رتباط العضوي �لمركز الس��يئ املغريب وم�ذ 

�لسلطة احلكوم�ة امللكفة �ٕال�الم سابقا االتصال  1944ٕا�داثه س�نة 
�الیا، یعكس املنظور إالداري �لحكومة يف تعاملها مع القطاع الس��يئ 

خطاهبا حول توس�یع جمال حریة إالبداع وحریة الرٔ�ي، �الوة  وهو ما خيالف
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  .�ىل ٔ�ن حتر�ها يف اجتاه تطو�ر القطاع یطغى �لیه م�طق اق�صادي حمض
ٕان ال�شاط الس��يئ هو جزء ال یتجزٔ� من ا�ال الثقايف، �� ال ميكن 
معاجلته �ارج سن س�یاسة معوم�ة م�دجمة، كام انه مل حين الوقت بعد 

ا�و� عن دورها الفا�ل يف �منیة القطاع الس��يئ وتطو�ر اخلدمة لتت�ىل 
  .العموم�ة يف جمال الصنا�ة الس��ئیة

و�رت��ا �ىل ما س�بق فٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميوقراطیة �لشغل 
نطالب ببلورة س�یاسة معوم�ة م�دجمة و�شار�یة �لهنوض �لس�� املغربیة 

ءات تضمن التطبیق السلمي وتفعیلها �ىل ٔ�رض ب�ٔهداف واحضة ووفق ٕاجرا
  .الواقع

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


