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  الثنيالث اجللسةحمرض 

  ).2016 فربا�ر 2( 1437 ربيع الثاين 22الثال9ء : التارخي

  .اGلس محيد Eوسكوس، اخلليفة الثالث لرئ<ساملس�شار الس=يد : الرئاسة
ست وثالثون دقIقة، ٕابتداء من الساNة السادسة واMقIقة الثامKة  :التوقIت

  .مساء وامخلسني
  :Nىل مشاريع القوانني التالية اMراسة والتصويت :Vدول اUٔعامل

يتعلق gلنظام اUٔسايس bلصحفIني  89.13مرشوع قانون رمق  - 1
  املهنيني؛

يقيض ogٕداث اGلس الوطين  90.13مرشوع قانون رمق  - 2
 bلصqافة؛

يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف  67.15مرشوع قانون رمق  - 3
ملوافق ل ، ا1393من حمرم  18بتارخي  1.72.255مبثابة قانون رمق 

، يتعلق gس=ترياد مواد الهيدرواكربور وتصد�رها 1973فربا�ر  22
  .وvكر�رها والتكفل بتكر�رها وتعب�هتا واد{ارها وتوزيعها

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

  :املس�شار الس=يد محيد Eوسكوس، رئ<س اجللسة
�Nلن م�ارشة عن اف�تاح اجللسة ال�رشيعيةّ ٔ.  

  السادة الوزراء، 
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

خيصص اGلس هذه اجللسة �bراسة والتصويت Nىل مشاريع القوانني 
 :النواب Nىل جملس املس�شار�ن ويه اكلتايل التالية، واحملا� من جملس

يتعلق gلنظام اUٔسايس bلصحفIني  89.13مرشوع قانون رمق  - 1
  املهنيني؛

يقيض ogٕداث اGلس الوطين  90.13ن رمق مرشوع قانو - 2
 bلصqافة؛

يقيض بتغيري وvمتمي الظهري  67.15ؤ�{ريا، مرشوع قانون رمق  - 3
، املوافق 1393من حمرم  18بتارخي  1.72.255الرشيف مبثابة قانون رمق 

، يتعلق gس=ترياد مواد الهيدرواكربور وتصد�رها 1973فربا�ر  22ل 
 .تعب�هتا واد{ارها وتوزيعهاوvكر�رها والتكفل بتكر�رها و 

وق�ل الرشوع يف مKاقشة Vدول اUٔعامل، حنيط اGلس املوقر Nلام ٔ�ن 
رئاسة اGلس توصلت مبراس� من رئ<سة فريق �حتاد املغريب bلشغل، 

، يعين القانون رمق 3تطلب مبوج�ه ٕارVاع مرشوع القانون اUٔ{ري رمق 
ور وتصد�رها وvكر�رها والتكفل املتعلق gس=ترياد مواد الهيدرواكرب 67.15

بتكر�رها وتعب�هتا واد{ارها وتوزيعها ٕاىل اbلجنة ا�تصة، قصد ٕاNادة دراس=ته 
  .وتقدمي تعديالت ¢ش¡ٔنه

وbلتذكري، فقد مت التداول يف هذا الطلب {الل اج¥ع ندوة الرؤساء 
  .املنعقد يوم ٔ�مس

  .اbلجنة ا�تصةوNليه، ٔ�س=ت¡ٔذن اGلس املوقر gٕرVاع النص املذEور ٕاىل 
{ذو الرٔ�ي، ال، ما اكي¬ش املناقشة خبصوص هاذ املس¡ٔ� هاذي، 
النظام اMا{يل واحض يف هاذ اUٔمر هذا، النظام اMا{يل واحض، رضوري 

  ..gش {ذو الرٔ�ي د²ل اGلس املوقر حول Nدم ٔ�و
  .اك�ن يش مس=ت¶د يف هاذ إالطار؟ الس=يدة الرئ<سة، تفضيل

  :العمري ٔ�مال املس�شارة الس=يدة
  الس=يد الرئ<س، 

gلنظر لالس=تع¶الية اbيل طبعت هاذ املرشوع واس=تع¶الية احلكومة يف 
ولكن عند ملمتس يف ٕاطار التفاNل إالجيايب، .. ٕاصداره كن�Kازلو، gلتايل

Uٔنه وقعوا اتصاالت، وعند ملمتس هو ٔ�نه النصوص التنظميية اbيل يف هاذ 
Nرشاك الفاgٕ كونv ني، وشكراالقانونNال، و{اصة مهنم املوزGلني يف ا.  

  .وgلتايل احKا تن�Kازلو Nىل ٕاNادة القانون ٕاىل اbلجنة gش ما نعرقلوش
  .وشكرا

  :اجللسةالس=يد رئ<س 
صايف تفامهنا، ال، الرسا� وصلت، مبا ٔ�ن هناك تنازل د²ل هاذ الفريق 

شاريع قوانني اbيل احملرتم فس<مت املناقشة ٔ�و اMراسة والتصويت Nىل ثالث م 
  .vلكمنا Nلهيا يف البداية

يتعلق  89.13ون¬�قل ٕاىل اMراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
يقيض  g90.13لنظام اUٔسايس bلصحفIني املهنيني ومرشوع قانون رمق 
  .ogٕداث اGلس الوطين bلصqافة، املدرVني يف Vدول اUٔعامل

لرتابط املوضوNني املتعلقني  ؤ�قرتح تقدمي النصني دفعة واoدة نظرا
بقطاع الصqافة، فKعطيو اللكمة bلحكومة لتقدمي املرشوNني، تفضل الس=يد 

  .الوز�ر

  :الناطق الرمسي gمس احلكومة ،الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد رئ<س اجللسة،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
لتقدمي املرشوع الهام اËي ميثل اخلطوة اUٔوىل  اللكمة Uٔgساس ،حقIقة

لصqافة وال¬رش يف بالد، مرشوع هام bيف ٕاصالح املنظومة القانونية، 
  :�كرس

�وال، �س=تقاللية د²ل هاذ القطاع، Uٔن مKح بطاقة الصqافة ٔ
  والسحب د²لها ما يبقاش بيد إالدارة، وهذا يشء Íم؛

 ة حرية الصqافة؛9نيا، Eيعزز الضامت د²ل ممارس
 .9لثا، Eيوضع واoد اUٓلية الoرتام ٔ�{القIات املهنة

هاذي نقاط اbيل تقامسناها مع السادة املس�شار�ن والس=يدات 



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

2 

 )2016فربا�ر  2( 1437 ربيع الثاين 22

املس�شارات من اÒUٔلبية واملعارضة، وهاذي مKاس=بة gش ننوه �روح 
التوافق والنقاش املسؤول، اbيل اكن يف املناقشة د²ل هاذ املرشوNني، 

  .ىض يف هناية املطاف ٕاىل التصويت gٕالجامعواbيل ٔ�ف
اكنت بقت بعض املالحظات، لØٔسف، ما متكKاش نق�لوها، نظرا 
لبعض إالشاكليات القانونية، ولكن، ٔ� هنا ٔ�Vدد التنويه �روح التوافق 

  .والتعاون اليت طبعت التعامل مع هاذ املرشوNني الهامني
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . ز�رشكرا الس=يد الو 

  .اللكمة اUٓن ملقرر اbلجنة، جلنة التعلمي، لتقدمي التقر�ر حول املرشوNني
ٕاىل اكن وزع، وزع التقر�ر، حفىت اUٔخت ما Eيناش، املقررة د²ل 

  .اbلجنة
�ف�ح gب املناقشة، فلٕالشارة، فاحلصص الزمKية ا�صصة bلفرق ٔ

، وهتم النصوص واGموNات، مت ٕاقرارها يف اج¥ع ندوة الرؤساء، يوم ٔ�مس
  .املربجمة الثالث

الفريق �س=تقاليل، لمك اللكمة، لمك اللكمة يف ٕاطار املناقشة، تناقش 
  .هاذ اليش صايف؟ شكرا

اك�ن يش فريق من الفرق احملرتمة؟ فريق اUٔصا� واملعارصة، تفضل، 
  .تفضل اليس تو�زي، شكرا.. غيتد{ل الس=يد ممثل

  .ة، Òري من اUٔحسن يعطيو املناقشةفريق إالخوان د²ل العدا� والتمني
.. اك�ن يش فريق gغي يتد{ل من الفرق احملرتمة؟ مااكي¬شاي؟ ندوزو

  .اعطيو التقار�ر
  .شكرا الس=يد الرئ<س احملرتم

بغييت تتد{ل ٔ�س=يدي؟ تفضل، فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف 
ضل، oدود مخس دقائق، خبصوص ثالث نصوص، الس=يد املس�شار، تف

  .لمك اللكمة

  :املس�شار الس=يد يوسف حميي
  الس=يد الرئ<س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  ، الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

gمس �حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف  ،ٔ�éرشف ب¡ٔن ٔ�تناول اللكمة
هذه اجللسة ا�صصة ملناقشة مرشوعي قانونني من اUٔمهية مباكن، 

س¡ٔعرض وëة نظر يف نفس �جتاه اËي Nرب عنه دا{ل اbلجنة {الل و 
مKاقشة هذ�ن املرشوNني، حIث ٔ�دلينا gلعديد من املالحظات 

  .و�قرتاoات
  الس=يد الرئ<س، 

تلعب الصqافة دورا هاما يف دمع دينامIة التغيري اGمتعية وقمي حقوق 

ليت Eرسها اMس=تور، كام إالîسان، ودمع التعددية الفكرية والس=ياس=ية، ا
bلصqافة دور كذð يف التنو�ر وغرس ثقافة اMميقراطية وم�ابعة لك مراoل 
�نتقال اMميقراطي، ٕاذ ال ميكن Uٔي دميقراطية ٔ�ن تتقدم بدون حصافة حرة 
ومسؤو�، حصافة تتوò احلقIقة واملصداقIة، تنقل صورة ٔ�مIنة عن اGمتع، 

  .وéسامه يف تطو�ره
ك�يس مرشوNا القانونني قمية {اصة، اعتبارا ملاكöهتام يف مسار  � َمث من 

  .املرشوع إالصال÷ اMميقراطي العام bلبالد
كام ي¡ٔ{ذ املرشوNان قميهتام املضافة، من Eوهنام يؤسسان، وUٔول مرة، 
Uٓلية التنظمي اËايت املس=تقل واMميقراطي bلمهنة، وøسهامن يف تعز�ز ثقافة 

Kظومة ٔ�{القIات املهنة، مبا ي¬سجم والزتامات املغرب املسؤولية وتطو�ر م 
اMولية يف جمال حقوق إالîسان، واملك�س=بات اجلديدة احلاص� يف جماالت 

  .املامرسات املهنية
وحيق لنا ٔ�ن نف�خر مبا حقق�ه بالد من تقدم Nىل مس=توى إالصالoات 

  .اUٔساس=ية bلمشهد إالNاليم الوطين
القانونية املؤطرة لقطاع الصqافة وال¬رش، Nرب ون¡ٔمل ٔ�ن vكمتل الرتسانة 

جتميعها يف مدونة واoدة عرصية ودميقراطية، éسا�ر التطور التكKولو� 
وحتد²ته، وéس=تجيب النتظارات املهنيني، مبا يعزز من ماكنة الصqافة ودمع 
مواEبهتا bلتحوالت العميقة اليت يعرفها املغرب يف جمال احلر²ت يف ٕاطار 

  .اMس=تورية املق�ضيات
Ëلبعد �ق�صادي الهام اb افة، واعتباراqحضى �ك�س=يه قطاع الص�ي ٔ

Nىل احلكومة ٔ�ن تلعب دورا ٔ�ساس=يا يف دمع املقاو� الصحفIة وال�شجيع 
Nىل حتد�هثا وعرصöهتا، بغية جعلها قادرة Nىل مواEبة التطورات امل�سارNة 

 . اليت تعرفها املامرسة إالNالمIة
  الس=يد الرئ<س، 

 17لقد سامه فريقKا يف حتسني وجتويد مضامني النص Nرب تقدميه ل 
تعديل Nىل مرشوع قانون اGلس الوطين bلصqافة، ؤ�د{لنا مق�ىض Vديد 
هيدف ٕاىل تفعيل م�دٔ� مقاربة النوع، وذg ðلتنصيص Nىل رضورة ٔ�ن 
تتحمل املرٔ�ة مسؤولية رئاسة اGلس الوطين bلصqافة ٔ�و مسؤولية ئبة 

س، ل<س vكرميا bلمرٔ�ة حفسب، ٕامنا وعيا مKا Mgور الهام اËي تلعبه، الرئ<
سواء يف قطاع الصqافة ٔ�و قطاع ال¬رش، وvمثينا جلهودها املتواص� يف 

مKه، اËي ٔ�قر �متتع  19تطو�رها، ومعال ب¡ٔحاكم اMس=تور {اصة الفصل 
اس=ية الرVل واملرٔ�ة Nىل قدم املساواة gحلقوق واحلر²ت املدنية والس=ي

و�ق�صادية و�ج¥عية والثقافIة والبي�Iة الواردة يف اMس=تور، وكذا يف 
االتفاقIات واملواثيق اMولية، كام صادق Nلهيا املغرب، ؤ�oدث لهذه الغاية 

  .هيئة bلمناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا
متيزي
كام ٔ�ضفKا Íمة Vديدة bلم¶لس vمتثل يف ت<سري وتدعمي ال�شاور 

 مكوت اجلسم الصحفي وقطاع ال¬رش، وذð هبدف حتقIق والتعاون بني
التعاون وال�شاور بني مجيع مكوت الصqافة لتبديد اخلالفات وbلوصول 
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ٕاىل �îس¶ام والتوافق ب<هنا، ٕاىل Òري ذð من التعديالت اليت تقدم هبا 
  . فريقKا، ال øسعفKا الوقت يك ن¡ٔيت Nىل ذEرها لكها

  الس=يد الرئ<س، 
، öمتىن ٔ�ن يضطلع اGلس الوطين bلصqافة بضامن ممارسة Íنة يف اUٔ{ري

الصqافة يف اoرتام لقواNدها وUٔ{القIاهتا، من {الل تدبري Vديد، øساNد 
املامرسة الصحفIة Nىل تطورها، وفق م�ادئ ؤ�سس ٔ�كرث معقا مبا يه 
م�ادئ ؤ�سس الثقافة اMميقراطية املب¬Iة Nىل �ح�اكم bلقانون والق�ول 

  .حاكمهب¡ٔ 
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
   .شكرا الس=يد املس�شار، شكرا

هل هناك من السادة رؤساء الفرق ٔ�و ممثيل اGموNات Mهيم الرغبة يف 
  التد{ل يف ٕاطار املناقشة د²ل النصني؟ ما اكي¬ش؟ 

  .. ن¬�قل bلتصويت.. منر ٕاىل
Òري خبصوص املناقشة، السادة الوزراء، الس=يدات والسادة 

س�شارون، خبصوص املناقشة، فقد مت دفعة واoدة، ٔ�ما خبصوص امل 
  .التصويت Nىل املواد فلك مرشوع سوف نقوم gلتصويت Nىل oدة

 89.13فسوف ن¬�قل اUٓن bلتصويت Nىل مواد مرشوع القانون رمق 
  .يتعلق gلنظام اUٔسايس bلصحفIني املهنيني

  : املادة اUٔوىل
  .ناك�ن هناك ٕاجامع، مز²: املوافقون

  : املادة الثانية
  إالجامع؛

  : املادة الثالثة
  إالجامع؛

  : املادة الرابعة
  إالجامع؛
  : املادة اخلامسة
  إالجامع؛

  :10، املادة 9، املادة 8، 7، 6املادة 
  .gٕالجامع

ورد ¢ش¡ٔهنا تعديل من مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية  :11املادة 
  . تفضيل، الس=يدة املس�شارةbلشغل، ٔ�عطي اللكمة oUٔد مقديم التعديل، 

املسطرة يه . ، قلهتا ð، الس=يدة املس�شارة، ق�ي�، تفضيل11املادة 
  .هاذي

  :املس�شارة الس=يدة رVاء الكساب
  ، الس=يد الرئ<س

اك�ن واoد . وقعت يف التقر�ر د²ل اbلجنة -كنعتقد  –اك�ن واoد املشلكة 
وز�ر، واك�ن بعض اGموNة د²ل املواد اbيل مت نقاشها مع الس=يد ال

{ذيناها نص نص، ٕاىل بغينا نقولو، ٕاذا Vاز التعبري، ولكن االتعديالت اbيل 
ما وردéش يف التقر�ر، هاذي Òري مKاشدة gش اbلجنة تدقق يف التقر�ر 

 ..وvرجع لبعض املواد، Uٔن اك�ن

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .اbلجنة؟ ال ما اكي¬ش، داg د{لنا يف معلية التصويت

  :رة الس=يدة رVاء الكساباملس�شا
  .عرفت، ولكن راه اك�ن إالشاكل.. مايش اbلجنة، ٔ�مسيهتا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .ال، لمك اللكمة gش تقدموا التعديل د²لمك، الس=يدة املس�شارة، اUٓن

  :املس�شارة الس=يدة رVاء الكساب
  .11وا{ا، التعديل عند داg يف املادة رمق 

  :الس=يد رئ<س اجللسة
، عندمك فIه تعديل قدمت اGموNة د²لمك تعديل يف 11 املادة عندمك

  .11املادة 
  .لمك اللكمة gش تقديم التعديل الس=يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس=يدة رVاء الكساب
  .. ، امسح يل واoد..ٔ�مشن مادة؟ ٔ�مشن. وا{ا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
Òري مايش رضوري �كون مك�وب، الس=يدة املس�شارة، اعطيو 

العنارص، اعطيو العنارص د²ل التعديل، رامك عرفني التعديل اbيل تقدم�وا 
  . به {الل اbلجنة، ومن بعد نعطيو اللكمة bلحكومة

ها الس=يد الوز�ر Òادي يعطيمك العنارص د²ل التعديل ل�سهيل 
  .امل¡ٔمورية

  .الس=يدة املس�شارة، تفضيل، تفضيل، الس=يدة املس�شارة

  :رVاء الكساباملس�شارة الس=يدة 
  .شكرا الس=يد الوز�ر Nىل املساNدة

  :11التعديل ف� خيص املادة 
ٕاذا انقطع صاحب بطاقة : "املادة اكنت كام وردت يف النص اUٔصيل

الصqافة هنائيا Nىل العمل Mى ٕاoدى مؤسسات الصqافة، وجب Nىل 
ال املؤسسة الصqافIة املعنية ٔ�ن خترب بذð اGلس الوطين bلصqافة، اËي 

ميكKه ٕاما ٔ�ن يغري البطاقة، gعتبار وضعية صاحهبا اجلديدة، ٔ�و يقوم ¢سحهبا 
�Nاله 9ٕان اق�ىض احلال، تطبيقا bلامدة ٔ."  

ٕاذا انقطع صاحب بطاقة الصqافة : "ٔ�حKا التعديل اbيل جIنا به هو
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هنائيا عن العمل Mى ٕاoدى مؤسسات الصqافة، وجب Nىل املؤسسة 
 يقوم ٕامابذð اGلس الوطين bلصqافة، اËي  الصqافIة املعنية ٔ�ن خترب

 g ،9عتبار الوضعية اجلديدة لصاحهبا ٔ�و ¢سحهبا طبقا bلامدة بتغيري البطاقة
�Nالهٔ."  

يعين هذا Òري تدقIق لغوي، Òري لٕالoا� Nىل املادة التاسعة يه اbيل 
  .تفصل يف احلاالت د²ل صاحب البطاقة

  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا
  .لكمة bلحكومة خبصوص التعديلال

  :وز�ر االتصال، الناطق الرمسي gمس احلكومةالس=يد 
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي

التعديل Òري مق�ول Uٔن احKا الصيغة اbيل اكينة يف القانون دا�ر�ن 
  ". يقوم اGلس"، الصيغة اbيل تقرتحت يه "ميكن bلم¶لس"

اGلس، مايش نلزموه مبق�ىض احKا بغينا خنليو السلطة التقد�رية عند 
القانون وجوg مييش øسحب البطاقة، Eميكن هذاك الس=يد �كون 

)Freelance ( ي، مفا بغيناش�ميكن �Eرس يبقي Eيقوم gلك�ابة د²ل الرٔ
  . نقIدو نضيقو هاذ اUٔمر، ف�غينا خنليوه Nىل س$Iل إالماكنية

  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا

  . اUٓن منرو bلتصويت
�عرض التعديل bلتصويتٔ:  

  ؛2= املوافقون Nىل التعديل
  ؛11= املعارضون bلتعديل

  .9= املمتنعون
  .مل يمت التصويت Nىل التعديل

bلتصويت كام رفعت ٕاىل اGلس ؤ�قرهتا اbلجنة، املادة  11ف¡ٔعرض املادة 
11 :  

بدون تعديل، Òري معد�، ولكن  11رفض التعديل، داg كند�رو املادة 
  :11رضوري ما نصوتو Nلهيا، ٕاذن املادة  11ة املاد

  : كام ٔ�قرهتا اbلجنة، كام Vات من اbلجنة 11 املوافقون Nىل املادة
  .gٕالجامع كنعتقد

  ؛18= املوافقون
  ال ٔ�oد؛: املعارضون
  .5= املمتنعون

  .11صادق اGلس Nىل املادة 

  : 12املادة
  gٕالجامع كنعتقد؛

  : 13املادة 
 gٕالجامع؛ 

  : 14املادة 
  إالجامع؛

  : 20، 19، 18، 17، 16املادة ، 15املادة 
  gٕالجامع؛

  : 25، املادة 24، املادة 23، املادة 22، املادة 21املادة 
  gٕالجامع؛ 

  : 29، املادة 28، املادة 27، املادة 26املادة 
  gٕالجامع؛

  : 30املادة 
  gٕالجامع؛

  : 31املادة 
  gٕالجامع؛

  :رم�ه bلتصويت� 89.13ٔ�عرض مرشوع قانون رمق 
  : املوافقون

  .gٕالجامع
يتعلق  89.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .gلنظام اUٔسايس bلصqافIني املهنيني كام مت تعدي'
يقيض ogٕداث  90.13ون¬�قل bلتصويت Nىل مواد مرشوع القانون رمق 

  .اGلس الوطين bلصqافة
فقون، إالخوان، املوافقون gل¬س=بة bلامدة gٕالجامع؟ املوا: املادة اUٔوىل

  : اUٔوىل
  gٕالجامع؛

  : املادة الثانية
  gٕالجامع؛

  : املادة الثالثة
  gٕالجامع؛ 

املادة الرابعة ورد ¢ش¡ٔهنا ٔ�ربع تعديالت من فريق اUٔصا� واملعارصة، 
  .éسحب التعديالت

  :ٕاذن نعرض املادة الرابعة Nىل التصويت
  gٕالجامع؛: املوافقون

  :ادة اخلامسةامل
  gٕالجامع، 

  : املادة السادسة، السابعة، الثامKة، التاسعة، العارشة
  gٕالجامع؛
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، 18، 17املادة  16، 15، 14، املادة 13، املادة 12، املادة 11املادة 
  .هاذي لكها مواد صوت Nلهيا اGلس gٕالجامع 20، املادة 19املادة 

، 28، املادة 27، املادة 26ة ، املاد25، املادة 24، 23، 22، 21املادة 
، املادة 34، املادة 33، املادة 32، املادة 31، املادة 30، املادة 29املادة 

، 41، املادة 40، املادة 39، املادة 38، املادة 37، املادة 36، املادة 35
  : 45، املادة 44، املادة 43، املادة 42املادة 

  gٕالجامع؛
  :46املادة 

  gٕالجامع؛
  : 48، املادة 47املادة 

  gٕالجامع؛
  : 51، املادة 50، املادة 49املادة 

  gٕالجامع؛
ورد ¢ش¡ٔهنا تعديالن، اUٔول من فريق �حتاد املغريب bلشغل  52املادة 

  . والثاين من مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية bلشغل
  .اللكمة oUٔد مقديم التعديل اUٔول الس=يدة الرئ<سة، تفضيل

�مال العمري الس=يدةاملس�شارة ٔ:  
، جوج Eهيمو 52د²ل التعديالت Nىل املادة  3عند يف احلقIقة 

ميكن ٔ�ن vكون : "املادة اUٔصلية) Alors(الصيغة، وواoد هيم اجلوهر، 
  . القرارات الت¡ٔدي$Iة حمل دعوى بطالن ٔ�مام احملامك إالدارية ا�تصة

ن يلمتس تنفIذ العقوبة، Òري ٔ�نه ميكن لرئ<س اGلس �ٔ  يوقف الطعن
بطلب اس=تع¶ايل يقدمه ٕاىل رئ<س احملمكة ا�تصة النفاذ املع¶ل bلعقوبة يف 
انتظار صدور املقرر ا
هنايئ اËي ي$ت يف اجلوهر حسب احلا�، وال حتول 

  ".اMعوى الت¡ٔدي$Iة دون رفع اMعوى اجلنائية ٔ�و املدنية
)Alors (وال� املقررات ٔ�وميكن ٔ�ن vكون : "التعديل املقرتح، ٔ

�مام احملامك  -مايش gلبطالن  - موضوع طعن gٕاللغاءالقرارات الت¡ٔدي$Iة ٔ
  ".إالدارية ا�تصة

د²ل  2جتويد النص وتدقIق اbلغة، Uٔن gل¬س=بة لنا اك�ن : الترب�ر
اMعوات اbيل كتدار ٔ�مام احملامك إالدارية ٕاما اMعوى gٕاللغاء ٔ�و اMعوى 

لبطالن، مث املقررات ٔ�و القرارات gلتعويض، ما اكي¬ش يش oاVة مسيهتا ا
الت¡ٔدي$Iة كنظنو ب¡ٔن هاذ اللكامت جبوج EيفIدوا قرارات ٔ�و مقررات الت¡ٔديب 

  .وكذg ðل¬س=بة bلمqامك القرارات واملقررات
تنفIذ العقوبة  القضايئيوقف الطعن : "التعديل الثاين املقرتح هو

  ".اليشء املقيض بهالت¡ٔدي$Iة ٕاىل oني صدور حمك ٔ�و قرار قضايئ oا/ز لقوة 
�ش=نو هو الترب�ر؟ الترب�ر هو ٔ�نه اbلجوء ٕاىل رئ<س احملمكة ا�تصة ٔ
بصف�ه قاضيا لØٔمور املس=تع¶�، املرشع املغريب قIد نطاقه مضن مق�ضيات 

من قانون املسطرة املدنية املطبقة ٔ�يضا ٔ�مام احملامك إالدارية،  149الفصل 

�س=تع¶ال يف الصعوgت املتعلقة حIث ميكن اbلجوء ٕاليه لكام توفر عنرص 
ب�KفIذ حمك ٔ�و س=ند قابل bلتنفIذ ٔ�و اUٔمر gحلراسة القضائية ٔ�و ٔ�ي ٕاجراء 

  .حتفظي �ٓخر، سواء اكن الزناع يف اجلوهر قد ٔ�حIل Nىل احملمكة ٔ�م ال
gٕالضافة ٕاىل اخ�صاصاته الرامIة ٕاىل البت يف اUٔوامر املب¬Iة Nىل 

  .من قانون املسطرة املدنية 148يات الفصل الطلب واملعاينات، طبقا ملق�ض 
لقايض يف نظر، وNليه، فٕانه ال ميكن ٕاضافة اخ�صاص �ٓخر 

املس=تع¶الت، ي�Kاىف مع اخ�صاصاته احملددة يف القانون العام ٔ�و اخلاص 
   .املتعلق gٕالجراءات املدنية املطبقة ٔ�مام احملامك إالدارية

جوهري، فقط لتدقIق املفاهمي  مث هناg ،ðل¬س=بة bلفقرة الثالثة، مايش
ال حتول املتابعة الت¡ٔدي$Iة دون م�ارشة اMعوى اجلنائية ٔ�و "القانونية، وهو 

  ".املدنية
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة

  .اللكمة bلحكومة، تفضل الس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي gمس احلكومة
 ٔ�وال، هاذ التعديل اكن موضوع نقاش يف اbلجنة، املشلك ٔ��ن هو؟ هو 

�وال، Nالش ما قلناش دعوى إاللغاء؟ Uٔن هذا نوع Vديد، حIت هاذ ٔ
اGلس الوطين bلصqافة، مايش سلطة ٕادارية، gش غنقولو دعوى إاللغاء، 
اbيل كتكون من ٔ�ن القايض Eيعمل Nىل التحقق من املرشوعية د²ل القرار، 

، هذا قرار يف اجلوهر، مرتبط بواoد ا�الفة Uٔ{القIات املهنة، فهيا ال
سلطة تقد�رية، من الصعب نطبقو Nلهيا املعايري اbيل كتخضع لها دعوى 

  .إاللغاء
جفا قانون اGلس الوطين bلصqافة، ودار نوع 9لث، من Òري النوع د²ل 

دارية، ٔ�نه يف العقد دعوى إاللغاء، وهاذ اليش اbيل وال Eيوقع يف العقود االٕ 
إالداري، Eيويل كرتفع دعوى د²ل البطالن، ٕاىل در دعوى د²ل إاللغاء، 
غنوليو نقIدو اGال التد{ل د²ل اGلس الوطين، واحKا بغيناه �كون ٔ�داة 
لالرتقاء ب¡ٔ{القIات Íنة الصqافة، وÒادي îسقطو فواoد إالشاكلية د²ل 

oني احKا بغيناه يتد{ل يف اجلوهر، التد{ل د²ل القضاء إالداري، يف 
مايش فقط يف الت¡ٔكد من املرشوعية د²ل القرار، واش القرار حترتمت فIه 

  .املرجعيات د²لو والرشوط د²لو من الناحIة إالدارية
ف�التايل، ٕاىل در دعوى د²ل إاللغاء، Òادي نقIدو، ومايش هو 

  .املقصود د²ل القانون
طرح�وا، د²ل اbلجوء يف oا� �س=تع¶ال،  القضية الثانية د²ل اbيل

هذاك اليش فعال كتنظمو املسطرة املدنية، ولكن فني عند احKا املشلك، 
ما بغيناش يويل عند جملس وطين bلصqافة شلكي، تيصدر قرار، ومييش 
املعين Uٔgمر م�ارشة جيري bلمحمكة يوقفو، وحىت إالماكنية د²ل التنفIذ 
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رجعوا bلمسطرة املدنية طبقوها، ال، نطبقوها gلقانون بدعوى �س=تع¶ال، 
د²ل اGلس الوطين bلصqافة، وٕاال اGلس ما غتكوîش عندو هاذيك 
السلطة املعنوية د²ل ٔ�ن القرارات د²لو vكون فذة، وحىت ٕاىل Vا العائق 
د²ل الطعن gش تتوقف، �ٓنذاك Eيبقى عند رئ<س اGلس، Eيطلب يد�ر 

ال، gش ي�Kفذ، وٕاال، الناس ٔ�ش=نو غتويل تد�ر؟ عوض ما oا� �س=تع¶
bلقضاء، واحKا بغينا  )direct(جييوا bلم¶لس الوطين bلصqافة، غميش=يوا 

  . نؤسسوا لواoد السلطة اbيل vرتقي Uٔg{القIات د²ل املهنة
والتعديل الثالث، املبارشة د²ل اMعوى، فهيا واoد العدد د²ل 

رضو فقط Nىل الرفع د²ل اMعوى، ٔ�نه �رفع اخلطوات، احKا داg كهن
ال حتول املتابعة الت¡ٔدي$Iة دون رفع اMعوى : "اMعوى د²ل ٔ�نه كام Vات

، بغينا نبقاو فقط عند اخلطوة "رفع"، الصيغة د²ل "اجلنائية ٔ�و املدنية
واش هاذيك اMعوى اكن عندها م¡ٓل، تف�ح فهيا حبث، ٔ�و .. اUٔوىل د²ل

  .ا، هذاك يشء 9نجترى حتقIق ٔ�و كذ
  .gلتايل التعديل مرفوض. وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا

�عرض التعديل املقدم من طرف فريق �حتاد املغريب bلشغل ٔ
  .bلتصويت

  ؛4= املوافقون Nىل التعديل
  ؛12= املعارضون bلتعديل

  .5= املمتنعون
  .ٕاذن، التعديل، مامتش التصويت Nليه

ين املقدم من ق�ل الكونفدرالية ٔ�و مجموNة منروا اUٓن bلتعديل الثا
  ..الكونفدرالية اMميقراطية bلشغل

نعم؟ اك�ن التعديل الثاين املقدم من ق�ل مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية 
  . b52لشغل، دامئا يف املادة 

  .تفضيل الس=يدة املس�شارة.. ٔ�عطي اللكمة oUٔد مقديم

  :كسابال الس=يدة رVاء املس�شارة 
  .الس=يد الرئ<سشكرا 

يف احلقIقة احKا فهاذ املادة هاذي اbيل زجعنا يه مس¡ٔ� بعد الطعن يف 
�ن îس=تع¶ل القضاء .. القرار الت¡ٔدييب اbلجوء يعين ممكن ٔ�ن نوقف هاذٔ

بطلب من اGلس، كنعتقدو ب¡ٔن ال داعي لالس=تع¶ال، Uٔن ما احKاش زعام 
�ي، Eيعرب Nىل ٔ�مام جمرم خطري اbيل معرف�ش ٔ�ش غيد�ر، حصايف Nىل ٔ

رٔ�ي ممكن �كون Òلط فعال، واملسطرة القضائية كتا{ذ جمراها، فال داعي 
�ننا نوقفو اس=تع¶اليا املسطرة îرسعو املسطرة فهذأ.  

وgٕالضافة ٕاىل ٔ�ن gل¬س=بة لنا ال داعي gش öكونوا يف نفس الوقت 
¡ٔن كن¡ٔدبوه مبسطرة ت¡ٔدي$Iة ويف نفس الوقت كنتابعوه يف احملامك، فكKعتقد ب

  .رٔ�فة شوية gلصqايف
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة

  .اللكمة bلحكومة خبصوص هاذ التعديل، الس=يد الوز�ر تفضل

  :الناطق الرمسي gمس احلكومة ،الس=يد وز�ر االتصال
هاذ بعدا بغينا نعرفو ٔ�ش=نو هو هاذ �س=تع¶ال، الش هاذ 

  �س=تع¶ال؟ 
لتوبيخ وال ٕانذار، حىت السحب د²ل البطاقة Òري gش نصدرو ٕاما ا

وىل مؤقت، مبعىن القرار د²ل العقوبة عندو ٔ�?ر معنوي ٔ�كرث ما عندو ٔ�?ر 
مادي gل¬س=بة bلصqايف، ٔ�ما gل¬س=بة bلمقاو� الصحفIة هذاك فعال Eيكون 

  .عندو فعال ٔ�?ر
ولكن gل¬س=بة bلصqايف هنا �س=تع¶ال تيكون ٔ�حIا مطلوب، Uٔنه 

فIه رد �عتبار bلناس، وgلتايل فعال Eون اكن �س=تع¶ال  Eيكون
س=يؤدي ٕاىل السجن د²ل الصqايف وال املنع من املزاو� ٔ�و ال يش oاVة 
م�فق معك، راه ٔ�حIا يق�يض الرتيث، Uٔن Eيقول ليك السحب الشامل ٔ�و 
املنع من املزاو� حفال إالNدام د²ل الصqايف، ٔ�حKا ما درش هاذ اليش، 

ما حسب مؤقت وق�ل ما يوصلوا bلسحب املؤقت اك�ن إالنذار والتوبيخ، إ 
  .يعين مسطرة سابقة

gلتايل هنا احلق د²ل رئ<س اGلس ينفذ هاذيك العقوبة اbيل عندها 
بعد معنوي، Òادي يعطي سلطة معنوية لهاذ اGلس، وهاذ اليش اbيل 

  .ال ي¬سجم - �ل قليل كام قلت ق  - gغيني، gلتايل إاللغاء د²ل هاذ اUٔمر 
القضية الثانية، احKا ما تنقولوش gلعقوبة مرتني، Uٔن القانون ٔ�ش=نو فIه 
يف الفصول السابقة؟ ٕاىل وقع اتفاق حتكمي راه ما ميكن 
هيش مييش bلقضاء 
gش ²{ذ حمك 9ين، هاذ اليش كت$Kاه، ؤ�oلنا فIه Nىل املسطرة املدنية، 

îش املسطرة د²ل الت¡ٔديب والوساطة ٕاذن ما بقاش هاذ الهاجس؟ ٕاىل مااك
�و د²ل التحكمي جنحت ٔ�و هو قرر ي¬سحب مهنا، ذيك الساNة مييش ٔ

  . bلقضاء
gلتايل احKا ما طرحKاش عقوبتني بقدر ما طرحKا مسطرتني، ؤ�ن من 

، راه ميكن نصوتو Nىل ٔ�ن ما ميكن ..الناحIة اMس=تورية، وهنا {اصنا öكونو
دس=تور² النص اMس=توري د²ل ٔ�ن احلق يف B ماميش<ش bلقضاء، ولكن 

اbلجوء bلقضاء حق دس=توري ما ميكKلكش تبطلو ¢يش مق�ىض قانوين، ما 
ميك¬ش تبطلو مبق�ىض قانون تنظميي �راسو، ف�اUٔحرى بقانون Nادي حبال 

  .هذا
gلتايل احKا اbيل مش<Kا فIه نؤسسو واoد اGلس اbيل يؤدي ٕاىل 

هنة، اoرتام احلياة اخلاصة، Nدم التحريض Nىل ا
هنوض ogرتام ٔ�{القIات امل 
العنف، ا
متيزي العنرصي، اoرتام القارص�ن، البحث عن احلقIقة، Nدم 
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القذف، Nدم ال�شهري، Nدم السب، وهاذ اليش كنحتاجوه مايش فقط 
�حIا لسلطة زجرية حبال القضاء، كنحتاجو ٔ�حIا لسلطة معنوية، وهاذ ٔ

يوها الوسائل gش éش=تغل، gلتايل نعطيوه السلطة املعنوية {اصنا نعط 
إالماكنية د²ل ينفذ gس=تع¶ال ونعطيو الضامت د²ل الناس gش 
�ما ٕاىل قليت B ٕاىل مش<يت bلم¶لس ما متش<ش ٔ ،B شجعومه يلجؤواî
bلقضاء ٔ�ش=نو غتكون الن�I¶ة؟ ما غيجيوش bلم¶لس، واحKا مفر�o د²ل 

يض هاذ النوع د²ل املؤسسات اbيل إالصالح الس=يايس فالبالد اbيل كتق�
  .تضطلع Mgور د²لها يف اGلس، وgلتايل التعديل Òري مق�ول

  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويت، هنا كنقصد التعديل اËي قدم من ق�ل عن ٔ
  .52مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية bلشغل خبصوص املادة 

  ؛2= قون Nىل التعديلاملواف
  ؛13= املعارضون bلتعديل

 .9= املمتنعون
bلتصويت كام  52ٕاذن التعديل مل تمت املوافقة Nليه، gلتايل ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع؟ ال مايش إالجامع، ال، ما ميك¬ش �كون ٕاجامع، ال: ٔ�قرهتا اbلجنة
  ؛15= املوافقون

  ال ٔ�oد؛: املعارضون
  .9= املمتنعون

  .متت املوافقة Nلهيا واملصادقة Nلهيا 52دة gل¬س=بة bلام
  ؟ g53ٕالجامع كنعتقد، gٕالجامع املادة : 53املادة 
  : 56، املادة 55، املادة 54املادة 

  .gٕالجامع
�عرض مرشوع القانون �رم�ه bلتصويتٔ:  

  .إالجامع: املوافقون
يقيض  90.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق 

Gداث اogٕافةqلصb لس الوطين.  
يقيض  67.15ن¬�قل اUٓن �bراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 

من  18، بتارخي 1.72.255بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
، يتعلق gس=ترياد مواد 1973فربا�ر  22، املوافق ل 1393حمرم 

عب�هتا واد{ارها الهيدرواكربور وتصد�رها وvكر�رها والتكفل بتكر�رها وت 
  . وتوزيعها

  .اللكمة bلحكومة لتقدمي مرشوع القانون، الس=يد الوز�ر تفضل
  
  

الس=يد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واGمتع 
  :املدين

  .gمس هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن، 
اد املغريب bلشغل Nىل تفهمه لٕالبقاء Nىل بداية ٔ�شكر فريق �حت

اجلدو� اليت اكنت سابقا، وøرشفين ٔ�ن ٔ�نوب نيابة عن زمIيل ٔ�ن ٔ�قدم بني 
�يد�مك مرشوع هذا القانونٔ.  

يف البداية، ٔ�شكر الس=يد رئ<س اbلجنة والسادة ٔ�عضاء جلنة الفالoة 
Nىل  والقطاNات إالنتاجIة Nىل جمهوداهتم ومسامههتم القمية اليت ٔ�سفرت

  . التصويت gٕالجامع Nىل هذا املرشع
  : وgخ�صار ٔ�مه التغيريات وإالضافات اليت يتضمهنا املرشوع

�وال، وضع س=ند قانوين لتعز�ز Íام الوزارة امللكفة gلطاقة ف� يتعلق ٔ
مبراق�ة جودة املنتوVات البرتولية السائ� Nىل مس=توى مراoل التكر�ر 

 نقط البيع؛و�س=ترياد والتخز�ن والنقل و 
9نيا، السامح لØٔعوان امللكفني مبراق�ة جودة املنتوVات البرتولية 

 gلتد{ل Nىل مس=توى املراoل السالفة اEËر؛
9لثا، زجر الغش عن طريق فرض عقوgت مKاس=بة يف حق مرvكيب 
ا�الفات ¢ش¡ٔن مواصفات جودة املنتوVات البرتولية، حIث éشمل هذه 

فرض غرامات مالية، ٕاماكنية توقIف اع¥د الفاNلني العقوgت، gٕالضافة ٕاىل 
بصفة مؤق�ة ٔ�و هنائية وا�Ëن عرضوا لالس=هتالك مKت¶ات Òري مطابقة 

 bلمواصفات القانونية؛
رابعا، حتديد مسؤولية مجيع املتد{لني يف قطاع الهيدرواكربور املكررة 

�و التعبئة يف ف� يتعلق بتوفري مواد الهيدرواكربور املكررة حملطات اخلدمة ٔ
�ي وقت وتغرمي ا�الفني؛ٔ 

{امسا، ٕالزام الفاNلني يف مIدان vكر�ر البرتول بنقل املواد البرتولية 
السائ� بوسائلهم اخلاصة ٔ�و عن طريق قل مرخص B من طرف إالدارة 

 واملتوفر Nىل عقدة نقل مربمة مع الرشكة املعنية؛
 ٕg متو�ن سادسا، ٕالزام رشكة التكر�ر واملس=تورد�ن
عطاء اUٔس=بقIة 

 السوق اMا{يل مبواد الهيدرواكربور املكررة ٔ�و بوقود الغاز الطبيعي؛
سابعا، ٕاذاكء روح املسؤولية Mى رشاكت vكر�ر املس=تورد�ن والفاNلني 
يف مIدان vكر�ر النفط ¢ش¡ٔن احلرص Nىل مطابقة املنتوVات البرتولية 

 ؛املعروضة يف السوق ملواصفات اجلودة املطلوبة
9مKا، ت¡ٔس<س نظام bلعقوgت ضد لك موزعي املواد البرتولية السائ� 

 واملزود�ن بوسائلهم اخلاصة ٔ�و عن طريق وس=يط حمطة ال حتمل Nالماهتم؛
ðذ العينات، طبقا ملواصفات  ،كذ}�توحIد معلية املراق�ة من {الل ٔ

ربات قIاس=ية حمددة وت¡ٔهيل اUٔعوان امللكفني gملراق�ة وق�ول اع¥د خمت
 التqليل والهيئات اخلارجIة امللكفة بتقIمي جودة املنت¶ات البرتولية السائ�؛
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�{ريا، ٕالزام الوزارة امللكفة gلطاقة gٕبالغ املش=تيك بن�I¶ة حتليل العينة ٔ
امل¡ٔخوذة لٕالدالء هبا bلعدا� عند �ق�ضاء، وكذا gٕالجراءات املتFذة من 

 .طرف الوزارة خبصوص الشاك²ت
  لرئ<س، الس=يد ا

Vاء اقرتاح هذا املرشوع يف س=ياق حتر�ر ٔ�سعار املنتوVات البرتولية 
�ي حوايل س=نة 2015السائ� اËي قررته احلكومة ابتداء من فاحت دجKرب ٔ ،

بعد ٕايقاف دمع هذه املواد يف ٕاطار صندوق املقاصة، وهو إالصالح اËي 
  .وضع بالد Nىل السكة الصحيqة

{ري�ن تطورت لك من السوق والب¬Iة قد�ن اUٔ وbلتذكري، فٕانه {الل الع
القانونية bلرشاكت املسؤو� عن ٕامداد البالد gملنتوVات البرتولية يف oني 
ظل إالطار ال�رشيعي والتنظميي bلمراق�ة وزجر الغش gل¬س=بة لهذه 

  .املنتوVات 9بتا
نفس اليشء gل¬س=بة bلمصطلqات واملعجم املتعلق بقطاع البرتول، 

  .ف بدوره تطورا ملحوظاواËي عر 
وٕاضافة ٕاىل ذð، فٕان إالطار القانوين احلايل îUٔشطة القطاع الق�يل 
والبعدي bلبرتول ال حيدد ¢شلك رصحي مسؤولية الفاNلني واملتد{لني يف 

  .القطاع، و{اصة ما يتعلق مبراق�ة جودة املنتوVات البرتولية
ه البد من تقوية ولضامن مKافسة رشيفة بني املتد{لني يف القطاع، فٕان

دور الوزارة ف� خيص مراق�ة جودة املواد البرتولية وحتسني ٔ�نظمة املراق�ة 
احلالية وت¡ٔمني ٕامداد البالد من املواد البرتولية Nىل مس=توى التكر�ر 

  .و�س=ترياد والتوزيع
وNىل هذا اUٔساس، قامت الوزارة gٕطالق ورش Eبري لتعديل وvمتمي 

كام مت تغيريه  1973فربا�ر  22، 1.72.255قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة 
  .1995غشت  4، 4.95وvمتميه gلقانون رمق 

كام ٔ�ن وزارة الطاقة واملعادن واملاء والب<Jة éش=تغل بتعاون مع الفاNلني 
يف قطاع البرتول bلتوصل التفاق حول EيفIة توفري خمزون اUٔمان وكذا 

ر الطاقة واملعادن واملاء والب<Jة طرق تدبريه، س=يرتمج مبرشوع قرار لوز�
  .يتعلق مبخزون اUٔمان لعرضه Nىل مسطرة املصادقة يف القريب العاVل

ن¡ٔمل، الس=يد الرئ<س، ٔ�ن يلقى هذا املرشوع جتاوg من ق�ل اجللسة 
  .العامة Nىل غرار ما اكن Nليه إالجامع يف اbلجنة

  .وشكرا لمك

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .  اكنت مدا{� الس=يد الوز�ر يف ٕاطار تقدمي مرشوع القانونتلمك
اللكمة اUٓن ملقرر جلنة الفالoة والقطاNات إالنتاجIة لتقدمي تقر�ر اbلجنة 

  .حول مرشوع القانون، وزع التقر�ر
كنف�حو gب املناقشة، دامئا، اللكمة bلفرق واGموNات ف� تبقى بطبيعة 

ما اك�ن شاي يش فريق ٔ�و يش مجموNة  احلال من احلصص الزمKية، ٕاىل
�رغب يف التد{ل فIعطينا املناقشة ٔ�و مدا{الت الفرق واGموNات كتابة 

  .خبصوص هذا املرشوع قانون
غتد{ل الس=يد الرئ<س؟ مرح�ا، تفضل، الس=يد .. ن¬�قل اUٓن ٕاىل

  .الرئ<س احملرتم، الفريق �س=تقاليل، تفضل

  :عبد السالم اbلبار الس=يداملس�شار 
  الس=يد الرئ<س،

  الس=يد�ن الوز�ر�ن،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
�خوايت املس�شارات،ٔ  

اكن يت¡ٔرحج بني  67.15ٕان التصويت اليوم Nىل هاذ املرشوع مرشوع 
  . ت¡ٔجI' والعودة به ٕاىل اbلجنة واملصادقة Nليه اليوم يف هذه اجللسة

ق ونظرا bلمصلqة اق�ضت ٔ�ننا س=نقوم gلتصويت Nليه اليوم فٕان الفري
  . �س=تقاليل �كون ممن يؤيد وس=مييش وي¥ىش مع اGموNة

كنا ن¡ٔمل ٔ�ن �رجع ٕاىل اbلجنة حىت öمتكن من تعديالت، Òري ٔ�ننا اليوم 
نظرا Uٔن الفريق احملرتم ٔ�و الفرق احملرتمة اليت قامت بتعديل وفق النظام 

طموOا وحنذو oذوها، Òري ٔ�ننا س¬�حفظ اMا{يل bلم¶لس، فٕاننا س=نواEب 
 :خبصوص نقطتني ٔ�ساس=ي�ني ٔ�ال وهام

اجلودة، موضوع اجلودة، اجلودة، öرى ٔ�ن املوزNني Òري مسؤولني عن 
اجلودة مادامت الرشكة اليت توزع البزن�ن مPال، رشكة vرصص القفل 
�رصاص مضبوط، فكIف س=نqاسب البائع صاحب الرشكة املتواضعة 

  املتواVدة يف ٔ�ي ماكن من ربوع الوطن؟ 
كفريق اس=تقاليل gٕالجياب، Òري ٔ�ننا حنمل املسؤولية، ٕاننا س=نصوت 

وهذه مسؤولية خطرية، ال ٔ�ظن ٔ�نين، ٔ�ن الفريق �س=تقاليل س=يكون 
  .وoده املدافع عن لك ما هو معقول

ت Sا دامRا مــــــن فهيــــــودة ال د{ل bلموزعIــــــة bلجـــــٕاذن gل¬س�
 رــــــــــــــــــــــود vرصص، كتديـــــــي توزع الوقـــــــــة ال�ــــــٔ�ن الرشك

(le plombage, donc elle ne sera jamais responsable, à 
part si jamais(  هذاك)le plomb( ري مق�و�Ò حتل بطريقة.  

النقطة الثانية، الس=يد الرئ<س، إالخوة احملرتمني، يه التخز�ن، 
املراقب ٕاىل احملطة املوزNة التخز�ن، Vاء يف املرشوع ٔ�ن التخز�ن ٕاذا Vاء 

ومل جيد العدد الاكيف من الوقود دا{ل هذه احملطة س=يعاقب صاحهبا عقوبة 
  .صارمة، تذهب به ٕاىل oد سلب احلرية

�ظن ٔ�ن هذه املادة ميكن ت¡ٔويلها ٔ�و ميكن ٔ�ن يعاقب املوزع، ال ليشء ٔ
Uٔش=ياء {ارVة عن النطاق، ٕاذا طلب صاحب احملطة من الرشكة اليت متده 

ساNة، اك�ن الطرقات، اك�ن  g24لبزن�ن، طلب ومل ت¡ٔت البضاNة يف 
 حوادث السري، اك�ن البعد، هل س=نعاق�ه؟
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ðٕاذن {اص �كون شوية د²ل العقلنة واملنطق يف هذه املادة كذ.  
ما Nدا هذا، و{دمة bلمصلqة العامة bلوطن، ومتاش=يا مع ال�رشيعات 

�ن احلكومة Nلهيا ٔ�ن éرسع  ،لسامIةبناء Nىل التوجهيات امللكIة ا ،اليت جيبٔ
مبراس=مي ومشاريع، فٕان الفريق �س=تقاليل �كون مصو] ٔ�و س=يصوت 

  .gٕالجياب مع هذا املرشوع
  .شكرا الس=يد الرئ<س، وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

اك�ن يش مدا{� ٔ�خرى من خمتلف الفرق؟ ما اكي¬شاي، ن¬�قل 
 .ت Nىل مواد املرشوعbلتصوي

  : املادة اUٔوىل، املوافقون
  gٕالجامع؛

  : املادة الثانية
  gٕالجامع؛

  : املادة الثالثة
  إالجامع؛

  : املادة الرابعة
  إالجامع؛
  : املادة اخلامسة
  إالجامع؛
  : املادة السادسة

  .إالجامع
�عرض مرشوع القانون �رم�ه Nىل التصويتٔ:  

  .gٕالجامع: املوافقون
يقيض  67.15جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق 

من  18، بتارخي 1.72.255بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
، يتعلق gس=ترياد مواد 1973فربا�ر  22، املوافق ل 1393حمرم 

الهيدرواكربورات وتصد�رها وvكر�رها والتكفل بتكر�رها وتعب�هتا واد{ارها 
  .وتوزيعها

   Nىل املسامهة يف هذه اجللسة ال�رشيعية،ٔ�شكرمك
 .ورفعت اجللس\ة

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

 :مالحـــــــــــق

I .اقشة مرشوعي يف  املسلمة ٕاىل الرئاسةاملك�وبة  املدا{التKٕاطار م
  :القانونني التاليني

  افة؛يقيض ogٕداث اGلس الوطين bلصq 90.13مرشوع قانون رمق  - 

  .يتعلق gلنظام اUٔسايس bلصqافIني املهنيني 89.13مرشوع قانون رمق  - 

 :مدا{� الفريق �س=تقاليل bلوoدة والتعادلية/ 1
  الس=يد الرئ<س احملرتم،

  الس=يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

oلوb مس الفريق �س=تقاليلg تد{ل�دة والتعادلية مب¶لس øرشفين ٔ�ن ٔ
يقيض ogٕداث اGلس  90.13املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 
يتعلق gلنظام اUٔسايس  89.13الوطين bلصqافة ومرشوع قانون رمق 

bلصqافIني املهنيني، اb_�ن يندرVان مضن ورش ٕاصالح مKظومة قوانني 
تعرفها بالد يف  الصqافة وال¬رش وت¡ٔهيلها ملواEبة التحوالت العميقة اليت

جمال احلر²ت ومالءمهتا مع املق�ضيات اMس=تورية والزتامات املغرب 
  .اMولية

ونظرا لالرتباط الوثيق بني النصني موضوع مKاقش�Kا اليوم، فٕاننا 
  . س=نعمل Nىل مKاقش=هتام ¢شلك م�واز

  الس=يد الرئ<س،
ونية مما ال شك فIه ٔ�ن املرشوNني س=ميكKان من تطو�ر الرتسانة القان

لقطاع الصqافة وال¬رش وحتد�هثا حىت éسا�ر التطور التكKولو� وحتد²ته، 
  .وéس=تجيب لتطلعات املهنيني

ومزية هذ�ن املرشوNني vمكن يف التوافق املس¶ل Nىل مس=توى خمتلف 
الفرقاء الس=ياس=يني مع احلكومة لٕالرساع gٕصالح هذا القطاع احليوي 

 والعاملني بقطاع الصqافة، و�سرتاتيجي وا
هنوض ب¡ٔوضاع الصحفIني
اعتبارا لØٔدوار الطالئعية اليت يضطلعون هبا يف تثقIف اGمتع ويف {دمة 

  .القضا² الوطنية والش¡ٔنني العام واحمليل
ويف هذا الس=ياق فٕاننا يف الفريق �س=تقاليل نعرب عن الرىض عن 

ون�I¶ة  مضمون املرشوNني اb_ان øشcن يف احلقIقة مثرة اجلهود املبذو�
Nرب س=نوات من الرصاع واملامنعة ومن {الل bلرتاكامت، اليت حتققت 

  .حمطات نضالية س=ت¶ل يف التارخي مبداد من الفخر و�Nزتاز
اكن من صناعها فقIد الصqافة املغربية والعربية النقIب  جمهودات

من {الل vرٔ�سه جلنة اس�شارية اUٔس=تاذ محمد العريب املساري رمحه هللا، 
ناظرة الصFريات حول إالNالم، واليت تعد وتوجت مب  رباء وÍنيني،مضت {

  .املنطلق اUٔساس لتطو�ر احلقل إالNاليم وحتسني ٔ�وضاع املش=تغلني به
ومن gب ٕاعطاء لك ذي حق حقه، البد من التنويه gلعمل الهام اËي 
اضطلعت به الوزارة يف تطو�ر هذا املسار من {الل ف�حها gب 

ملهنيني وٕامياهنا gملقاربة ال�شارEية مع اكفة املتد{لني يف ٕاNداد املشاورات مع ا
  .املرشوNني موضوع املناقشة

  الس=يد الرئ<س احملرتم،
غين عن البيان ٔ�ن املرشوNني س=يعمالن Nىل vكرøس الضامت املهنية 
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  . واحلقوقIة املرتبطة مبامرسة املهنة، وتقKني وضبط الولوج ٕاىل املهن الصحفIة
eهيئة مKتخبة من طرف " اGلس الوطين bلصqافة"اث ولعل ٕاoد

الصحفIني والنارش�ن، {اضعة bلتنظمي اMميقراطي املس=تقل بعيدا لك البعد 
عن الوصاية احلكومIة، س=ميكن من ٕادارة وتدبري اGال ¢شلك ذايت ٔ�وسع، 
وس=ي�Iح ٕاماكنيات Íمة لتوس=يع جمال حرية الرٔ�ي وت<سري الولوج ٕاىل 

مما س<Kعكس طاق مKظومة قانونية مرvكزة Nىل ٔ�{القIات املهنة املعلومة يف ن
املامرسة الصحفIة، وس=يحول دون إالساءة ٔ�و املس حبقوق ٕاجياN gىل 

املواطنني عن طريق الرتوجي خلطاgت العنف واحلقد والكراهية وîرش 
الشائعات واUٔخ�ار الزائفة وإال9رة وامليوNة مث اخللط بني ما هو Íين وما 

  .جتاري ٕاشهاريهو 
  الس=يد الرئ<س،

öمتىن يف الفريق �س=تقاليل ٔ�ن øسهم املرشوNان يف جتاوز بعض 

املظاهر الشاذة واملس<Jة ٕاىل املامرسة الصحفIة ببالد، ممارسات حتن ٕاىل 
الزمن البائد، ممارسات تغيب فهيا ٔ�{القIات املهنة و�كرث فهيا الشطط 

حيدث يف واك� املغرب العريب  والت¶اوز يف اس=تعامل السلطة، ولعل ما
لØٔنباء من طرد واعتداء Nىل الصحفIني ومن مقاطعة احلوار النقايب خلري 

  .دليل Nىل هذا الوضع
  الس=يد الرئ<س احملرتم،

ٕان الفريق �س=تقاليل، ومن {الB حزب �س=تقالل اËي دافع 
ومحل مطالب الصحفIني مKذ البدا²ت، وسامه يف الت¡ٔس<س bلصqافة 

طنية الصادقة واملوضوعية، �رى من واج�ه ٔ�ن يتقدم ٕاليمك ببعض الو 
�قرتاoات اليت يعتربها رضورية bلقطع مع عهد سابق من ٔ�Vل ٕاقالع 

  :حقIقي لقطاع إالNالم واالتصال، نذEر مهنا Nىل س$Iل املثال ال احلرص

العمل Nىل ٕارشاك مؤسسات إالNالم اUٔجKبية يف معلية vكو�ن  -
 الصحفIني و�س=تفادة من {رباهتم؛

تقوية اس=تقاللية اGلس من {الل الرفع من الغالف املايل  -
ا�صص B وتوس=يع هامش اختاذ املبادرات ليك ال يصبح جمرد �ٓلية فقط 

 لتلقي الشاك²ت، بل هيئة �bفاع عن املهنة وتنظميها وحامية ٔ�{القIاته؛

افق احلقIقي بني املهنيني تعز�ز التنظمي اËايت bلمهنة، و{لق التو  -
والنارش�ن واGمتع املدين واع¥د املعايري الكونية يف وضع مIثاق 

 اUٔ{القIات؛

توفري الضامت الكف�I حبامية الصqافIني ورNا�هتم سواء ٔ�ثناء ٔ�و  -
Uٔهنم ال يتوفرون Nىل حامية اج¥عية ال Nىل مس=توى  ٬بعد ٔ�داء ÍاÍم

 ؛الت¡ٔمني ٔ�و التقاNد

مؤسسة وطنية تتكفل gلتعويض واMمع املادي bلصqافIني ٕاîشاء  -
  .يف oا� تعرضهم bلطرد ٔ�و éرسحيهم عن العمل

  الس=يد الرئ<س احملرتم، 

مما ال Vدال فIه ٔ�ن املرشوNني �متثالن مضمون الوثيقة اMس=تورية 
وøشcن مسامهة فعا� يف تعميق املسار اMميقراطي لبالد، مبا øسهم يف 

احلر²ت يف نطاق دو� القانون واملؤسسات اليت ضل من  توس=يع هامش
�Vلها îساء ورVال Íنة املصاعب واملتاعبٔ.  

وللك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفريق �س=تقاليل س=نصوت 
gٕالجياب Nىل النصني موضوع املناقشة، مع الت¡Eٔيد Nىل ٔ�ن الرهان اليوم هو 

ملغريب يف جمال الصqافة وال¬رش مبا قدرتنا امجلاعية Nىل �رتقاء gل�رشيع ا
  .øس=تجيب النتظارات املهنيني ومق�ضيات دو� احلق والقانون

ولن يت¡ٔىت ذð ٕاال عن طريق اع¥د مقاربة éشارEية، تدمج املهنيني 
والفاNلني ذوي الص�، مضن لقاءات ومشاورات جتمعهم مبمثيل اUٔمة بصفهتم 

  .ال�رشيعية
  .تعاىل و�راكتهوالسالم Nليمك ورمحة هللا 

  :اUٔصا� واملعارصة مدا{� فريق/ 2
øرشفين ٔ�ن ٔ�تد{ل gمس فريق اUٔصا� واملعارصة ملناقشة مرشوعي 

والنظام  90.13رمق  القانونني املتعلقني ogٕداث اGلس الوطين bلصqافة
  .87.13اUٔسايس bلصحفIني املهنيني رمق 

بالغة واحليوية لتنظمي امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�توقف عند اUٔمهية ال 
Íنة الصqافة وٕاoداث اGلس الوطين bلصqافة، واËي كنا ن¡ٔمل ٔ�ن يمت 
ذð وفق قوانني م�قدمة ومKف�qة وم�وافق حولها تضمن oدا ٔ�دىن من 

  .2011الوفاء Mس=تور 
سوف لن نتوقف عند الزمن املهدور اËي اس=هتلك�ه احلكومة لØٔسف 

ه الكPري من الفرص، Uٔننا ال ميكن �ٔن يف اجلدل العقمي، اËي ضاعت مع
نتqدث عن دميقراطية حقIقIة Òري مKقوصة دون توفري ب<Jة éرشيعية ضامKة 
حلرية التعبري والصqافة وضامKة ملامرسة Íنية ٕاNالمIة وفق ٔ�دبياهتا 
ؤ�{القIاهتا ووفق مقاربة éشارEية حقIقIة للك املتد{لني واملعنيني املبارش�ن 

  .gحلقل إالNاليم
  الس=يد الرئ<س،

وٕاذا كنا يف فريق اUٔصا� واملعارصة îس¶ل، ب¡ٔسف شديد، التعرث اËي 
الزم هذا الورش وNدم مواEبته gلوترية املطلوبة bلتحوالت امل¬شودة يف جمال 
حرية الرٔ�ي والتعبري ببالد، فٕاننا يف الوقت ذاته نتوقف عند حمدودية 

يني وفعاليات اGمتع املدين واحلقويق اس=ت¶ابة هذ�ن القانونني النتظارات املهن 
يف توفري vرسانة éرشيعية متنح القدر الاكيف من احلرية يف ٕاطار املسؤولية 
طبعا، مس=تحرض�ن يف هذا الس=ياق الرتاكامت اليت حتققت يف هذا اGال 
بفضل تضحيات وvراكامت الفاNلني اUٔساس=يني يف القطاع وبتضافر ëود 

نظامت والهيئات املدنية والنقابية واحلقوقIة وخمتلف الفرقاء الس=ياس=يني وامل 
  .التعبريات احلداثية طي� عقود من الزمن ول<ست وليدة اليوم

  الس=يد الرئ<س،
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انطالقا من الوظائف اليت ميكن ٔ�ن يلعهبا اGلس الوطين bلصqافة، 
{اصة Nىل مس=توى vرس=يخ دميقراطية Íنة الصqافة ودوره يف تعز�ز 

ة اليت ٔ�صبحت تواëها العديد من التqد²ت املرتبطة ٔ�{القIات املهن
gالنف�اح اËي øشهده العامل، واËي فسح اGال bلتدفق الالحمدود 
bلمعلومات وما يتطلب ذð من ضوابط ورشوط لالس�mر يف الفرص اليت 
ت�Iحها ثورة املعلومات وتوظيف املعلومة مبا ال يتعارض مع احلرية 

  .ق الفردية واملصاحل العليا bلب�واMميقراطية واحلقو 
وٕاذا اكنت هذه التqد²ت مطروoة Mى لك اMميقراطيات الناش=ئة، 
فٕاهنا تتعاظم gل¬س=بة bلمغرب ف�جرب�Kا اMميقراطية ال ميكهنا ٔ�ن تتقدم بدون 
حرية التعبري ووجود حصافة حرة ومسؤو� تتوò احلقIقة واملصداقIة، 

إال9رة وîرش إالشاNة والكذب واملس  وحترم Nىل نفسها البحث فقط عن
  .ب¡ٔعراض الناس وال�شهري اGاين هبم

اËي Vاءت بعض مق�ضياته  87.13وخبصوص مرشوع القانون رمق 
م�عارضة مع العديد من اUٔهداف املنتظرة من هذا النص، واملتعلقة ٔ�ساسا 

اية بتكرøس م�دٔ� اس=تقاللية الصqايف وتوفري الرشوط القانونية اخلاصة gمحل
�ج¥عية bلصqافIني وتعز�ز اس=تقاللية الصqافIني من ٔ�Vل ٔ�داء Íمهتم 
دا{ل ٕاطار يضمن Eرامهتم ويصون حقوقهم، فٕان مرد ذð يف تقد�ر، يف 
فريق اUٔصا� واملعارصة، ٕاىل املهنجية املعمتدة اليت طبع Nلهيا مKطق 

ين واسع بني �س=¥ع واس=تق�ال املذEرات دون مواEبهتا بنقاش معويم وط
  .خمتلف املتد{لني والفاNلني يف احلقل إالNاليم واحلقويق

  الس=يد الرئ<س،
ت¡ٔس<سا Nىل لك ذð، واîس¶اما مع موقفKا املعرب عنه دا{ل اbلجنة، 

 . فٕاننا يف فريق اUٔصا� واملعارصة نصوت gالم�ناع Nىل هذ�ن املرشوNني

  :احلريك فريقالمدا{� / 3
  الس=يد الرئ<س،

  الوزراء،السادة 
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

øرشفين ٔ�ن ٔ�تد{ل gمس الفريق احلريك ملناقشة ودراسة مرشوع قانون 
ومرشوع قانون رمق " اGلس الوطين bلصqافة"يقيض ogٕداث  90.13رمق 

يتعلق gلنظام اUٔسايس bلصqافIني املهنيني، ويه مKاس=بة س=نqاول  89.13
خبصوص هذ�ن النصني الهامني اb_�ن  من {اللها ٕابداء وëات نظر

  .يف تعز�ز حرية الصqافة والتعبري ببالد - ال حما�  - س<ساهامن 
  الس=يد الرئ<س،

بداية البد من التنويه بعمل جلنة التعلمي والشؤون الثقافIة و�ج¥عية 
وgلنقاش املسؤول والهادئ اËي عرف�ه ٔ�شغال اbلجنة، واËي توج gٕد{ال 

هرية وشلكية Nىل هذ�ن النصني، كام îش=يد بتفاNل الس=يد تعديالت جو 
  .وز�ر االتصال مع اقرتاoات وتعديالت الفرق واGموNات الربملانية

  الس=يد الرئ<س،
ٕان هذ�ن املرشوNني اb_�ن Vاءا كنتاج توافق بني وزارة االتصال 

ن، وممثيل الصqافIني والنارش�ن، نعتربهام يف الفريق احلريك من اUٔمهية مباك
ٕاذ س=يؤسسان لعمل مؤسسة اGلس الوطين bلصqافة اليت ٔ�س=ند ٕا
هيا دور 
القIام بدور الوساطة والتحكمي يف القضا² والزناNات القامئة بني املهنيني، 
�ولية، كام س<سامه النصان يف ٔ �oلجوء م�ارشة ٕاىل القضاء يف مرbعوض ا

يئة ا�ول لها قانونيا ضبط وضامن اoرتام ٔ�{القIات املهنة، اعتبارا لكون اله 
مKح بطاقة الصحفي املهين يه اGلس الوطين bلصqافة وما يعنيه ذð من 
تعز�ز اس=تقاللية الصحفي واملؤسسات الصحفIة، كام îس¶ل gرتياح، كفريق 
حريك، تنوع éشك�I اGلس الوطين bلصqافة مما يضمن املسؤولية والن¶اNة 

اB، خصوصا ؤ�ن مرشوع قانون رمق واحلاكمة واحلمكة يف مداوالته ؤ�شغ
  .اشرتط اخلربة يف مIدان إالNالم والصqافة bلعضوية يف اGلس 90.13

  الس=يد الرئ<س،
ٕان هذ�ن النصني يضمنان احلرية و�س=تقاللية واMميقراطية ويضعان 
القواNد القانونية واUٔ{القIة املتعلقة مبامرسة وتنظمي Íنة الصqافة، ويه 

، وvرمجت هذه N28لهيا دس=تور فاحت يوليوز يف الفصل م�ادئ ؤ�سس نص 
املبادئ من {الل التنصيص يف هذ�ن املرشوNني Nىل مجموNة من 
املق�ضيات املتعلقة ٔ�ساسا gٕلغاء العقوgت السالبة bلحرية وتعويضها بعقوgت 
بدي� ومKع التحريض Nىل الكراهية وا
متيزي والعنف، حامية احلياة اخلاصة 

قرار امحلاية القضائية لرسية املصادر، احلق يف احلصول Nىل لØٔفراد، إ 
املعلومة، جعل السحب ا
هنايئ لبطاقة الصqافة اخ�صاص حرصي bلقضاء، 
تقKني الولوج ٕاىل املهنة، تقوية وضامن الرشوط القانون اخلاصة gمحلاية 

  .�ج¥عية bلصqافIني
  الس=يد الرئ<س،

لنارش، نقرتح كفريق حريك لضامن حقوق وحرية الصحفي املهين وا
التعجيل gٕخراج النص املتعلق gحلق يف املعلومة ٕاىل الوجود، كام نطالب 
ogٕداث غرفة قضائية خمتصة يف قضا² إالNالم وöزاNات الصحفIني 
والنارش�ن، مما س=يضمن الن¶اNة والرسNة والفعالية يف معاجلة امللفات 

  .املعروضة ٔ�ماÍا
  الس=يد الرئ<س،

ا سلف ذEره، س=نصوت يف الفريق احلريك ٕاجياN gىل هذ�ن اعتبارا مل
  .املرشوNني

  . والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :التجمع الوطين لØٔحرار مدا{� فريق/ 4
  الس=يد الرئ<س احملرتم،

  الس=يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمنئ،  
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مة gمس فريق التجمع الوطين لØٔحرار م�د{ال øرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللك
القايض ogٕداث اGلس الوطين  90.13ملناقشة مرشوع قانوين رمق 

املتعلق gلنظام اUٔسايس bلصحفIني املهنيني بعد  b89.13لصqافة ورمق 
  .ٕاoالته Nىل جملس=نا املوقر من طرف جملس النواب

 الس=يد الرئ<س احملرتم،
  احملرتمني، الس=يدات والسادة الوزراء

�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمنئ،  
ٕاننا îس¶ل gرتياح شديد روح التوافق اليت طبعت مKاقشة مرشوعي 
القانونني بني ٔ�يدينا {الل اج¥Nات جلنة التعلمي والشؤون الثقافIة 

املتعلق  89.13و�ج¥عية، واليت توجت gملصادقة gٕالجامع Nىل القانون 
القايض  b90.13لصحفIني املهنيني، وÒUٔgلبية Nىل القانون  gلنظام اUٔسايس

ogٕداث اGلس الوطين bلصqافة بدون ٔ�ية معارضة وgم�ناع عضو واoد 
  . فقط

ويه مKاس=بة كذb ðلتنويه gلتفاNل إالجيايب والبارز من طرف 
تعديال ف� خيص املرشوNني  38احلكومة، واËي يت¶ىل يف ق�ولها ملا مجموNه 

  .تعديال تقدمت هبا فرق ومجموNات جملس=نا املوقر 177ٔ�صل من 
 الس=يد الرئ<س احملرتم،

  الس=يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمنئ،  

ٕان هذا الورش إالصال÷ اËي جيسده هذ�ن املرشوNني، واËي 
رب يف جمال مواEبة التحوالت العميقة اليت øشهدها املغهيدف ٔ�ساسا ٕاىل 

احلر²ت، الس=� يف جمال إالNالم والصqافة، وكذا �س=ت¶ابة النتظارات 
املهنيني وفعاليات اGمتع املدين واحلقويق يف احلصول Nىل قانون يضمن 
احلرية يف ٕاطار املسؤولية والتحوالت التكKولوجIة اجلارية، واليت تطرح 

Nىل املك�س=بات املوجودة حتد²ت كربى Nىل القطاع، gٕالضافة ٕاىل احلفاظ 
يف قانون الصqافة وال¬رش احلايل، مع اUٔ{ذ بغالبية املالحظات املن$Pقة عن 
معل اbلجنة العلمية �س�شارية امللكفة بدراسة مرشوع مدونة الصqافة 
وال¬رش ؤ�ولوية ٕارساء مدونة bلصqافة وال¬رش عرصية وoديثة Nرب اع¥د 

  ... يٕاصالح شامل وم�اكمل وéشاريك وNلم
qة من اهذا الورش س<سامه يف تعز�ز ضامت احلرية يف املامرسة الصIف

السالبة bلحرية من قانون الصqافة وتعويضها بغرامات {الل ٕالغاء العقوgت 
معتد�، مع ضامت احلق يف احلصول Nىل املعلومة وٕاقرار اجلزاء يف oا� 

qري املوضوعي ومتكني الصÒ د� ااالفرض�ٕالثبات طي� مراoل يف من تقدمي ٔ
اMعوى، وكذا التنصيص Nىل اUٔ{ذ حبسن النية يف تقد�ر التعويض Nىل 
الرضر، كام س=يعزز هذا الورش إالصال÷ حامية حقوق وحر²ت اGمتع 
واUٔفراد gلتنصيص Nىل مKع التحريض Nىل الكراهية وا
متيزي والعنف وحامية 

{اصة ختص إالشهار احلياة اخلاصة واحلق يف الصورة ووضع مق�ضيات 
جعل القضاء سلطة حرصية يف قضا²  محلاية الفرد واGمتع، وهو ما يث$ت يف

الصqافة وتعز�ز دوره يف حامية حرية الصqافة وتعز�ز حرية الصqافة 
إاللكرتونية، مع éشجيع �س�mر وتطو�ر مق�ضيات الشفافIة يف القطاع، 

افة ٕاىل تعز�ز اس=تقاللية وحتديد احلقوق واحلر²ت gل¬س=بة bلصحفي، ٕاض
qاالصqةايف واملؤسسة الصIف.  

 الس=يد الرئ<س احملرتم،
  الس=يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لØٔحرار Nىل يقني ٔ�ن هذ�ن املرشوNني 
Iة كام ٔ�راد لها Vال� القانونني س=ميكKان من ٕاNادة �عتبار bلمؤسسة الصqاف 

املq محمد السادس، نرصه هللا، من {الل توجهياته السامIة يف ٔ�كرث من 
مKه،  28و 27و 25مKاس=بة، ومالءمة مع نص اMس=تور الس=� الفصول 

ومتاش=يا مع توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة وكذا الك�اب اUٔبيض bلحوار 
خطة Iات الوطنية حول إالNالم و ونتاجئ امللتق  الوطين حول إالNالم واGمتع

العمل الوطنية يف جمال حقوق إالîسان واMميقراطية، ويه لكها مرجعيات 
�ساس=ية اكن من الرضوري اس=تحضارها ٕالجناح هذا الورش وا
هنوض ٔ

  .gلصحفIني والصqافة معوما
ومن مKطلق ان¥ئنا لÒØٔلبية احلكومIة، وحIث ٕان هذ�ن املرشوNني 

ن يف vكرøس م�دٔ� اس=تقاللية الصqايف واملقاو� الصqافIة القانونني س<ساهام
مع توفري الضامت املهنية الكف�I ب¡ٔداء واجهبم Nىل ٔ�حسن وVه، فٕاننا يف 

  .فريق التجمع الوطين لØٔحرار س=نصوت Nلهيام gٕالجياب
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :ب�حتاد العام ملقاوالت املغر مدا{� فريق / 5
 الس=يد الرئ<س احملرتم،

  الس=يدات والسادة الوزارء احملرتمون،
  ،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�éرشف ب¡ٔن ٔ�تناول اللكمة gمس �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه ٔ
  . اجللسة ا�صصة ملناقشة مرشوعي قانونني من اUٔمهية مباكن

زمين ا�صص لفريقKا، يف وس¡ٔعرض وëة نظر، يف oدود احلزي ال
نفس �جتاه اËي Nرب عنه دا{ل اbلجنة {الل مKاقشة هذ�ن املرشوNني 

  .حIث ٔ�دلينا gلعديد من املالحظات و�قرتاoات
  الس=يد الرئ<س،

تلعب الصqافة دورا هاما يف دمع دينامIات التغيري اGمتعية وقمي حقوق 
  . اليت Eرسها اMس=تورإالîسان ودمع التعددية الفكرية والس=ياس=ية 

كام bلصqافة دور كذð يف التنو�ر وغرس الثقافة اMميقراطية وم�ابعة 
لك مراoل �نتقال اMميقراطي، ٕاذ ال ميكن Uٔي دميقراطية ٔ�ن تتقدم بدون 
حصافة حرة ومسؤو�، حصافة تتوò احلقIقة واملصداقIة، تنقل صورة ٔ�مIنة 

  .عن اGمتع وéسامه يف تطو�ره



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

13 

 )2016فربا�ر  2( 1437 ربيع الثاين 22

�ك�يس مرشوNا القانونني قمية {اصة، اعتبارا ملاكöهتام يف مسار  من مت
كام ي¡ٔ{ذ املرشوNان قميهتام . املرشوع إالصال÷ اMميقراطي العام bلبالد

املضافة من Eوهنام يؤسسان وUٔول مرة Uٓلية التنظمي اËايت املس=تقل 
Kسهامن يف تعز�ز ثقافة املسؤولية وتطو�ر مøلمهنة، وb ميقراطيMظومة وا

�{القIات املهنة، مبا ي¬سجم والزتامات املغرب اMولية يف جمال حقوق ٔ
  .إالîسان واملك�س=بات اجلديدة احلاص� يف جماالت املامرسة املهنية

وحيق لنا ٔ�ن نف�خر مبا حقق�ه بالد من تقدم Nىل مس=توى إالصالoات 
انونية اUٔساس=ية bلمشهد إالNاليم الوطين، ون¡ٔمل ٔ�ن vكمتل الرتسانة الق

املؤطرة لقطاع الصqافة وال¬رش، Nرب جتميعها يف مدونة واoدة عرصية 
ودميقراطية، éسا�ر التطور التكKولو� وحتد²ته، وéس=تجيب النتظارات 
املهنيني، مبا يعزز من ماكنة الصqافة ودمع مواEبهتا bلتحوالت العميقة اليت 

  .Mس=توريةيعرفها املغرب يف جمال احلر²ت، يف ٕاطار املق�ضيات ا
واعتبارا bلبعد �ق�صادي الهام اËي ٔ�حضى �ك�س=يه قطاع الصqافة، 
Nىل احلكومة ٔ�ن تلعب دورا ٔ�ساس=يا يف دمع املقاو� الصحفIة، وال�شجيع 
Nىل حتد�هثا وعرصöهتا، بغية جعلها قادرة Nىل مواEبة التطورات امل�سارNة 

  . اليت تعرفها املامرسة إالNالمIة
  الس=يد الرئ<س،

 17د سامه فريقKا يف حتسني وجتويد مضامني النص، Nرب تقدميه للق
تعديل Nىل مرشوع قانون اGلس الوطين bلصqافة، ؤ�د{لنا مق�ىض Vديد 
هيدف ٕاىل تفعيل م�دٔ� مقاربة النوع، وذg ðلتنصيص Nىل رضورة ٔ�ن 
تتحمل املرٔ�ة مسؤولية رئاسة اGلس الوطين bلصqافة ٔ�و مسؤولية ئبة 

ل<س vكرميا bلمرٔ�ة حفسب، ٕامنا وعيا مKا Mgور الهام اËي تلعبه،  .الرئ<س
سواء يف قطاع الصqافة ٔ�و قطاع ال¬رش، وvمثينا جلهودها املتواص� يف 

مKه، اËي ٔ�قر �متتع  19تطو�رهام، ومعال ب¡ٔحاكم اMس=تور {اصة الفصل 
ياس=ية الرVل واملرٔ�ة Nىل قدم املساواة، gحلقوق واحلر²ت املدنية والس= "

و�ق�صادية و�ج¥عية والثقافIة والبي�Iة، الواردة يف اMس=تور، وكذا يف 
ؤ�oدث لهذه الغاية، ". االتفاقIات واملواثيق اMولية، كام صادق Nلهيا املغرب

  . هيئة bلمناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا
متيزي
ت<سري وتدعمي ال�شاور "كام ٔ�ضفKا Íمة Vديدة bلم¶لس vمتثل يف 

، وذð هبدف حتقIق "اون بني مكوت اجلسم الصحفي وقطاع ال¬رشوالتع
التعاون وال�شاور بني مجيع مكوت الصqافة لتبديد اخلالفات وbلوصول 
ٕاىل �îس¶ام والتوافق ب<هنا، ٕاىل Òري ذð من التعديالت اليت تقدم هبا 

  .فريقKا، ال øسعفKا الوقت يك ن¡ٔيت Nىل ذEرها لكها
 الس=يد الرئ<س،

لك جممتعات �نتقال اMميقراطي vكون وسائل إالNالم حريصة Nىل يف 
حرية تعبريها، Òري ٔ�هنا مطالبة كذg ðحلفاظ Nىل ثقة اGمتع والعمل Nىل 

 .التوازن بني احلرية واملسؤولية
وٕاذا اكنت حرية الرٔ�ي مكفو� دس=تور² وال حتتاج مKا ٕاىل تعريف ٔ�و 

ولية تتطلب تدقIقا البد من توضيqه، مفن ت$Iان معناها ودال
هتا، فٕان املسؤ 
  :gب املسؤولية

اخلرب "توs املوضوعية شc ومضمو، والعمل Nىل ٔ�ن يبقى  -
 ؛"مقدسا والتعليق حرا

 ا
متيزي بني الوقائع واUٓراء؛ -

Nدم ا
متيزي ٔ�و ٕاشعال ر الكراهية Nىل ٔ�ساس العرق ٔ�و اجل¬س  -
ي ٔ�و اجلهوي ٔ�و اbلغة ٔ�و إالNاقة ٔ�و اbلون ٔ�و املعتقد ٔ�و �ن¥ء �ج¥ع

�و ٔ�ي وضع خشيص؛ٔ 

 اoرتام حرمة احلياة اخلاصة؛ -

 بذل اكمل اجلهد bلتحري يف ش¡ٔن حصة اخلرب ق�ل îرشه؛ -

 واجب تصحيح الوقائع املغلوطة؛ -

 واجب Nدم vزييف الصور ٔ�و اس=تFداÍا بطريقة مضل�؛ -

 Nدم احلمك مس=بقا gٕدانة ٔ�ي مهتم؛ -

 خطر؛ Nدم تعريض حIاة الناس bل -

Nدم الكشف عن املصادر اليت ال vرغب يف الكشف عن  -
 ..نفسها

البد من ٔ�ن vكون حرية التعبري مرادفة bلمسؤولية وم�نامغة مع ٔ�صول 
وقواNد النقد، حىت �متكن اجلسم الصحفي من احلفاظ Nىل ثقة اGمتع، 

اËي من ش¡ٔن �لزتام " ٔ�{القIات املهنة"وgلتايل وجب ٕاقرار مIثاق 
  . Iنه ٔ�ن مينح الصqافة وقاية {اصة ضد املتابعاتمبضام 

ال ميكن Uٔي دميقراطية ٔ�ن تتقدم بدون حصافة حرة ومسؤو�، حصافة 
تتوò احلقIقة واملصداقIة، ول<ست تq اليت ت¬رش إالشاNة والكذب 

فضاء  مس=تغ�... واملس ب¡ٔعراض الناس وال�شهري اGاين هبم وامهتان Eرامهتم
امجلهور يف رسا
هتا الن$Ë ،�Iا فٕان ٔ�ي خرق Uٔ{القIات اËي يثق  الصqافة

املهنة يعترب خرقا bلقمي الن$b �Iلصqافة، كام ٔ�ن اس=تعامل هذه الوس=ي� 
التواصلية من ٔ�Vل حتقIق ٔ�هداف دن<Jة، تقف وراءها دوافع خشصية ٔ�و 
مصاحل فJوية ضيقة، ؤ�حIا ٔ�خرى دوافع انتقامIة يعترب جرما يف حق اGمتع 

  . حق الصqافة Nىل oد سواءويف
  الس=يد الوز�ر،

وحنن نناقش مرشوعي قانوين الصqافة، يف الوقت نفسه ندرس 
مرشوع القانون التنظميي املتعلق gلنظام اUٔسايس bلقضاة، ومرشوع القانون 

  .التنظميي املتعلق Ggلس اNUٔىل bلسلطة القضائية
دو� احلق والقانون هذه القوانني اليت من ش¡ٔهنا إالسهام يف توطيد 

وخطوة يف اجتاه تبديد سوء الفهم الك�ري ما بني الصqافة والقضاء، ولبنة يف 
صدور ٔ�حاكم قضائية سالبة bلحرية، ٔ�و (اجتاه تاليف اUٔزمة القامئة ب<هنام 

، وöمتىن ٔ�ن يضطلع اGلس الوطين )ٔ�حاكم قاضية بتعويضات مرتفعة
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اoرتام لقواNدها وUٔ{القIاهتا، من  bلصqافة بضامن ممارسة Íنة الصqافة يف
{الل تدبري Vديد øساNد املامرسة الصqافIة Nىل تطورها وفق م�ادئ 
ؤ�سس ٔ�كرث معقا مبا يه م�ادئ ؤ�سس الثقافة اMميقراطية املب¬Iة Nىل 

  .�ح�اكم bلقانون والق�ول ب¡ٔحاكمه

  :�شرتايك فريقالمدا{� / 6
  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  يدات والسادة املس�شار�ن،الس= 
øرشفين ٔ�ن ٔ�تد{ل gمس الفريق �شرتايك ملناقشة مرشوعي قانون رمق 

 89.13القايض ogٕداث اGلس الوطين bلصqافة والقانون رمق  90.13
  .املتعلق gلنظام اUٔسايس bلصqافIني املهنيني

ة وهيدف املرشوع اUٔول ٕاىل ٕارساء املبادئ اUٔساس=ية لهذا اGلس eهيئ
{اصة gلصحفIني املهنيني واملؤسسات الصحفIة بغرض التقIد مببادئ 
�{القIات Íنة الصqافة وتطو�ر معلها واحلرص Nىل ضامن حر�هتا والعمل ٔ

  .Nىل تقKني الولوج ٕاىل املهنة وإالرشاف Nىل مKح بطاقة الصqافة املهنية
كذð لالس=ت¶ابة  89.13ويف نفس الس=ياق Vاء املرشوع رمق 

ت املهنيني وفعاليات اGمتع املدين واحلقويق يف احلصول Nىل قانون النتظارا
 �يضمن احلرية يف ٕاطار املسؤولية، حIث هيدف املرشوع ٕاىل ٕاقرار م�دٔ
اس=تفادة الصqايف املهين من امحلاية القانونية املنصوص Nلهيا يف اUٔنظمة اليت 

نصوص Nلهيا س=يضعها اGلس الوطين bلصqافة وكذا �لزتامات املهنية امل 
  .يف االتفاقIات اMولية ذات الص� مب¶ال الصqافة واليت صادق Nلهيا املغرب

ومن هذا املنطلق، ا{رت يف الفريق �شرتايك التفاNل �جيايب مع 
هذ�ن املرشوNني، وعيا مKا ب¡ٔمهية العمل الصحفي و�bور املركزي اËي 

Mمتعات اGافة مبختلف تلو�هنا يف اqميقراطية ويف بناء دو� احلق تلعبه الص
ف�طو�ر الصqافة الوطنية . والقانون ويف vرس=يخ قمي حقوق إالîسان الكونية

رهني بصيانة اس=تقالليهتا والعمل Nىل جتويدها وحتديث مKظومهتا القانونية 
مجيعها ٔ�و ما يدور يف فلكها وا
هنوض مبواردها ال$رشية bلرفع من جودة 

  .العمل الصحفي
¢ش¡ٔن هذ�ن املرشوNني ل<س وليد اbلحظة، فقد تبلورت ٕان النقاش 

مالحمه مع انطالق جتربة التناوب الس=يايس gملغرب مKذ ٔ�واسط éسعي¬Iات 
القرن املايض واتضحت معامله الكربى مع ٕاNالن حكومة عبد الرحامن 
يوسفي عن رفع �ح�اكر bلم¶ال إالNاليم السمعي البرصي، ogٕداث 

البرصي وصدور قانون حتر�ر القطاع مبوازاة ف�ح ورش الهيئة العليا bلسمعي 
  .التداول يف ٕاصالح قانون الصqافة وال¬رش مKذ ٔ�كرث من عقد من الزمن

  الس=يد الرئ<س،
من اMس=تور  28يندرج هذا املرشوع يف ٕاطار تزنيل ٔ�حاكم الفصل 

اËي ينص Nىل ٔ�ن السلطات العامة éشجع Nىل تنظمي قطاع الصqافة 

وNىل ٔ�سس دميقراطية وNىل وضع القواNد القانونية  �كIفIة مس=تق�
واUٔ{القIة املتعلقة به، وهو كذð حمص� لس=نوات من النضال واحلوار 

حكومات م�عاق�ة، ممثيل اجلسم الصحفي وÍنيي (والرشاكة بني املعنيني 
  ). القطاع

ومما الشك فIه ٕان ٕاoداث هيئة مرجعية ومس=تق� bلتنظمي اËايت 
تحكمي ووضع املعايري املهنية املس=تجيبة لثنائية احلرية والوساطة وال 

سواء يف جمال املامرسة  -يف نظر  -واملسؤولية، س=يكون لها ت¡ٔثري اجيايب 
السلمية Íنيا ٔ�و يف جمال توس=يع حرية الرٔ�ي gلبالد وت<سري الولوج ٕاىل 
املعلومة يف نطاق مKظومة قانونية ومIثاق لØٔ{القIات ووفق الضامت 

  .Mس=تورية املمنوoةا
وgلنظر bلتحوالت القميية واGمتعية bلمكوت احلقوقIة واملهنية bلقطاع، 
اMافعة gجتاه vكرøس املق�ضيات اMس=تورية املتقدمة يف جمال ضامن ممارسة 
وحامية املهنة، ي$رش هاذ�ن املرشوNني مبرV �oديدة وواNدة يف ٕاصالح 

  .وتنظمي وتطو�ر Íنة الصqافة

  :�حتاد املغريب bلشغل مدا{� فريق/ 7
  الس=يد الرئ<س احملرتم،

  الس=يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�éرشف ب¡ٔن ٔ�تناول اللكمة اليوم gمس فريق �حتاد املغريب bلشغل يف ٔ
يقيض ogٕداث اGلس الوطين  90.13ٕاطار مKاقشة مرشوع قانون رمق 

b افةqليه جملس النواب يف (لصN رب  23كام وافقKومرشوع )2015دج ،
كام وافق (يتعلق gلنظام اUٔسايس bلصحفIني املهنيني  89.13قانون رمق 

، حIث ٔ�ن املرشوNني م�اكملني )2015دجKرب  N23ليه جملس النواب يف 
وعرضهام من ق�ل الس=يد الوز�ر ٔ�مام جلنة التعلمي والشؤون الثقافIة 

¥عية اكن موoدا، ومن {الل النقاش دا{ل اbلجنة ملس=نا وجود و�ج
vاكمل بني مواد املرشوNني، نظرا لعالقهتام Ggال الصحفي والصqافIني 

  .سواء تعلق اUٔمر Ggلس الوطين bلصqافة ٔ�و gلنظام اUٔسايس bلصحفIني
Ëلجنة والنقاش املسؤول اbعضاء ا�ي وهبذه املناس=بة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�مثن جمهود ٔ

عرف�ه يف ٕاطار مKاقشة املرشوNني السالفي اEËر، هذا النقاش اËي اكن 
يصب يف حماو� الريق Ggال إالNاليم معوما وقطاع الصqافة Nىل وVه 
اخلصوص بصف�ه قطاNا حIو² واسرتاتيجيا، هدف وجوده ؤ�ساس 
اس=متراريته هو تطو�ر ٔ�وارص الع<ش املشرتك بني املغاربة و{لق جسور 

صل وٕايصال املعلومة الصحيqة bلمتلقي، ٔ�² اكن نوع هذه الصqافة التوا
مك�وبة ٔ�و مرئية ٔ�و مسموNة، وvكرøس ٔ�سس اMميقراطية يف بالد بناء 
Nىل هوي�Kا املشرتكة واملنف�qة يف ٕاطار اoرتام املرجعيات املؤطرة لهذا 

ة اليت اGال، سواء تعلق اUٔمر Mgس=تور ٔ�و االتفاقIات واملواثيق اMولي
  .vكرس احلق يف اخلرب واحلق يف االتصال وإالNالم
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ٕان ٔ�ي تفاNل ٔ�و قراءة سلمية ملرشوعي القانونني املذEور�ن مل �كن 
ل<س=تقمي بدون نقاش Vاد وتقIمي واقعي bلس=ياق العام الس=يايس والقانوين 

  :اËي وMت واقرتحت فIه هذا الس=ياق اËي ي�سم ب
1 - Nىل احلر²ت العامة وN ىل التضييقNافة وqىل حرية الص

Nدد من امجلعيات، وكذا التضييق املامرس Nىل ا
متثيلية النقابية يف قطاع 
الصqافة املك�وبة ويف رشاكت إالNالم السمعي البرصي، ويه وضعية 
éشهد Nلهيا Nدد من التقار�ر الوطنية واMولية حول وضعية حرية الصqافة 

 gملغرب؛
يوم Nىل مصري مرشوع املؤرشات السلبية اليت vراهن ال  - 2

قانون احلق يف احلصول Nىل املعلومات اËي نص Nليه اMس=تور، حIث 
جسلت العديد من امجلعيات الوطنية واMولية من ب<هنا الش=بكة املغربية من 

" vراîس=بارîيس"ٔ�Vل احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة وفرع املغرب ملنظمة 
ق يف احلصول Nىل املعلومات اMولية ٔ�ن املسودة اUٔ{رية ملرشوع قانون احل

عرفت vراجعات حقوقIة gملقارنة حىت مع املسودات احلكومIة السابقة، 
وحنن س=نظل يف �حتاد املغريب bلشغل نناضل ٕاىل ٔ�ن تعمل اbلجنة 
الوزارية املنك�ة Nىل هذا امللف، �رئاسة الس=يد رئ<س احلكومة، Nىل تدارك 

اMس=تور وروoه واملرجعيات تq الرتاجعات اليت ت�Kاقض حىت مع نص 
 اMولية؛

ٕان املرجعيات واحملددات اUٔساس=ية اليت ي¬�غي ٔ�ن حتمك هاته  - 3
املسودات يه حرية الرٔ�ي والصqافة gعتبارها املبدٔ� ؤ�ن القIود Nىل هذه 

لضامن "احلرية يه من gب �س=تKxاء Nىل املبدٔ�، وال جيوز تقIيد احلرية ٕاال 
ت الغري واoرتاÍام، وكذا لتحقIق �Nرتاف الواجب حبقوق وحر²

املق�ضيات العاد� bلنظام العام واملصلqة العامة واUٔ{الق يف جممتع 
، ويف oا� )من إالNالن العاملي حلقوق إالîسان 29املادة " (دميقراطي

 .مغوض النص يت¶ه التفسري دامئا لصاحل احلرية ول<س ملصلqة القIود
Nىل ٔ�ن تفعيل دور اGلس الوطين ويف هذا الس=ياق البد من الت¡Eٔيد 

 b90.13لصqافة كتنظمي ذايت من {الل املصادقة Nىل مرشوع قانون 
املعروض Nىل اجللسة س<سامه يف ٕاقرار م�دٔ� احلاكمة من ٔ�Vل صيانة 
املبادئ اUٔساس=ية اليت يقوم Nلهيا رشف املهنة وممارسة دوره يف الوساطة 

نيني ٔ�و بني هؤالء واUٔغيار، وس=يقوم والتحكمي يف الزناNات القامئة بني امله 
gلنظر يف القضا² الت¡ٔدي$Iة اليت هتم الصqافة والصqافIني املهنيني، مما 
س=يجعل مKه ال حما� درNا حيمي العمل الصqايف من ٔ�ية جتاوزات ٔ�² اكن 

 .مصدرها
  الس=يد الرئ<س،

  الس=يدات والسادة الوزراء،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد درس=نا �متعن مواد القانونني املعروضني Nىل اbلجنة، ووقفKا Nىل 
فال ٔ�خفIمك رسا [الكPري من النقائص سواء من حIث الشلك ٔ�و املضمون، 

�ن مرشوعي القانونني صيغا ¢شلك يف�قر ٕاىل احلرفIة واملهنية، وحIث ٔ�ن ٔ
امل العديد من مواد املرشوع تطبعها الراككة، ٕاضافة ٕاىل اخللط يف اس=تع

املصطلqات القانونية وNدم وضوOا، بل ٔ�حIا جمان$هتا املعىن املقصود يف 
، ðË وضعنا تعديالت oاولنا من {اللها جتويد النص وٕاNادة ]النص

وتوضيح بعض املواد اليت اكن øشوهبا ل$س سواء من الناحIة اbلغوية ٔ�و من 
ور املغريب يف العديد حIة مضمون املادة القانونية، مع مراNاة ما ٔ�قره اMس=ت

من فصوB الاكف� حلرية التعبري واحلق يف احلصول Nىل املعلومات وîرش 
اUٔخ�ار واUٔفاكر واUٓراء من Òري قIد Nدا ما ينص Nليه القانون رصاoة، 
وهذا ما ٔ��رزه من {الل إالشارة ٕاىل القوانني اليت تنظم حIاة الفرد معوما 

دنية، قانون املسطرة اجلنائية، مدونة الشغل قانون املسطرة امل(دا{ل اGمتع 
  ).وÒريها من القوانني اUٔخرى

وحنن نؤكد Nىل رضورة تقKني احلق يف احلصول Nىل املعلومات، حIث 
�ن هذا احلق ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال مبق�ىض القانون هبدف حامية لك ما ٔ

ياة اخلاصة يتعلق Mgفاع الوطين، وحامية ٔ�من اMو� اMا{يل واخلار� واحل 
لØٔفراد، وكذا الن¡ٔي عن املس gحلر²ت واحلقوق اUٔساس=ية املنصوص Nلهيا 

  .يف اMس=تور
املتعلق gلنظام  89.13لقد سعينا ليك ال �كون مرشوع قانون 

اUٔسايس bلصحفIني Nىل وVه اخلصوص ٔ�داة لتقIيد ممارسة حرية التعبري 
N مه جتلياهتا، حريصني�ىل ٔ�ن ال øس¶ل ٔ�ي vراجع اليت تعترب الصqافة ٔ�oد ٔ

gل¬س=بة ملا يضمنه يف النظام اUٔسايس bلصqافIني اجلاري به العمل يف جمال 
  .حامية الصحفIني دون متيزي بني حصايف املامرسة املهنية وحصايف التعاقد املهين

وجسلنا ٔ�ن مرشوع النظام اUٔسايس ٔ�ىت خبصوصيات القطاع والعاملني 
قطاع اخلاص يف �س=تفادة من مق�ضيات به، مع ٕاقرار احلق لصحفيي ال

  . اUٔكرث فائدة هلم يف مدونة الشغل
وgلتايل، ال ميكن الرتاجع وٕالغاء ما ورد يف النظام اUٔسايس bلصqافIني 
اجلاري به العمل، واËي ل<س فIه تقIيد برضورة ٔ�ن �كون ٔ�جر الصحفي 

املهنية وحصايف  املهين من الصqافة فقط، وNلينا ا
متيزي بني حصايف املامرسة
  .التعاقد املهين

ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب bلشغل بعدما قش=نا املرشوNني املذEور�ن 
وقدمKا تعديالت يف ش¡ٔهنام متاش=يا مع ما Vاء يف دس=تور اململكة واالتفاقIات 

  .واملواثيق اMولية اليت vكرس حرية إالNالم واحلق يف اخلرب واملعلومة
ن مرشوع القانون املتعلق gلنظام اUٔسايس ولقد oاولنا ٔ�ن �كو

bلصqافIني من {الل ما قدمKاه من تعديالت يف مس=توى انتظارات 
املهنيني، حمافظا Nىل املك�س=بات املوجودة يف قانون الصqافة وال¬رش، 
معززا لضامن احلرية يف املامرسة الصqافIة، حمددا احلقوق واحلر²ت، مكرسا 

سات الصqافIة، ðË س=نصوت gٕالجياب Nىل اس=تقاللية الصqايف واملؤس 
  .املرشوNني

  .والسالم
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  :الكونفدرالية اMميقراطية bلشغلمجموNة مدا{� / 8
  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن
øرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة gمس مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية bلشغل 

املتعلق ogٕداث اGلس  90.13انون رمق يف ٕاطار مKاقشة مرشوع الق
املتعلق gلنظام اUٔسايس  89.13الوطين bلصqافة ومرشوع قانون رمق 

  .bلصqافIني املهنيني
هذ�ن املرشوNني اb_�ن Vاءا تتوجيا ملسلسل vرامكي ابتدٔ� مKذ حكومة 
التناوب، يف ٕاطار الطفرة النوعية اليت عرفها املشهد إالNاليم املغريب 

بعدما عززت الصqافة املس=تق� احلزبية اليت اكنت سائدة من ق�ل،  �ٓنداك،
وبعدما ٔ�صبحت تطلعات Íنيي القطاع ولك فJات اGمتع Eبرية وbلهنوض 
gملشهد إالNاليم وتطو�ره ملا لهذا القطاع من ٔ�مهية Eبرية، حIث تعد 
الصqافة مظهرا من املظاهر اUٔساس=ية ملامرسة اMميقراطية ومر�ٓة تنعكس 

  .Nلهيا صور اUٔنظمة واGمتعات
  :وال øسعنا ٕاال ٔ�ن îس¶ل إالجيابيات اليت Vاء هبا املرشوNان

مPل تقKني Íنة الصqافة وحماو� تعز�ز امحلاية �ج¥عية bلصqافIني، 
gٕالoا� Nىل مدونة الشغل يف مجموNة من البنود واbلجوء ٕاىل القضاء يف 

  .قضا² مPل حسب بطاقة الصqافة
ٕاoداث اGلس الوطين bلصqافة اËي اكن مطلبا bلمهنيني ولك  كام ٔ�ن

الفاNلني gلقطاع يعترب يف oد ذاته قفزة نوعية bلتدبري اËايت bلقطاع، كام 
  .28نص Nىل ذð اMس=تور يف املادة 

  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن
راطية bلشغل ٔ�ن vكون هذه اbلحظة لقد كنا نتطلع يف الكونفدرالية اMميق

حلظة مصاحلة مع إالNالم والصqافة وتفعيل مضامني اMس=تور املغريب، 
من حرية الفكر والرٔ�ي والتعبري  28و 25{اصة ما نصت Nليه املاد]ن 

وإالبداع وال¬رش والصqافة، لكKنا îس¶ل اس=مترار التضييق Nىل حرية 
ملرغوب فهيم وتلفIق ا
هتم هلم التعبري Nرب م�ابعة بعض الصحفIني Òري ا
  . وvكIيفها حىت ال تبدو لها Nالقة حبرية الرٔ�ي

يف زمن يصعب فIه التحمك يف املعلومة واخلرب، حIث  –كام îس¶ل 
�صبح العامل قرية صغرية ي¬�قل فهيا اخلرب من ٔ�قىص رشقه ٕاىل ٔ�قىص غربه يف ٔ

 عنارص حماو� ٔ�ن هذ�ن املرشوNني الز� حيمالن يف طياهتام -ثوان معدودة
التحمك يف الصqايف واملقاو� الصqافIة وحرمان الشعب املغريب من حقه يف 

  :اخلرب وإالNالم، Nىل س$Iل املثال

حماو� فرض ثلث ٔ�عضاء اGلس الوطين bلصqافة Òري مKتخبني  -

معينني من ق�ل هيئات ال تعرف يه اUٔخرى اس=تقاللية حقIقIة يف 
 vرEي$هتا؛

 رة حيرض لك اج¥Nات اGلس؛تعيني مKدوب لٕالدا -

حسب بطاقة الصqايف حىت ق�ل صدور احلمك واbلجوء ٕاىل القضاء  -
�س=تع¶ايل ؤ~ننا بصدد جمرمني خطر�ن ال حصفIني ال ميلكون ٕاال 

�قالÍم ل¬رش اخلرب والتعبري عن �ٓراهئم كام �كفل هلم ذð اMس=تورٔ. 
  .وشكرا

II .اقشة مرشوع قانون يف  ةاملسلمة ٕاىل الرئاساملك�وبة  املدا{التKٕاطار م
يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  67.15رمق 

يتعلق gس=ترياد ) 1973فربا�ر  22( 1393حمرم  18بتارخي  1.72.255
مواد الهيدرواكربورات وتصد�رها وvكر�رها والتكفل بتكر�رها وتعب�هتا 

  واد{ارها وتوزيعها

  :واملعارصةفريق اUٔصا� مدا{�  /1
 الس=يد الرئ<س،
 السادة الوزراء،

  ،ٕاخواين املس�شار�ن
øرشفين ٔ�ن ٔ�تد{ل gمس فريق اUٔصا� واملعارصة يف ٕاطار مKاقشة 

يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون  67.15مرشوع قانون رمق 
يتعلق gس=ترياد ) 1973فربا�ر  22( 1393حمرم  18بتارخي  1.72.255رمق 
الهيدرواكربورات وتصد�رها وvكر�رها والتكفل بتكر�رها وتعب�هتا  مواد

واد{ارها وتوزيعها، ويه مKاس=بة ل$سط وëة نظر فريقKا حول هذا 
املرشوع وكذا املوقف اËي تبلور Mينا حول طبيعة التعاطي مع املرشوع 

 املعروض Nىل ٔ�نظار،
�ؤكد ٔ�نه Vاء  وامسحوا يل يف البداية، وحنن نناقش هذا املرشوع، ٔ�نٔ

يف ٕاطار مسلسل توفري الب<Jة املالمئة والرضورية املساNدة يف تزنيل 
إالسرتاتيجية الطاقIة لبالد، اليت انطلقت بفضل الرؤية احلكمية لصاحب 
اجلال�، حفظه هللا، واËي ٔ�عطى تعل�ته السامIة من ٔ�Vل �خنراط يف 

املت¶ددة والن¶اNة س=ياسة طاقIة Vديدة vركز Uٔgساس Nىل الطاقات 
الطاقIة، ويه س=ياسة ٔ�ثب�ت gمللموس جناعهتا بل ٔ�صبحت حتظى ogرتام 

 .مزتايد من طرف العديد من اMول والفاNلني يف جمال الطاقة
اكن �ٓخر هذه �Nرتافات مبا ٔ�جنزته بالد ما ٔ�كدت Nليه مجموNة 

øشلك عصب " نور"ٔ�ن مرشوع الطاقة الشمس=ية " ٔ�Eسفورد بزيîس"
رتاتيجية املغرب يف جمال الطاقات النظيفة، كام ٔ�شارت ٕاىل ٔ�ن مدينة ٕاس

ورزازات حتتضن ٔ�كرب حمطة bلطاقة الشمس=ية gٕفريقIا ؤ�كرب مجمع bلطاقة 
الشمس=ية احلرارية يف العامل، مؤكدة ٔ�ن مشاريع الطاقة املت¶ددة gملغرب 

رية هتدف ٕاىل التقليص من التبعية الطاقIة يف جمال الطاقات اUٔحفو 
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املس=توردة اليت ٕاضافة ٕاىل ٔ�هنا vرهق املزيانية العامة، فٕاهنا éسامه ¢شلك Eبري 
يف تلوث الب<Jة وامجليع يعرف التبعات السلبية لها Nىل �ق�صاد الوطين 

  .وNىل املواطنني Nىل oد سواء
اMولية املغرب ٔ~فضل " ٕارîست ٔ�ند يونغ"كام صنف تقر�ر ملؤسسة 

 ٔUطقة الرشق اKا يف اس=تقطاب املشاريع دو� يف مIفريق�وسط وشامل ٔ
�س�mرية يف جمال الطاقات املت¶ددة، وذð يف تقر�ر صدر مؤخرا بعنوان 

  ".مؤرش الب�ان اUٔكرث Vاذبية: الطاقات املت¶ددة"
وبفضل لك هذه اGهودات متكن املغرب ٔ�ن حيرض Uٔول مرة eعضو 

ت¶ددة بعدما اكن عضوا اكمل العضوية يف الواك� اMولية bلطاقات امل 
، فه�ي دليل واحض Nىل اMينامIة �س=تKxائية يف جمال تطو�ر "مالحظا"

  .الطاقات املت¶ددة Nىل املس=توى الوطين بفعل إالرادة امللكIة السامIة
 الس=يد الرئ<س احملرتم،

gلرجوع ٕاىل املرشوع اËي حنن بصدد دراس=ته، فٕاننا îس¶ل ٔ�مهية 
  :اليت هتم ٔ�ساسااملق�ضيات اليت Vاء هبا و 

وضع س=ند قانوين لتعز�ز Íام مراق�ة جودة املنتوVات البرتولية  - 1
السائ� Nىل مس=توى مراoل التكر�ر و�س=ترياد والتخز�ن والنقل 

 وحمطات الوقود؛
الرتخIص لØٔعوان امللكفني مبراق�ة جودة املنتوVات البرتولية  - 2

 gلتد{ل Nىل مس=توى املراoل السالفة اEËر؛
 ؛زجر الغش - 3
حتديد مسؤوليات مجيع املتد{لني يف قطاع الهيدرواكربور  - 4

 املكررة؛
ٕالزام الفاNلني يف مIدان التوزيع بنقل املنتوVات البرتولية السائ�  - 5

بوسائلهم اخلاصة ٔ�و عن طريق قل مرخص B من طرف إالدارة 
 واملتوفر Nىل عقدة نقل مربمة مع الرشكة املعنية؛

ورد�ن gٕعطاء اUٔس=بقIة 
متو�ن ٕالزام رشاكت التكر�ر واملس=ت - 6
 السوق اMا{يل مبواد الهيدرواكربور املكررة ٔ�و بوقود الغاز الطبيعي؛

 مطابقة املنتوVات البرتولية مع مواصفات اجلودة املطلوبة؛ - 7
 .ت¡ٔهيل اUٔعوان امللكفني gملراق�ة - 8

لقد بدا واحضا، الس=يد الرئ<س، ٔ�ن القانون احلايل ال حيدد ¢شلك 
سؤوليات الفاNلني واملتد{لني يف القطاع، {اصة ما �رتبط رصحي وواحض م 

مبراق�ة اجلودة واحملافظة Nىل اس=مترارية ت¡ٔمني vزويد السوق الوطنية من هذه 
املادة اUٔساس=ية والرضورية، وهو اMافع اUٔسايس ٕالد{ال هذه التعديالت 

 .لت¶اوز هذه الصعوgت
  الس=يد الرئ<س،

ب¡ٔمهية هذا املرشوع ؤ�مهية التعديالت لقد vكونت القKاNة Mى فريقKا 
اليت من ش¡ٔنه ٔ�ن يد{لها Nىل القانون احلايل، واليت س�سامه مبا ال يدع جماال 
bلشك يف تطو�ر وحتسني هذه العمليات، مبا س<Kعكس ¢شلك ٕاجيايب Nىل 

vروجي مواد الهيدرواكربورات ببالد، وبذð فKحن نصوت gٕالجياب Nىل 
  .هذا املرشوع قانون

 .شكراو 

  :الفريق احلريكمدا{� / 2
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي

  . امحلد � والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني وNىل �Bٓ وحصبه ٔ�مجعني
  الس=يد الرئ<س احملرتم، 

 ،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
øرشفين ٔ�ن ٔ�تد{ل gمس الفريق احلريك ٔ�مام ٔ�نظار جملس=نا املوقر Uٔبدي 

يقيض بتغيري وvمتمي الظهري  67.15ظر من مرشوع القانون رمق وëة ن
فربا�ر  22( 1393حمرم  18بتارخي  1.72.255الرشيف مبثابة قانون رمق 

يتعلق gس=ترياد مواد الهيدرواكربور وتصد�رها وvكر�رها والتكفل ) 1973
بتكر�رها وتعب�هتا واد{ارها وتوزيعها، ويه مKاس=بة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر من 

ا الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب<Jة Nىل العرض القمي اËي {الله
قدمه ٔ�ثناء تقدمي املرشوع، اËي اس=تعرض من {الB اكفة املعطيات احلالية 
bلقطاع والتطورات اليت تعرفها املنتوVات البرتولية، وكذا عن مس=توى 

لشكر النقاش اËي طبع اج¥ع جلنة الفالoة والقطاNات إالنتاجIة وا
  .. موصول bلجنة الفالoة رئاسة ؤ�عضاءا ؤ�طرا

  الس=يد الرئ<س،
ٕان هذا املرشوع قانون Vاء ل<سد الفراغ ال�رشيعي والقانوين والتنظميي 
اËي يعرفه هذا القطاع، فكام تعلمون فٕان معلية vكر�ر واس=ترياد وتوزيع 

�ن  املنتوVات البرتولية تمت ¢شلك اكمل من ق�ل الفاNلني اخلواص، كامٔ
حتر�ر سوق املنتوVات البرتولية مت بدخول اتفاقIة الت¶ارة احلرة مع دول 

، وكذا اöهتاء اتفاقIة �س�mر 2003إالحتاد اUٔورويب oزي التنفIذ س=نة 
  . 2007يف دجKرب " سامري"املربمة بني اMو� ورشكة التكر�ر 

ة ٔ�مناط وقد طورت الرشاكت امللكفة gٕمداد البالد gملنتوVات البرتولي
Vديدة يف التدبري وال�س=يري اîس¶اما مع التطور اËي عرفه القطاع Nىل 
املس=توى اMويل، مع العمل ٔ�نه مل يمت حتيني إالطار ال�رشيعي والتنظميي 
املتعلق gملراق�ة وزجر الغش واحلفاظ Nىل ت¡ٔمني vزويد السوق الوطنية، 

، 2015فاحت دجKرب  هيك عن حتر�ر ٔ�سعار بيع املنتوVات البرتولية مKذ
وكذا غياب س=ند قانوين لت¡ٔهيل اUٔعوان امللكفني مبراق�ة جودة املنتوVات 
البرتولية، وهو ما øس=تلزم مواEبة قانونية وتنظميية، وهو ما حنن بصدده 

  .اUٓن
وٕاننا يف الفريق احلريك öمثن بفعالية لك ما Vاء به هذا القانون من تعز�ز 

وحتديد bلمسؤوليات وvرخIص وٕالزامIة bلمراق�ة واجلودة وزجر bلغش 
bلمس=تورد�ن واملوزNني لت¡ٔمني ومتو�ن السوق اMا{يل مبواد الهيدرواكربور 
املكررة ٔ�و بوقود الغاز الطبيعي مبواصفات اجلودة، مع سن عقوgت للك 
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  .خمالف ملق�ضيات هذا القانون
  الس=يد الرئ<س،

  ىــــــgٕالجياب Nل يق احلريك نصوتفٕاننا يف الفر  للك هذه �عتبارات

هذا املرشوع قانون، �ٓملني ٔ�ن حيظى gملواEبة واملتابعة اMقIقة يف التزنيل 
  .والتطبيق

  .شكرا Nىل حسن ٕانصاvمك، والسالم Nليمك ورمحته تعاىل و�راكته


