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  والس3تني امسةاخل اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  19( ه1437 شوال 14الثال7ء : التارخي

 لرئIس ينالثا ، اخلليفةعبد إالاله احللوطياملس�شار الس3يد : الرئاسة
  .اJلس

عرشة دقLقة، ابتداء من الساTة الثامSة واRقLقة الثالثني  Oسعة :التوقLت
  .مساء

  :ت Tىل النصوص ال�رشيعية التاليةاRراسة والتصوي :Yدول اXٔعامل
  مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن الفSية؛. 1
يتعلق �زجر الغش يف kمijاhت  02.13مرشوع قانون رمق . 2

 املدرس3ية؛
  .يتعلق aلصiافة والrرش 88.13مرشوع قانون رمق . 3

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

  :يد عبد إالاله احللوطي، رئIس اجللسةاملس�شار الس3 
  .zسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل موالh رسول هللا

  .T�ٔلن عن افjتاح اجللسة ال�رشيعية
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
اهزة خيصص اJلس هذه اجللسة {|راسة والتصويت Tىل النصوص اجل

  : التالية

  مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن الفSية؛ -

يتعلق �زجر الغش يف kمijاhت  02.13مرشوع قانون رمق  -
 املدرس3ية؛

 .يتعلق aلصiافة والrرش 88.13مرشوع قانون رمق  -
وس�rدٔ� Raراسة والتصويت Tىل مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن 

  . جملس النوابالفSية، واحملال Tىل اJلس من 
ٕاذن وزع  :اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة وkج�عية

  .التقر�ر
  . اللكمة {لحكومة، تفضل الس3يد الوز�ر

  .تفضل {لمنصة، الس3يد الوز�ر

  :الس3يد محمد اXٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس3يد الرئIس،

  الس3يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،
Tىل جملسمك املوقر مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن  O�ٔرشف بتقدمي

  .الفSية ا�ي ينظم القطاع الفين ويؤطر املهن الفSية

وال خيفى Tليمك، الس3يدات والسادة، ٔ�ن الربملان س3بق ٔ�ن صادق س3نة 
Tىل قانون الفSان، وا�ي يعترب لبنة مؤسسة لهذا القطاع وخطوة  2003

 Sيةج�ارة لبناء وت�ٔطري املهن الف .  
س3نة من صدور هذا القانون وممارس3ته  13وقد اكن من الرضوري بعد 

Tىل ٔ�رض الواقع، ؤ�¡ذا بعني kعتبار التحوالت امل�سارTة اليت تعرفها 
السا§ة الثقافLة والفSية الوطنية، ٕاىل Yانب الرضورة امللiة ملوا¤بة 

ىل ا�ي ٔ�و 2011الصناTات الثقافLة وإالبداعية وكذا مس3ت¨دات دس3تور 
{لثقافة ٔ�مهية ¡اصة، اكن من الرضوري ٔ�ن نعيد النظر يف هذا النص 

  .انطالقا من لك هذه املس3ت¨دات
Tىل ٕاTادة  2013وهو ما جعلنا يف وزارة الثقافة ¬ش3تغل مSذ س3نة 

النظر يف هذا القانون مضن ا®طط ال�رشيعي {لحكومة، ٕاال ٔ�ن فرق 
عديل قانون الفSان، وهو اXٔ±لبية مب¨لس النواب تقدمت مبقرتح قانون لت

اXٔمر ا�ي اس3تحس3ناه ومثناه، وجعلنا نضع رهن ٕاشارة جلنة التعلمي والثقافة 
واالتصال مب¨لس النواب لك kجهتادات اليت وصلنا ٕا´هيا، aعتبار ٔ�ن هذه 

  . املبادرة تعرب عن تاليق ٕاراديت السلطتني ال�رشيعية والتنفLذية
 ٔXس¸ة اrلa ذ توصلناSح مشاورات وقد معلنا مjىل فT وىل {لمقرتح

هي�ٔة نقابية ومجعية ¿نية  T15ديدة مع املهنيني، من ½ة، حLث حتاورh مع 
ومع القطاTات احلكومLة واملؤسسات املعنية، من ½ة 7نية، وزارة 
االتصال، وزارة ال�شغيل، اXٔمانة العامة {لحكومة، املركز السÃIيئ املغريب، 

والتلفزة، كام اس3تق�لنا وفدا ميثل املنت¨ني ورشاكت  الرشكة الوطنية لٕالذاTة
  .تنفLذ إالنتاج، تتقد¿م القSوات التلفزية الوطنية

وقد توج هذا املسار ال�شاوري والعمل ا�ي مقنا به aملصادقة Tىل 
  . مقرتح القانون هذا aٕالجامع

وبنفس املهنجية اش3تغلنا مع لك مكوhت جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة 
وkج�عية مب¨لسمك املوقر، مكSت من ¡الل Tدة Yلسات خمصصة 
لتقدمي ومSاقشة وتعديل هذا املقرتح من بلورة مقرتح قانون نوعي، ي�ىش 
مع الصناTات الثقافLة وإالبداعية الوطنية، صادقت Tليه جلنتمك املوقرة 

  .aٕالجامع
طو�ر اJال وميكن القول ب�ٔن هذا املقرتح املعدل يفjح �ٓفاقا واTدة لت

الثقايف والفين، حLث ٔ�نه يوازي بني ضامن حقوق الفSانني وتقSيي وٕاداريي 
العروض، من ½ة، واحلفاظ Tىل قدرة املقاوالت واملؤسسات الفSية Tىل 

  .التطور وÓمنية ٕاماكنIهتا، من ½ة 7نية
  : وهيدف مقرتح قانون هذا ٕاىل

ال مالءمة املرشوع اجلديد مع مس3ت¨دات اRس3تور يف جم - 1
احلقوق الثقافLة وحرية إالبداع والزتام اRوÖ بدمع وÓمنية الثقافة 
والفSون، وٕايالء العناية الالزمة {لماكنة kعتبارية والرمزية 

 {لمبدTني، و¡اصة الرواد مهنم؛
2 -  Øامل Öة لصاحب اجلالLة السامLىل التوجهيات امللكT الرتكزي
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¡اصة لٕالبداع الثقايف محمد السادس، نرصه هللا، ا�ي يويل عناية 
 الفين مبختلف جتلياته ولrساء ورYال الثقافة والفن؛

Óرس3يخ اXٔدوار اليت يلعهبا املثقفون والفSانون {لمسامهة يف احلفاظ  - 3
 Tىل الهوية الوطنية؛

متكني املبدTني من وضعية ¿نية الئقة وضامن حقهم يف الولوج  - 4
 وkس3تفادة من الرTاية kج�عية؛ 

ات ومقاوالت إالنتاج والتوزيع الفين وحتديث Oشجيع مؤسس - 5
تداول املنتوج الثقايف الفين وجعã موا¤با {لتحوالت اليت يعرفها 

 القطاع؛
 تدقLق ¿نة الفSان معوما، واملهن املتفرTة عهنا؛ - 6
ضبط معل املنت¨ني واملقاولني يف اJال الفين {لمزيد من امحلاية  - 7

 {لعاملني aلقطاع الثقايف والفين؛
قLق املعامالت والتعاقدات الشغلية بني املبدTني والفSانني تد - 8

 واملقاوالت الفSية؛
ٕاجياد س3بل وصيغ Yديدة {لحامية kج�عية {لفSانني، تلزم لك  - 9

 اXٔطراف aملسامهة يف ت�ٔمني اخلدمات kج�عية؛
 تقSني معل الفSانني اYXٔانب، سواء املقميني ٔ�و العا�ر�ن؛ - 10
مجلعيات املهنية يف Oسطري وبلورة ٕارشاك املنظامت وا - 11

 الس3ياسات العمومLة يف القطاع الثقايف والفين؛
  .تقSني اRمع العمويم املوYه {لثقافة والفSون -12

تلمك، الس3يدات املس�شارات، السادة املس�شار�ن، ٔ��رز العناو�ن اليت 
  .Yاء هبا مقرتح قانون املتعلق aلفSان واملهن الفSية

 ٔX لشكر اجلزيل والثناء الوافر {لجهود الك�رية ؤ�غتمن هذه املناس3بةa تقدم
اليت بذلها ٔ�عضاء ا{لجنة املوقرة، ¡الل املناقشة الرصينة واملفLدة، مش3يدا 

  .aلروح التوافقLة بني اXٔ±لبية واملعارضة اليت سادت ٔ�شغال ا{لجنة
ؤ�متىن ٔ�ن يواصل هذا املقرتح مشواره بنفس الروح، Xٔنه يؤسس لعمل 

 Jة من اïراها يف ت�ٔلق دامئفñ متىن ٔ�نñمتع، حنهبا ونقدرها، و.  
  .وشكرا لمك

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  . ٔ�فjح aب املناقشة
  .ٕاذن، ñمتىن ٔ�ن يتوصل، ٔ�و ٔ�ن ن�ٔ¡ذ املدا¡الت مكjوبة

  .نjrقل {لتصويت Tىل مواد مقرتح القانون كام Tدلته ا{لجنة
  : املادة اXٔوىل
  .إالجامع

  : 8ٕاىل  2دة املا
  .إالجامع

  : 14ٕاىل  9املادة 
  .إالجامع

  : 21ٕاىل  15املادة 
  .إالجامع

  : 27ٕاىل  22املادة 
  .إالجامع

  : 34ٕاىل  28املادة 
  .إالجامع

  : 40ٕاىل املادة  35املادة 
  .إالجامع

  : 47ٕاىل املادة  41املادة 
  .إالجامع

  : 53ٕاىل املادة  48املادة 
  .إالجامع

  : 54املادة 
  .عإالجام

  :ٔ�عرض مقرتح القانون �رمjه {لتصويت
  : املوافقون

  .إالجامع
وبذô �كون اJلس قد وافق Tىل مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن 

  .الفSية
يتعلق �زجر  02.13ونjrقل {|راسة والتصويت Tىل مرشوع قانون رمق 

  .الغش يف kمijاhت املدرس3ية، واحملال Tىل اJلس من جملس النواب
  .لكمة {لحكومة لتقدمي مرشوع القانونال

الس3يد ¡اR �رYاوي، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

مرشوع قانون زجر الغش يف kمijاhت املدرس3ية هيدف ٕاىل Óرس3يخ 
ة وÓاكفؤ الفرص، كام يندرج يف املبادئ اRس3تورية، والسö3 م�دٔ� املساوا

يف  2016-2012ٕاطار تنفLذ ا®طط تنفLذ ا®طط ال�رشيعي {لحكومة 
Yانبه املتعلق aملشاريع القانونية املرتبطة بوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن 

  .املهين
كام هيدف ٕاىل ٕاعطاء تعريف ملفهوم الغش، مع حتديد بعض احلاالت 

ô قصد تعز�ز الشفافLة واملصداقLة ٔ�ثناء ٕاجراء اليت تعترب مبثابة غش، وذ
  .kمijاhت املدرس3ية

هاذ مرشوع القانون كذô هيدف ٕاىل حتيني النص القدمي ا�ي هو 
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ظهري زجر اخلداع يف امijاhت واملبارûت العمومLة ليك ùشمل بعض 
  . احلاالت اليت تطرح Tىل املس3توى الواقعي
نون Óرس3يخ حاكمة جLدة يف تدبري والوزارة تتوý من ¡الل هاذ القا

kمijاhت املنظمة من Rن الوزارة واملتوجب aحلصول Tىل ٕا§دى 
  .الشهادات واRبلومات الوطنية

ويف هذا القانون مت حتديد الفضاءات اليت Oرسي Tلهيا ٔ�حاكمه، واليت 
ميكن ٔ�ن ÓرÓكب فهيا §االت الغش، سواء من طرف املرتحشات ٔ�و 

ؤولني ٔ�و لك مjد¡ل ٔ�و مشارك يف معلية kمijان Tىل املرتحشني ٔ�و املس
  .مس3توى مجيع مرا§لها

مت التنصيص يف هاذ القانون Tىل اعتبار النتاجئ ا´هنائية لالمijاhت 
املعلن عهنا من طرف جلنة املداوالت مبثابة قرار Óربوي ±ري قابل {لطعن، 

  .حفاظا Tىل السلطة الرتبوية
ٕاماكنية ٕا§اÖ ملف kمijان Tىل املسطرة  كام مت مSح ا{لجنة الت�ٔدي�Lة

الت�ٔدي�Lة، وفقا {لمقjضيات اجلاري هبا العمل يف §اÖ تبني تورط ٔ�§د 
  .اXٔطراف املتد¡� يف الغش Tىل مس3توى معلية kمijان

ومت كذô حتديد العقوaت الت�ٔدي�Lة اليت ميكن اختاذها يف حق مرÓكيب 
 §اÖ، وطبيعة اXٔفعال الغش من املرتحشات واملرتحشني، حسب لك

املرÓك�ة، مع إال§اT Öىل نص تنظميي حيدد Óر¤يبة ا{لجنة الت�ٔدي�Lة و¿ا¿ا 
  .و¤يفLة Oس3يريها

كذô مت حتديد احلاالت اليت تطبق فهيا العقوaت املنصوص Tلهيا يف 
مجموTة القانون اجلنايئ وكذا العقوaت احل�س3ية ٔ�و الغرامة يف حق اXٔطراف 

±ري املرتحشات واملرتحشني يف معلية الغش، سواء من دا¡ل ٔ�و املتد¡� من 
¡ارج مراكز kمijاhت، ومSحت حملمكة سلطة مصادرة اXٔدوات واXٔش3ياء 
 Öيف §ا ÖوRاكب الغش لفائدة اÓاليت اس3تعملت ٔ�و اكنت س�س3تعمل يف ار

  . إالدانة من Y�ٔل ٕا§دى اجلرامئ املنصوص Tلهيا يف هذا القانون
انون يف اXٔ¡ري Tىل دخو §زي التنفLذ ابتداء من �رخي ¬رش كام نص الق

نصوصه التطبيقLة aجلريدة الرمسية، مع ¬سخ، ابتداء من نفس التارخي، لك 
مقjضيات ا®الفة ، والسö3 تØ املرتبطة بقطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن 

يونيو  25، الصادر يف 1.58.060املهين الواردة يف الظهري الرشيف رمق 
1958.  

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة وkج�عية لتقدمي تقر�ر 
  .وزع التقر�ر: ا{لجنة حول املرشوع

  .سIمت التوصل aملدا¡الت الحقا: ٔ�فjح aب املناقشة
  .{لجنةنjrقل {لتصويت Tىل مواد مرشوع القانون ما Tدلته ا

  : املادة اXٔوىل
  .إالجامع

  : 8ٕاىل  2املادة 
  .إالجامع

  : 10و 9املادة 
  .إالجامع

  : ٔ�عرض مرشوع القانون �رمjه {لتصويت
  .إالجامع

يتعلق  02.13وبذô، �كون اJلس قد وافق Tىل مرشوع قانون رمق 
  .�زجر الغش يف kمijاhت املدرس3ية

يتعلق  88.13ون رمق ونjrقل {|راسة والتصويت Tىل مرشوع قان
  .aلصiافة والrرش، واحملال Tىل اJلس من جملس النواب

  .اللكمة حلكومة لتقدمي املرشوع قانون

  :وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة مصطفى اخللفيالس3يد 
  .zسم هللا الرمحن الرحمي

اللكمة Xٔaساس يه لٕالشادة بفرق املعارضة واXٔ±لبية، ا��ن ٔ�غنوا 
لنص، قدموا تعديالت ٕاجيابية ومعقوÖ، ولهذا ٔ�نوه هباذ اJهود وا�ي اكن ا

يف ظرف زمين قLايس، وجسد إالجامع دûل خمتلف الفرق، كام حصل يف 
  .جملس النواب لقضية ٔ�ساس3ية، ويه قضية احلرية

  .فالشكر جمددا لمك
  .شكرا الس3يد الرئIس

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  .ٕاذن، وزع التقر�ر: اللكمة ملقرر ا{لجنة.. ملقرر ا{لجنة اللكمة
  .ٔ�فjح aب املناقشة، تفضيل الس3يدة الزويم

  :املس�شارة الس3يدة ¡دجية الزويم
  الس3يد الرئIس،

  ..يف �ٓخرها 93ٔ�طلب تعديال يف املادة 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .93تعديل يف املادة 

  :املس�شارة الس3يدة ¡دجية الزويم
ٕاىل ) مايش {لصiافة، aلrرش(ختضع لك املتابعات املتعلقة : "تقول.. 

، "T�ٔاله 91املساطر املنصوص Tلهيا يف هذا القانون مع مراTاة ٔ�حاكم املادة 
  .Xٔن اك�ن فرق ما بني الصiافة وما بني الrرش

مث كذô هذا النص يعين النارش�ن aلضبط، ولIس الصحفLني، 
ٔ�ن منزج، وسقط هنا سهوا، مل و{لصحفLني قانون ¡اص، ٕاذن، ال ميكن 
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  .نن��ه ٕا´هيا
ٕاذن، ال بد ٔ�ن �كون تعديل، نؤكد Tىل ٔ�ن املتابعات جيب ٔ�ن Óكون 

  .مjعلقة aلrرش ولIس aلصiافة
  .شكرا الس3يد الرئIس

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يدة املس�شارة احملرتمة

حلكومة، وaلطبع، ملا ¤يجي التعديل دا¡ل اجللسة ¤يبقى الرٔ�ي دûل ا
  . ¤يبقى §امس يف املوضوع

  .h¡ذو الرٔ�ي دûل احلكومة يف ق�ول التعديل ٔ�وال

  :الس3يد الوز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة
ختضع لك "التعديل مق�ول aلصيغة اليت تلهتا الس3يدة املس�شارة، ٔ�نه 

نون مع ٕاىل املساطر املنصوص Tلهيا يف هذا القا aلrرشاملتابعات املتعلقة 
  ".91مراTاة ٔ�حاكم املادة 

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
ٕاذن احلكومة تق�ل هذا التعديل هباذ الصيغة اليت Yاءت Tىل لسان 

  .الس3يد الوز�ر
  .ٔ�عرض املواد {لتصويت

  .93ٕاذن، املادة هاذي ا{يل تعدلت يه رمق 
  : 7ٔ�عرض املادة اXٔوىل ٕاىل املادة 

  .إالجامع
  : 14ٕاىل  8املادة 

  .امعإالج
  : 20ٕاىل  15املادة 

  .إالجامع
  : 27ٕاىل  21املادة 

  .إالجامع
  : 33ٕاىل  28املادة 

  .إالجامع
  :40ٕاىل  34املادة 

  .إالجامع
  : 46ٕاىل  41املادة 

  .إالجامع
  : 53ٕاىل  47املادة 

  .إالجامع
  : 59ٕاىل  54املادة 

  .إالجامع

  : 66ٕاىل  60املادة 
  .إالجامع

  : 72ٕاىل  67املادة 
  .إالجامع

  : 79ٕاىل  73املادة 
  .إالجامع

  : 85ٕاىل  80املادة 
  .إالجامع

  : 92ٕاىل  86املادة 
  .إالجامع

  : 93املادة 
  .إالجامع

  : 105ٕاىل  94املادة 
  .إالجامع

  : 111ٕاىل  106املادة 
  .إالجامع

  : 118ٕاىل  112املادة 
  .إالجامع

  : 123ٕاىل  119املادة 
  .إالجامع

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمjه {لتصويت
  : املوافقون

  .إالجامع
يتعلق  88.13وبذô، �كون اJلس قد وافق Tىل مرشوع قانون رمق 

  .aلصiافة والrرش
 . شكرا لمك مجيعا Tىل مسامهتمك ورفعت اجللسة

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

  :املدا¡الت املكjوبة املسلمة لرئاسة اجللسة: م�الحق

I. يةمقرتح قاSان واملهن الفSلفa نون يتعلق  
  :{لو§دة والتعادلية س3تقاليلkمدا¡� الفريق . 1

  الس3يد الرئIس احملرتم
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ùرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس الفريق kس3تقاليل {لو§دة والتعادلية 
 مب¨لس املس�شار�ن ملناقشة مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن الفSية، وهو

مقرتح Yاء ليعاجل خمتلف املشالك اليت يعاñهيا القطاع الفين يف املغرب، ويف 
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مقد¿ا معاجلة اXٔوضاع kج�عية {لفSانني، فضال عن الريق aلقطاع ٕاىل 
  ".k§رتاف"Tامل 

  الس3يد الرئIس احملرتم،
ٕان مقرتح القانون، موضوع مSاقش�Sا اليوم، يعطي ٔ�مهية قصوى لبطاقة 

 ٔ�صبحت ملزمة ورشطا Rمع ٔ�ي مرشوع فين من طرف الفSان، واليت
ÖوRليه يف . اT ال يؤكدونJلون يف اTولعل هذا املوضوع ا�ي ظل الفا

يف جماالت kش3تغال السÃIيئ ٔ�و " الريع"لك املناس3بات، بغية القطع مع 
" Raمع العمويم"ولعل الغرض اXٔساس هو ربط القانون . التلفزيوين

ة k§رتافLة يف املغرب، واليت ظلت Óراوح مر§� انتقالية {لمامرسة الفSي
طوي� مل Oس3تطع معها، ال اRوÖ وال إالطارات املش3تغ� يف اJال ٔ�ن خترج 
بصيغة مو§دة قادرة Tىل جتاوز هذا kحنسار والرتاجع يف تداول الثقايف 

  .والفين، ؤ�يضا الواقع املزري ا�ي يعرفه هذا الوسط
تطاع هذا املقرتح القانون اجلديد {لفSان واملهن الفSية فٕاىل ٔ�ي §د اس3 

  ٔ�ن ùس3تجيب لتطلعات الفSانني املغاربة؟
  الس3يد الرئIس احملرتم،

ال شك ٔ�ن هذا املقرتح قانون ا�ي حنن بصدد دراس3ته اليوم، �روم يف 
مضامLنه حتقLق رشوط امحلاية kج�عية {لفSان ويؤكد صدق ونبل ¿نة 

ىل حامية الفانني يف وضعية ٕاTاقة والفSانني اXٔ§داث وTدم الفن، كام هيدف إ 
  .Oشغيلهم يف اXٔعامل اليت ترض هبم جسدû ؤ�¡القLا ونفس3يا

كام ينص Tىل ٕا§داث مؤسسات فSية لتكو�ن الفSانني، وTىل ٔ�مهية 
  .الشهادة العلمية ال§رتاف املهن الفSية

  الس3يد الرئIس احملرتم، 
س¨ل ٔ�ن هذا املقرتح هو قمية مضافة يف ٕاننا يف الفريق kس3تقاليل ¬ 

جمال ال�رشيع الفين، Tىل اعتبار ٔ�نه §اول إال§اطة جبميع kخjالالت اليت 
  .يعاين مهنا القطاع وسد الثغرات القانونية املرتبطة aلفSان واملهن الفSية

  :بيد ٔ�نه ال بد من ٕا7رة بعض املالحظات والتوصيات zش�ٔن هذا النص

ة ٕالزامLة العقد ا´منوذ"، Tىل اعتبار ٔ�نه وثيقة حتمي الت�ٔ¤يد Tىل رضور  -
 حقوق الفSانني وحتفظ ¤رامهتم من kس3تغالل؛

رضورة العمل Tىل املالمئة القانونية فö خيص العقود بني قانون الفSان،  -
aعتباره قانوh يؤطر إالجناز، وقانون حقوق املؤلف واحلقوق اJاورة، 

 تعدد لٔ&عامل الفSية؛aعتباره يؤطر kس3تغالل امل 

رضورة العمل Tىل ضامن ٕاماكنية توازن القوى بني الهيئات املمث�  -
{لفSانني والهيئات املمث� {لمقاوÖ، عن طريق ¡لق حتفزيات لهيئات 
املقاوالت {|خول يف تفاوض جامعي مع ممثيل الفSانني، ٔ�و Tرب 

 ٕاىل اشرتاط اRمع وkس�(ر العمويم برضورة التفاوض املفيض
 .اتفاقLات جامعية حتمي حقوق وواج�ات مجيع اXٔطراف

  الس3يد الرئIس احملرتم،

aس3تقراء مضامني هذا النص ا�ي حنن بصدد مSاقش3ته اليوم، ¬س¨ل 
يف الفريق kس3تقاليل، ٔ�ن التنصيص Tىل املفاوضات امجلاعية س3يجعل مهنا 

ن وسائل ملسا�رة تطور �ٓلية مس3تق�لية hجعة لتنظمي املهن الفSية، ملا متنiه م
املهنة، وملا ختلقه من توازن بني املقاوÖ والفSان لتحقLق مصلiة الطرفني 
وتنظمي املهنة وفق املس3ت¨دات يف ٕاطار التفاوض املتوازن عن طريق 

اXٔمر ا�ي خيدم القطاع معوما وحيمي سواء kس�(ر ٔ�و . مسطرة ¡اصة
  .و املؤسساتدمع اRوÖ من ٔ�ي مقاربة ريعية لٔ&فراد �ٔ 

كام ٔ�ن جوهر هذا املقرتح يتوý ا´هنوض aمحلاية kج�عية {لعاملني 
aملهن الفSية، ٕاذ ينص Tىل ٔ�ن الفSان وتقSيي وٕاداريي العروض الفSية 
سIس3تفLدون من ال�رشيعات املتعلقة حبوادث الشغل وaلضامن kج�عي 

متويل اخلدمات ومن التغطية الصحية اXٔساس3ية، ٕاذ سIمت ٕا§داث �ٓلية ́ 
kج�عية اخلاصة aلفSانني وتقSيي وٕاداريي العروض الفSية بنص تنظميي 

  . Oسامه فهيا املؤسسات الفSية والفSانون وتقSيو وٕاداريو العروض الفSية
وللك هذه kعتبارات، فٕاننا يف الفريق kس3تقاليل س3نصوت 

Óرمجة بنوده من  aٕالجياب Tىل هذا املقرتح قانون، مع الت�ٔ¤يد Tىل رضورة
¡الل ٕاصدار النصوص التنظميية ذات الص�، ويف مقدمهتا املرسوم املتعلق 
aلعقد ا´منوذ" وحتديد وٕا§داث �ٓلية ´متويل اخلدمات kج�عية اخلاصة 

  .aلفSانني وتقSيي وٕاداريي العروض الفSية

 :مدا¡� فريق اXٔصاÖ واملعارصة .2
  الس3يد الرئIس،
 السادة الوزراء،

 خواين املس�شار�ن،إ 
ùرشفين ٔ�ن ٔ�سامه aمس فريق اXٔصاÖ واملعارصة يف مSاقشة مقرتح قانون 
 ÖصاXٔشلك فرصة لنا يف فريق اù ية، وهو ماSان واملهن الفSلفa يتعلق

 -ال حماÖ  -واملعارصة لتوضيح و½ة نظرh حول هذا املقرتح الهام، وا�ي 
ية اليت يعاين مهنا احلقل الثقايف س3يجيب Tىل العديد من إالشاكالت التنظمي 

والفين ببالدh، ملا حيظى به هذا املقرتح قانون من ٔ�مهية aلغة، حبيث ٔ�نه 
�زاوج بني ضامن حقوق الفSانني وتقSيي وٕاداريي العروض، من ½ة، 
واحلفاظ Tىل قدرة املقاوالت واملؤسسات الفSية Tىل التطور وÓمنية 

 .ٕاماكنياهتا، من ½ة 7نية
 يد الرئIس،الس3 

بد من الت�ٔ¤يد Tىل اXٔمهية الثقافLة وkج�عية وkقjصادية الكربى ال
اليت حتظى هبا فïة الفSانني واملبدTني، حبيث ٔ�نه اكن البد من بلورة مقرتح 
قانون نوعي ي�ىش مع واقع الصناTات الثقافLة وإالبداعية الوطنية، ويفjح 

س3ت¨دات اRس3تورية اجلديدة يف جمال �ٓفاق واTدة لتطو�رها ومالءمjه مع امل 
احلقوق الثقافLة وضامن حرية إالبداع والزتام اRوÖ بدمع وÓمنية الثقافة 

 . والفSون
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لقد كنا ñمتىن يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة ٔ�ن يمت kه�م من طرف 
  .احلكومة هبذا اJال احليوي aلقدر ا�ي اهمتت فLه بقطاTات ٔ�خرى

بدا واحضا الت�ٔخر الك�ري يف فjح هذا الورش  ٕاىل Yانب ذô، لقد
الهام، بل ٕان الوترية اليت يعرفها هذا اJال تبقى بطيئة Yدا وال Oسا�ر جحم 
kنتظارات اليت �راهن Tلهيا الفSانون واملبدعون واملواطنون Tىل السواء 

 .لتطو�ر هذا اJال واXٔ¬شطة املرتبطة به
 الس3يد الرئIس،

ملقرتح ا�ي بني ٔ�يدينا، يت�ني ٔ�نه Yاء من Y�ٔل aلرجوع ملقjضيات ا
وضع ٕاطار قانوين ينظم الفSان واملهن الفSية وٕايالء العناية الالزمة هلم نظرا 
{لماكنة kعتبارية والرمزية {لمبدTني و¡اصة الرواد مهنم، وذô من Y�ٔل 

كLة ملء الفراغ القانوين احلاصل يف هذا اJال، والرتكزي Tىل التوجهيات املل 
السامLة لصاحب اجلالÖ املØ محمد السادس، نرصه هللا، ا�ي يويل عناية 

 .¡اصة لٕالبداع الثقايف والفين مبختلف جتلياته
ٕاننا يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة، وaلرمغ من املالحظات اليت س3بق لنا 
ؤ�بديناها، Tىل يقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون سIسامه zشلك ¤بري يف إالYابة 

تلف اXٔس3ئ� املرتبطة بتطو�ر هذا اJال احليوي، وا�ي حيظى Tىل خم 
ب�ٔمهية اقjصادية واج�عية كربى، ¡اصة ؤ�نه Yاء مبقjضيات Tىل درYة ¤برية 
من اXٔمهية من ق�يل الت�ٔسIس ملر§� م�ٔسسة و¿ننة املامرسات الفSية 

نونية ببالدh، بناء Tىل قواTد ¿نية واحضة وحمددة وحتديد املفاهمي القا
املؤطرة ملدلول ¿نة الفSان وتصنيفاته وجمال اش3تغا ووضعياته املهنية، 
سواء مع الفعاليات املهنية ٔ�و مع املؤسسات الرمسية العمومLة واخلاصة 
 Öق يف ٔ�شاكل التعاقد بني املقاوLح البطاقة املهنية والتدقSوحتديد رشوط م

 .الفSية والفSان وٕاداري العروض الفSية
 :ذô، فٕان هذا املرشوع Yاء مبقjضيات Oس3هتدف ما ييل فضال عن

  حتديد مفهوم اXٔجر الفين وتعز�ز مSظومة امحلاية kج�عية {لفSان؛ -
Óمثني وضع الفSان يف ٕاطار إالنتاج العمويم واRمع املوYه لٔ&عامل  -

  الفSية؛
التدقLق يف الضوابط املتص� ب�شغيل اXٔطفال وذوي kحjياYات  -

  ، يف ا¬س¨ام مع القوانني اجلاري هبا العمل؛اخلاصة
¤يفLة اش3تغال وOشغيل الفSانني اYXٔانب وٕانتاج وÓروجي اXٔعامل الفSية  -

  اXٔجSبية aملغرب؛
التعريف بواكÖ اخلدمات الفSية وحتديد ¬شاط ورشوط اش3تغالها وفق  -

  مدونة الشغل؛
كذا التنصيص حتديد ¤يفLة متثيلية الهيئات املهنية ورشوط معلها، و  -

  Tىل املفاوضة امجلاعية، ا¬س¨اما مع ما تنص Tليه مدونة الشغل؛
تطرق {لم¸الفات وٕاثباهتا والعقوaت يف ٕاطار املامرسة الفSية  -

ومقjضيات اس3تS7ائية تتعلق aش3تغال املوظفني ؤ�عوان إالدارات وامجلاTات 
  .الرتابية واملؤسسات العمومLة يف ٕاجناز اXٔعامل الفSية

 د الرئIس،الس3ي
لقد س3بق لنا يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة ٔ�ن ٔ�كدT hىل ٔ�مهية هذا 
املرشوع قانون واRور املنتظر مSه يف س3ياق ٕاTادة تنظمي الفSان واملهن 

  . الفSية وkس3ت¨ابة {لiاجLات املزتايدة
ومن هذا املنطلق، وا¬س¨اما مع املوقف ا�ي س3بق ٔ�ن Tربh عنه Tىل 

ôلينا مس3توى ا{لجنة، وذT لتعاطي إالجيايب مع هذا املرشوع قانون، ماa 
 .ٕاال ت�ٔ¤يد هذا املوقف aلتصويت kجيايب Tليه

  :مدا¡� فريق العداÖ والتمنية. 3
  ،|الس3يد الرئIس
  الس3يد الوز�ر،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�تد¡ل اليوم aمس فريق العداÖ والتمنية مب¨لس املس�شار�ن ملناقشة 

  املتعلق aلفSان واملهن الفSية، القانونمقرتح 
ة جماال لالش3تغال املهين و9ظاهرة ٔ�يضا تد¡ل  يعترب الفن 9ظاهرة اج�عيّ
يف ٕاطار الصناTات الثقافLّة 9جزء ال يتجزٔ� من احلياة العامة {لمواطنني، مما 
يفرض Tىل اRوÖ واJمتع تنظمي جماالت املهن الفSية مبا يضمن احلقوق 

  .واج�اتو�كّرس ال
 26و 25و 5ا�ي يؤكد يف فصو  2011وا¬س¨اما مع روح دس3تور 

Tىل التعدد الثقايف وا{لغوي وحرية الفكر وإالبداع واRمع  33و 31و
العمويم {لثقافة والفSون واحلقوق الثقافLة {لجميع وتوس3يع مشاركة الش3باب 

 Jدوار احلضارية واXٔa سري ولو½م {لثقافة والفن، وكذا وعياIمتعية اليت وت
يلعهبا الفن دا¡ل اJمتع، aعتباره ٔ�§د اTRامات اXٔساس3ية {لتمنية 
kقjصادية ولٕالشعاع الثقايف لبالدh، ٕاىل Yانب احلاYة ٕاىل موا¤بة إالبداع 
الثقايف والفين املغريب بتطو�ر س3ياسة دمعه Oرشيعيا وتنظمييا ´متكن املبدTني 

ٕاطار قانوين حيفظ ¤رامهتم وينظم جمال والفSانني ؤ�حصاب املهن الفSية من 
اش3تغاهلم، ويضمن العناية ب�ٔوضاعهم املادية وkج�عية واملهنية، وكذا 
ùشجع مؤسسات إالنتاج الثقايف والفين يف Óرس3يخ تقاليد §ديثة لتداول 
املنتوج الثقايف والفين موا¤بة {لتحوالت kقjصادية واJمتعية اليت تعرفها 

hبالد.  
نتاجئ هذا العمل ال�رشيعي الهام املصادقة Tىل مقرتح القانون  واكن من

�رمjه aٕالجامع، aعتباره س3يعمل Tىل توفري الظروف املناس3بة لعمل 
الفSانني، من ¡الل تقSني �ٓليات kش3تغال، والسT ö3ىل مس3توى بطاقة 
الفSان واع�د العقد ا´منوذ" وكذا التنصيص Tىل وسائل اRمع وبLrات 

ق�ال والتكو�ن وامحلاية kج�عية املالمئة لشغلهم واملاكف�ٔة املعادk Öس3ت 
جلهودمه لضامن ITشهم �كرامة، مع ضامن حرية إالبداع الفين �لك جتلياته 
وت�ٔمني kس3تقاللية التامة {لفSانني والفSاhت ٕالجناز ٕابداTاهتم طبقا 

ة وامجلاعية {لمقjضيات اRس3تورية وال�رشيعات الضامSة {لحرûت الفردي
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مجليع املغاربة، ٕاضافة ٕاىل التنصيص Tىل ضامن حق الت�ٔسIس ٔ�و kخنراط 
يف الهيئات املهنية {لفSانني وTkرتاف هبا من Y�ٔل اRفاع عن حقوقهم 

عن طريق �ٓلية التفاوض (املهنية واملادية وkقjصادية وkج�عية 
الفين aلrس3بة {لفSانني  ، ٕاىل Yانب Oشجيع العمل وkس�(ر Jaال)امجلاعي

  .واملقاوالت العام� Jaال الفين) املقاوÖ ا�اتية(من ¡الل 
و9¸الصة، فٕاننا يف فريق العداÖ والتمنية ننوه هبذا املقرتح الهام ا�ي 

س3ندا قانونيا حقLقLا لفïة الفSانني aملغرب Tىل  -ال حماÖ  –سوف ùشلك 
Sية يف بالدh وتطو�ر اJال الفين �رمjه، الوYه ا�ي يؤدي الريق Xٔaعامل الف 

{لفSّانني " �رخييّا"حLث ميكن ٔ�ن نقول ٕان هذا القانون يعترب مك�س3با 
املغاربة، حLث ٔ�ن املرشّع املغريب اTرتف وXٔول مرة aلفن كقطاع ٕانتا" 
مس3تقل وaلفSان مكامرس ¿ين وaلعمل الفين مكنتوج اقjصادي ¡اضع 

  . ةلقوانني السوق الفSيّ 
 .والسالم Tليمك ورمحة هللا

مدا¡� املس�شار الس3يد محمد اaحSيين aمس فريق التجمع الوطين  .4
  :لٔ&حرار

 الس3يد الرئIس احملرتم،
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ال ùرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس فريق التجمع الوطين لٔ&حرار، مjد¡
املتعلق aلفSان  99.71ملناقشة مقرتح قانون يقيض بتعديل القانون رمق 

واملهن الفSية كام وافق Tليه جملس النواب، وا�ي صادقت Tليه جلنة التعلمي 
ãٕالجامع بعد تعديa ج�عيةkة وLوالشؤون الثقاف.  

 الس3يد الرئIس احملرتم،
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  واين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ�خوايت ٕاخ
ٕاننا ¬س¨ل aرتياح شديد روح التوافق اليت طبعت مSاقشة مقرتح 
القانون بني ٔ�يدينا ¡الل اج�Tات جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة 

ويه مSاس3بة كذô . وkج�عية، واليت توجت aملصادقة Tليه aٕالجامع
كومة وا�ي يت¨ىل يف ق�ولها {لتنويه aلتفاTل إالجيايب والبارز من طرف احل

تعديال تقدمت هبا فرق ومجموTات جملس3نا  94تعديال من مجموع  23لـ 
  .املوقر ٔ�±لبية ومعارضة
 الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ءمة املقرتح ال خيفى Tىل ٔ�§د ٔ�مهية هذا القانون ا�ي هيدف ٕاىل مال
اجلديد مع املس3ت¨دات اRس3تورية يف جمال احلقوق الثقافLة وضامن حرية 
إالبداع والزتام اRوÖ بدمع وÓمنية الثقافة والفSون وٕايالء العناية الالزمة 

{لماكنة kعتبارية والرمزية {لمبدTني، و¡اصة الرواد مهنم، والرتكزي Tىل 
الÖ محمد السادس، نرصه هللا، التوجهيات امللكLة السامLة لصاحب اجل

ا�ي يويل عناية ¡اصة لٕالبداع الثقايف والفين مبختلف جتلياته ولrساء 
ورYال الثقافة والفن وÓرس3يخ اXٔدوار اليت يلعهبا املثقفون والفSانون 
{لمسامهة يف احلفاظ Tىل الهوية الوطنية، مع ٕايالء العناية الالزمة {لماكنة 

مبدTني ومتكLهنم من وضعية ¿نية الئقة وضامن حقهم kعتبارية والرمزية {ل 
يف الولوج وkس3تفادة من الرTاية kج�عية وOشجيع مؤسسات إالنتاج 
والتوزيع الفين وحتديث تداول املنتوج الثقايف والفين وجعã موا¤با 
{لتحوالت اليت يعرفها القطاع Tىل الصعيد العاملي، ¡اصة ما �رتبط 

Lات الثقافTلصناa ةTان معوما واملهن املتفرSق ¿نة الفLة وإالبداعية، وتدق
عهنا Tىل اخلصوص مع ٕاعطاء لك قطاع ما ùس3تحقه حسب خصوصيته 
وضبط معل املنت¨ني واملقاولني يف اJال الفين {لمزيد من امحلاية {لشغي� 
الفSية وكذا تدقLق املعامالت والتعاقدات الشغلية بني املبدTني والفSانني 

اوالت الفSية وٕاجياد س3بل وصيغ Yديدة {لحامية kج�عية {لفSانني، واملق
تلزم لك اXٔطراف aملسامهة يف ت�ٔمني اخلدمات kج�عية وتقSني معل 
الفSانني ±ري املغاربة، سواء املقميني ٔ�و العا�ر�ن، مع ٕارشاك املنظامت 

ايف والفين، وامجلعيات املهنية يف بلورة الس3ياسات العمومLة يف القطاع الثق
 .ٕاضافة ٕاىل تقSني اRمع العمويم املوYه {لثقافة والفSون

 الس3يد الرئIس احملرتم،
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان هذا املقرتح، Tىل ٔ�مهيته، ùسائلنا مجيعا عن ماهية القمية املضافة 
املنظم {لفSان  71.99مقjضيات القانون رمق  لهذا املقرتح قانون aملقارنة مع

، كام ٔ�ن تفعيT ãىل ٔ�رض الواقع س3يصطدم بعدة 2003الصادر س3نة 
ٕا¤راهات مسطرية ن�L¨ة التنصيص Tىل ٕالزامLة توثيق العقود {لفSانني وتقSيي 
وٕاداريي العروض الفSية، واليت ال ميكن تنفLذها Tىل الفرق الفSية الشعبية 

ر مف�ش الشغل aلrس3بة ل�شغيل اXٔطفال دون السن م?ال، hهيك عن دو 
  .القانوين يف اXٔعامل الفSية بني امحلاية واحلد من ٕابداع الطفل

 الس3يد الرئIس احملرتم،
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

سIسامه من مSطلق ان�ئنا لٔ&±لبية احلكومLة، وحLث ٕان هذا املقرتح 
يف حتسني العمل إالبداعي مبراTاة احلد اXٔدىن لٔ&جر وTkرتاف aملاكنة 

املنت¨ني، مؤسسات (kعتبارية {لفSان وكذا حامية حقوق املقاوالت الفSية 
، مع ضامن حقوق الفSانني وتقSيي وٕاداريي )الrرش، مSظمي احلفالت

Tىل التطور العروض واحلفاظ Tىل قدرة املقاوالت واملؤسسات الفSية 
وÓمنية ٕاماكنياهتا، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ&حرار س3نصوت Tليه 

  .aٕالجياب
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  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا¡� فريق kحتاد العام ملقاوالت املغرب .5
  احملرتم، الس3يد الرئIس

 السادة الوزراء احملرتمون
  ،الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

O�ٔرشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة aمس kحتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه 
اجللسة ا®صصة ملناقشة مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن الفSية، هذا 

 .املقرتح ا�ي هو نتاج معل �رملاين ¡الص
يف الواقع، بلغت ال�رشية درYة مjقدمة من الوعي، بعد مسار حتول 

ûت الكربى Tامليا، واñهتت ٕاىل ٕادراج الرٔ�سامل تدرجيي Tاش3ته kقjصاد
الالمادي مككون ٔ�سايس يف ا§�ساب الرثوة وعنرصا ال حميد عنه يف التمنية 

  .املس3تدامة
وال خيفى Tىل ٔ�§د اليوم اRور الهام ا�ي ٔ�حضى يلعبه الفن يف Óمنية 

ىل T�ٔىل احلس امجلايل Rى إال¬سان وÓربjIه Tىل القمي الن��L، اليت Óرتقي به إ 
 Øية اليت صنفت مضن املSعامل الفXٔمراتب إال¬سانية، حىت ٕان بعض ا
العام املشرتك لٕال¬سانية قد سامهت يف التقريب بني الشعوب والثقافات 

  .ا®تلفة
من هنا ت�ٔيت ٔ�مهية مقرتح القانون ا�ي نناقش اليوم، ا�ي نعتقد ٔ�نه 

راف العالقة يف اJال سIسهم يف تنظمي القطاع، مبا يضمن احلقوق للك ٔ�ط
ومن مت، نعتقد ٔ�نه لIس مطلوa من الفSان سوى إالبداع يف فSه . الفين

  .واملسامهة يف kرتقاء �aوق وهتذيبه وصونه من ¿اوي الرداءة
  الس3يد الرئIس،

، )تعديال 40بلغت (كام تعلمون، تقدم فريقSا aلعديد من التعديالت 
لنص وضامن حقوق ٔ�كرث {لفSانني سعت يف مجملها ٕاىل جتويد صيا±ة ا

واملش3تغلني aملهن الفSية، وهذا لIس غريبا Tىل فريق �هنل من تو½ات 
  .و�رامج kحتاد العام ملقاوالت املغرب ا�ي يدمع الفن والفSانني

وحنن، ٕاذ ننوه aلت¨اوب إالجيايب {لحكومة مع ٔ�±لب التعديالت اليت 
لنصوص التنظميية واXٓليات التطبيقLة تقدم هبا فريقSا، لندعوها ٕاىل ٕاخراج ا

ٕاىل §زي الوجود يف ٔ�قرب اYٓXال وإالرساع يف تطبيق هذا القانون، ¡اصة 
فö يتعلق a´هنوض aمحلاية kج�عية {لعاملني aملهن الفSية وبضامن التغطية 

  .الصحية وkس3تفادة من نظام حوادث الشغل ونظام التقاTد
  الس3يد الرئIس،

  سادةالس3يدات وال 
ٕاننا ال نتوý من هذا القانون ٔ�كرث من جعل الفSان ùش3تغل يف ٔ�جواء 
. مرحية تضمن الكرامة، وOساTد Tىل البذل والعطاء ب�ٔقىص ممكSات إالبداع

ون�ٔمل ٔ�ن ùسامه يف ٕاعطاء دفعة Yديدة وقوية {لفن والفSانني، مبا ùساTد 
 Óمنية Tىل هتذيب ا�وق وkرتقاء به، كام ن�ٔمل ٔ�ن ùسامه كذô يف

املواهب وتعز�ز القدرات يف جمال إالحساس وإالبداع، وصقل املهارات 
hزخر هبا بالدÓ ة اليتTنة والطاقات املقربة العديدة واملتنوLفRا .  

  :مدا¡� مجموTة الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل. 6
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  .دة املس�شارون احملرتمونالس3يدات والسا

ùرشفين ٔ�ن �ٓ¡ذ اللكمة aمس مجموTة الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل 
مبناس3بة عرض مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن الفSية aجللسة العامة 

  .ال�رشيعية
تعد الصناTات الثقافLة وإالبداعية رافعة ٔ�ساس3ية {لتمنية kقjصادية 

 تrشد التقدم والريق kج�عي، �ا فٕان ا´هنوض وkج�عية aلب|ان اليت
aلش�ٔن الثقايف يتطلب توفري البLrات الثقافLة التحتية الالزمة ووضع إالطار 

  .املؤسسايت والقانوين املالمئ
ويف هذا الصدد، فٕان مقرتح قانون املتعلق aلفSان واملهن الفSية يعترب 

اء ال�رشيع يف جمال الفن يف ٕاغن -ال حماÖ  -م�ادرة Oرشيعية س�سامه 
مبوجب القانون رمق  2003والفSانني وا�ي عرف الت�ٔسIس  مSذ س3نة 

  .املتعلق aلفSان 71.99
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  .الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�عية ٕان مقرتح هذا القانون وٕان اكن �روم حتسني الوضعية kج
{لفSان، ويضع ضوابط لٕالنتاج الفين وùسن مقjضيات قانونية محلاية الفSان يف 
وضعية ٕاTاقة وكذا الطفل الفSان، فٕانه يظل ±ري اكف لو§ده ملعاجلة 
kخjالالت اليت تعرتي املنظومة الفSية وجتاوز إال¤راهات اليت تواYه الفSان 

  .وهو يقوم بrشاطه الفين وإالبداعي
هنج س3ياسة ثقافLة مSدجمة يف ٕاطار التمنية املس3تدامة aعتبار �ا يتعني 

ومتاش3يا مع توصية اJلس . الثقافة ذرع واق ضد لك ٔ�شاكل التطرف
kقjصادي وkج�عي والبIيئ املن�?قة عن دورته العادية الثالثة والس3بعون 

، فٕانه ٔ�حضى من اXٔفLد وضع 2016يونيو  30املنعقدة aلرaط بتارخي 
اتيجية وطنية تضع الثقافة وإالبداع يف قلب املرشوع اJمتعي املغريب اسرت 

  . وتدمج العامل الثقايف يف خمتلف الس3ياسات العمومLة
ويف س3ياق �ٓخر، فٕان ٕادماج اRور الرتبوي {لفن يف املناجه اجلديدة 
{لتعلمي ٔ�صبح رضورة ملiة، انطالقا من ¤ونه ميكن املتعمل من احلصول Tىل 

درات مjنوTة، ويعمل Tىل Óمنيهتا من ¡الل مواقف تعلميية كفاûت وق
وطرائق ؤ�ساليب Oس3ت¸دم إالطار الفين وهتدف ٕاىل ٕا§داث تغيري مرغوب 
فLه يف ٔ�مناط املتعمل السلو¤ية واجلسدية والفكرية والنفس3ية وkج�عية، 
وذô من Y�ٔل حتقLق ±اûت حمددة مضن اXٔهداف الرتبوية العامة، فالفSون 
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الرتبية يه وس3ي� Oسهم يف حتقLق اXٔهداف، الرتبوية ٔ�وال، والفSية يف 
امجلالية 7نيا، من هنا رضورة ٕاد¡الها يف املناجه التعلميية ولIس kكتفاء 
بوضعها Tىل هامش املامرسة الرتبوية، فاXٔهداف الرتبوية يف مؤسسة 
املدرسة لIست تعلميية فقط، بل تتخطى ذô ٕاىل اجلوانب النفس3ية 
واخللقLة واجلسدية والروحLة والعصبية {لتلميذ، ٔ�ي بناء خشصيته zشلك 

  . مjاكمل ومjوازن
ولهذا فٕان اRور الصحيح {لرتبية �متثل يف العمل Tىل اس3تقراء املتغريات 
الثقافLة Tىل ٔ�ساس كفاءة وظيفهتا وا¬س¨ا¿ا مع ا´منط الثقايف {لمجمتع، 

بوية واحملتوûت التعلميية و�كون ذô عن طريق مسا�رة kجتاهات الرت 
لروح العرص وتقدمه العلمي والتكSولو"، مما حيمت Tىل لك مSظومة Óربوية 

  .تطمح ٕاىل التقدم تطو�ر مSاجهها التعلميية ورفدها �لك Yديد ومفLد
وال بد من إالشارة ٔ�ن {لفSون وظائف جاملية وتعبريية ال ميكن ٕاñاكرها، 

قمي ال�سامح والفهم والق�ول ل&ٓخر ¿ام اكن كام ٔ�ن من �7ٓرها الواحضة OشLIع 
نوع هذا اXٓخر، وٕاذا ما توفرت السا§ة الفSية zشلكها الصحيح ا�ي يضمن 
حرية الفSان وùسمح aحلوار إالبداعي فٕان هذه السا§ة س3تكون مLداhً ¿امً 
لتدريب الناس Tىل ق�ول اXٔصوات ا®تلفة، وهذه نقطة ¿مة يف حربنا مع 

عندما يؤمن الناس حبق ا®تلف يف الوجود، س�jالىش ذهنية  التطرف، ٕاذ
 .التطرف بrس3بة ¤برية

ويف بيjNنا احمللية، حLث ال وجود لتعدد الرؤى، حنتاج ٕاىل تدريب 
الش3باب Tىل ممارسة القمي إال¬سانية وتطبيقها بعد kقjناع هبا؛ قمي م?ل 

 حمارضة ٔ�و الطيبة وال�سامح وق�ول اXٓخر ال ت�ٔيت عن طريق الوعظ يف
ندوة، وال تتحول ٕاىل سلوك واقعي ٕاال aملامرسة والتدريب، وهذا ال يتحقق 
ٕاال Tرب الفضاء إال¬ساين ا�ي ختلقه اJاالت إالبداعية وTىل رٔ�سها اJال 

 .الفين
وحرصا مSا يف مجموTة الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل Tىل ا´هنوض 

الحظات وkس3تفسارات حول مقرتح aلفن والفSانني، نقدم مجموTة من امل
  :هذا القانون واملمتث� ٔ�ساسا يف

رضورة وجود ٕارادة س3ياس3ية وحكومLة حقLقLة {لريق بوضعية  -
 الفSان؛

توفري الظروف املناس3بة لعمل الفSانني ومتكLهنم من �ٓليات  -
kش3تغال ووسائل اRمع املادية والتقSية وبLrات kس3تق�ال 

�عية املالمئة لشغلهم واملاكف�ٔة املعادÖ والتكو�ن، وامحلاية kج
 جلهودمه لضامن ITشهم �كرامة؛

ضامن حرية إالبداع �لك جتلياته {لفSان وت�ٔمني kس3تقاللية التامة  -
ٕالجناز ٕابداTاته يف تنامغ مع املقjضيات اRس3تورية وال�رشيعات 

 الكف�L بضامن احلرûت الفردية وامجلاعية مجليع املغاربة؛

س مSطق الريع الفين مبا خيدم RaرYة اXٔوىل املوظفني ÓكرTùدم  -

بقطاTات ¿نية ٔ�خرى واملن�س3بني {لم¨ال الفين، وا��ن 
ج�عية اليت تضمهنا هلم وظائفهم المjيازات االùس3تفLدون من لك ا

 ؛و±ري املتوفرة {لفSانني املتفر±ني {لعمل الفين

رتفني ا��ن رضورة تصنيف الفSانني، والتفريق بني الفSانني احمل -
 يعIشون من فهنم، والفSانني املن�س3بني ا��ن �زاولون ¿نة ٔ�خرى؛

إالرساع aٕصدار عقد منوذ" حيرتم جمهود الفSان، وحيدد فLه احلد  -
اXٔدىن لٔ&جور، كام يؤكد Tىل حق الفSانني يف التنظمي النقايب 
واملفاوضة امجلاعية، فضال عن ٕالزام مشغلهيم بتطبيق مقjضيات 

 الشغل؛قانون 

حث مؤسسات إالنتاج والتوزيع الثقايف والفين Tىل Óرس3يخ  -
تقاليد §ديثة لتداول املنتوج الثقايف والفين، موا¤بة {لتحوالت 

 kقjصادية وkج�عية اليت تعرفها اJمتعات؛

ٕا§داث املزيد من املعاهد الفSية واملسارح يف خمتلف اXٔقالمي  -
 وٕايالهئا kه�م الالزم؛

يل الفSانني اXٔ§داث يف ٔ�عامل ترض aجلانب اجلسدي Tدم Oشغ  -
  والنفيس واXٔ¡اليق لٔ&طفال؛

املسامهة يف ¬رش القمي إال¬سانية الكونية aعتبارها ٕار7 مشرتاك  -
 .سامهت فLه لك احلضارات

  .و السالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :kشرتايك الفريقمدا¡� .7
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  ت والسادة الوزراء احملرتمون،الس3يدا
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

نغتمن مSاس3بة مSاقشة هذا القانون {لتنويه aلعمل اجلبار ا�ي يقوم به 
املبدعون املغاربة ولك من �زاولون املهن الفSية مبختلف ٔ�نواعها، فردية اكنت 

  . ٔ�م جامعية
Y�ٔل تطو�ر جممتعنا،  هؤالء املبدTني ا��ن معلوا ويعملون من

مس3تحرض�ن �لك تقد�ر من قضوا حنهبم وسط ظروف ITش بئIسة، ومهنم 
  . من الزال �اكبد من Y�ٔل ITش ¤رمي

واTرتافا هبذه املهنة الن��L، معد املرشع ٕاىل تزنيل مرشوع قانون رمق 
71.99 ôان، مث تىل ذSا�ي شلك حتوال هاما سامه يف ت�ٔطري معل الف ،

، وXٔول 2007الثقافة السابقة الس3يدة الفSانة SرY ûربان س3نة م�ادرة وز�رة 
مرة يف �رخي الفن املغريب، ٕاىل ٕا§داث بطاقة ¿نية ¡اصة aلفSان، بطاقة 

  . اTرتاف مبهنة ظل القانون لعقود ±ري معرتف هبا
، "مقرتح قانون يتعلق aلفSان واملهن الفSية"واليوم حنن بصدد دراسة 

، ا�ي حث Tىل ٕايالء العناية الالزمة 2011ا¬س¨اما مع دس3تور 
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 �Lصدار املراس3مي الكفaٕ ىل رضورة التعجيلT ني، البد من الت�ٔ¤يدTلمبد}
ãبتفعي.  

ورمغ ٔ�ن احلكومة مل Óهنج مقاربة Oشار¤ية حول املوضوع مع خمتلف 
الفاTلني واملهمتني aحلقل الفين، واكتفت �رٔ�ي اXٔ±لبية احلكومLة من Y�ٔل 

خراYه رمغ بعض نواقصه فٕان هذا املقرتح ميهد لطريق Tkرتاف ال�رسيع الٕ 
مبجمل املهن الفSية، وحيدد رشوط kش3تغال والتعاقد واحلصول Tىل 
البطاقة املهنية، مع فرض العقوaت واجلزاءات Tىل ا®الفني {لقانون وحث 
املقاوالت Tىل Oس¸ري ٕاماكنياهتا املادية وا{لوIYس�LكLة {لريق aٕنتاجSا 

  . لوطين، ا�ي مينحنا ا´متزي، وحيفظ ذا¤رتنا الفSية Tرب اXٔجLالا
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

كفLل بتوفري  - يف اعتقادh  -ٕان التفعيل السلمي لهذه املقjضيات 
فSان واملبدع املغريب اس3مترارية الرشوط املادية واملوضوعية اليت ت�Lح {ل 

والعطاء املت¨دد والبحث عن جودة إالنتاج يف ظل رشوط املنافسة 
والشفافLة Tىل املس3توى الوطين، اليت تتطلب اRمع وامحلاية من طرف 
اRوÖ، كام نؤكد Tىل رضورة متتيع اXٔرسة الفSية aلتغطية الصحية 

  .وkج�عية 9حق ٔ�سايس يف حLاة الفSان
ا، كفريق اشرتايك، بتصوي�Sا Tىل هذا املقرتح ñكون قد سامهنا يف �

وضع قانون يؤطر هذه املهن، ويوفر ملزاو´هيا امحلاية القانونية وkج�عية 
Tالوة Tىل مسامهته يف تطو�ر الصناTات إالبداعية واخنراط ¬ساء ورYال 

  .دولياالفن يف Óرس3يخ التنوع الثقايف ببالدh والتعريف به ٕاقلمييا و 
  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

II.  ت  02.13مرشوع قانون رمقhاijمk يتعلق �زجر الغش يف
 :املدرس3ية

  :مدا¡� فريق اXٔصاÖ واملعارصة .1
  الس3يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الس3يدات املس�شارات السادة املس�شار�ن،
ÖصاXٔمس فريق اa رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمةù  واملعارصة لتقدمي و½ة

املتعلق �زجر الغش يف  02.13نظر فريقSا حول مرشوع قانون رمق 
  .kمijاhت املدرس3ية

بداية هيمين ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ننا يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة Tىل م�دٔ� مالءمة 
وتقومي وجتويد Oرشيعاتنا لكام دعت الرضورة ٕاىل ذô، مSصتني ٕاىل دمينامLة 

لرٔ�ي العام الوطين، فال ميكن ٔ�ن نتiدث عن دميقراطية وحر¤ية وتفاTالت ا
حقLقLة دون توفري بïIة Oرشيعية ضامSة لتاكفؤ الفرص وحماربة الفساد يف لك 
ٔ�شاك وجتلياته، واليت تعترب مSظومjنا التعلميية م?اال صار¡ا ووTاء خصبا 

{لعديد من kخjالالت واXٔعطاب، لن ùسعنا اJال يف هذه املدا¡� 
ظاهرة الغش يف kمijاhت املدرس3ية ٕاال ٔ��رزها ٕان مل نقل وما  ¤رها،�

  .ٔ�خطرها، Tىل املمتدرسني ٔ�و اJمتع 9لك
وٕاذا كنا ¬س¨ل ب�ٔسف شديد التعرث ا�ي الزم هذا الورش kج�عي 
وkسرتاتيجي ملا {لرتبية والتعلمي من ٔ�مهية ؤ�ولوية يف ٕاقالع وÓمنية 

 ٓ فة الغش يف kمijاhت واملبارûت جرمية Oس3توجب اJمتعات، فٕاننا نعترب �
العقاب، ¡اصة ٕاذا ما تعلق اXٔمر ب�رسيب kمijاhت واملتاجرة 
والسمرسة هبا، كام ٔ�ننا نتوقف يف الوقت ذاته عند حمدودية املقاربة الزجرية 
واXٔمSية، مس3تحرض�ن يف هذا الس3ياق دور ومسؤولية احلكومة والفاTلني 

قطاع والفرقاء الس3ياس3يني واملنظامت والهيئات املدنية اXٔساس3يني يف ال
  ...والنقابية واحلقوقLة ومجعيات a�ٔء ؤ�ولياء التالمLذ واXٔرسة وإالTالم

  الس3يد الرئIس،
ي�ٔيت يف ٕاطار التصدي لظاهرة الغش يف  02.13ٕان املرشوع قانون 

قطاع kمijاhت املدرس3ية اليت حتيلنا Tىل ضعف حاكمة Óربوية تدبريية {ل
Tامة ويف جمال kمijاhت ¡اصة، وحتيلنا كذT ôىل قصور يف جمال 
تد¡ل القانون ا�ي اñهتكت حرمjه aس3تفiال ٔ�ساليب السامرسة وجتار 
الشواهد ا��ن يعيثون فسادا يف املنظومة الرتبوية ومس3تق�ل ٔ�جLال من 
الش3باب دون حسIب وال رقLب، ويف م�Sٔى عن العقوaت الزجرية ®تلف 

االت الغش اليت اس�رشت واختذت ٔ�شاكال ؤ�بعادا خطرية، امjدت §
  .دا¡ل اJمتع Tامة وaملؤسسات التعلميية ¡اصة

بتفيش هذه الظاهرة املشSIة، البد من التذكري aلفرق بني �ٓفة  وTالقة
 Øذ وتLكب من طرف التالمÓرÓ ت املدرس3ية اليتhاijمk الغش يف
املرÓك�ة من طرف اXٔطر الرتبوية وبني ظاهرة Oرسيب kمijاhت، واليت 

  .تعترب جرمية ال جيب ال�ساهل مع املتورطني فهيا
فريق اXٔصاÖ واملعارصة ٔ�ن مقاربة هذه ويف هذا إالطار، نعترب يف 

الظاهرة من الناحLة القانونية الرصفة Tرب حتديد عقوaت زجرية لن حتقق 
النتاجئ املرجوة، ٕاذا مل يمت وضعها يف س3ياق مشويل يالمس §االت الغش يف 
aيق املياد�ن kج�عية وkقjصادية والس3ياس3ية اليت يعIشها اJمتع 9لك، 

املدريس وkج�عي واXٔرسي ا�ي حيتاج بدوره ٕاىل بدءا aلوسط 
  .ٕاصال§ات معيقة، aعتباره املش3تل اXٔسايس للك معلية Óربوية

كام ٔ�ن زجر الغش يف kمijاhت س3يظل حمدود النتاجئ قLاسا مع تطور 
واعتبارا لٔ&عطاب . النظم املعلوماتية ووسائل االتصال احلديثة

املهمتون ومة الرتبوية يف رمهتا، واليت جيمع وkخjالالت اليت تعرفها املنظ
جتذرها ورضهبا ملبدٔ� Óاكفؤ الفرص Tىل Tالنية والقميون Tىل الش�ٔن الرتبوي 

  .ومصداقLة الشواهد املتحصل Tلهيا
  الس3يد الرئIس،

ٕان رضورة ٕاصالح مSظومjنا الرتبوية هو طموح لك املغاربة، وحنن يف 
مر¤ب نقص يف دمع املبادرات  فريق اXٔصاÖ واملعارصة لIس Rينا ٔ�ي
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ال�رشيعية {لحكومة مىت تبلورت Rينا القSاTة ب�ٔهنا يف صاحل يف الوطن 
  .واملواطنني

�ô، وا¬س¨اما مع الرٔ�ي ا�ي Tربh عنه يف جلنة التعلمي والشؤون 
  .الثقافLة وkج�عية، فٕاننا نصوت Tىل هذا املرشوع قانون aٕالجياب

aمس فريق العداÖ  د عبد الكرمي لهواùرشياملس�شار الس3ي مدا¡�. 2
  :والتمنية

  الس3يد الرئIس احملرتم،
ùرشفين ٔ�ن ٔ�تقدم aمس فريق العداÖ والتمنية مبناس3بة مSاقشة مرشوع 

  .علق �زجر الغش يف kمijاhت املدرس3يةيت 02.13قانون رمق 
  الس3يد الرئIس،

ة والتكو�ن ملا لقد ٔ�حضى الغش يف kمijاhت ظاهرة تؤرق رYال الرتبي
لها من �7ٓر سلبية Tىل التحصيل العلمي واملعريف، بل Tىل صورة الشواهد 

  .اليت متنحها مؤسساتنا الرتبوية
نعم ٕان الظاهرة لIست وليدة اليوم، لكهنا تفشت يف اXٓونة اXٔ¡رية 
Xٔس3باب كثرية، نذ¤ر مهنا Óراجع القمي الرتبوية املقاومة {لسلواكت املنحرفة 

بة يف احلصول Tىل ٔ�حسن النتاجئ بدون ½د Tىل مس3توى وكذا الرغ 
  .التحصيل

ٕان Óراجع دور اXٔرسة اليت تعترب ا{لبنة اXٔساس لقLام {لمجمتع و¿د 
تrش3ئة اXٔطفال وÓربIهتم وÓرس3يخ مSظومة القمي الن��L، حLث Oس3تغل 
اXٔ¿ات واaٓXء خمتلف اXٓليات املتا§ة، ويغتمنون خمتلف الفرص لطبع 

بطابع kس3تقامة والزناهة والصدق وkع�د Tىل ا�ات واملثا�رة  ٔ�بناهئم
وkجهتاد، فLحرمون Tلهيم الغش والكذب والتiايل والرتايم Tىل مjاع 

  .الغري، م�يrني مساوئ الزتو�ر والتحريف وانعاكساهتا Tىل ¤ياهنم
ولن نrىس aملناس3بة دور املدرسة يف Óرس3يخ القمي اRيLrة وkج�عية 

لثقافLة واXٔ¡القLة من ¡الل الربامج واملقررات واXٔ¬شطة الرتبوية اليت وا
Oشحن التالمLذ aلفضائل kج�عية واXٔ¡الق الن��L، وÓزرع يف نفوسهم 
العادات امحليدة والتقاليد املوروثة اج�عيا وثقافLا، وتعمل �لك الوسائل 

 ٔXىل زجر الغش وٕادراج حماربة الغش مضن اT شطة الرتبوية القانونية¬
ؤ�¬شطة اXٔندية وطرح مساوئه ومSاقش3هتا وٕاقSاع التالمLذ بذô، ٕاال ٔ�ن 
املت��ع يالحظ ٔ�ن الغش يف kمijاhت املدرس3ية اكد ٔ�ن يصبح مك�س3با 

  .وسلواك دا¡ل املدرسة ال حميد عنه
  الس3يد الرئIس،

ٕان الرتكزي Tىل اجلانب الرتبوي يعترب مد¡ل ٔ�ساسا لكSه ±ري اكف 
ة ظاهرة زحفت Tىل احلقل الرتبوي �لك مكوhته، �ا جند املرشع قد ملعاجل

فطن مSذ عقود ¡لت لوضع Oرشيع جيرم الغش ولك ما �رتبط به من 
 1.58.060ممارسات وسلواكت، Tىل س�Lل املثال الظهري الرشيف رمق 

واليوم وبعد ٔ�ن . zش�ٔن زجر اخلداع يف kمijاhت واملبارûت العمومLة

يب الغش ؤ�شاك وطرقه ووسائã اكن لزاما Tىل املرشع ٔ�ن تطورت ٔ�سال 
يjrج نصا Oرشيعيا مjناس3با مع التطورات السلبية اليت عرفهتا الظاهرة، سواء 
من حLث التوسع وkن�شار ٔ�و من حLث اXٓليات والوسائل املعمتدة ٔ�و من 
حLث املنخرطون واملشار¤ون فهيا ٔ�فرادا وش3باكت، عىس ٔ�ن حيد من 

  .Tىل الناش3ئة وTىل احلقل الرتبويزحفها 
علق �زجر الغش يف يت 02.13مرشوع قانون رمق وٕاننا، وحنن نناقش 
لنمثن Tاليا ما تضمنه من مقjضيات Óروم زجر الغش kمijاhت املدرس3ية، 

والغشاشني يف kمijاhت حتقLقا ملبادئ املساواة وÓاكY الفرص بني 
 {لقوانني معوما، وا®لني aلقواTد املمتحنني والرضب Tىل ٔ�يدي ا®الفني
ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل Taٕداد التنظميية لالمijاhت Tىل اخلصوص، و 

  .النصوص التنظميية ذات الص� ب�SفLذ هذا القانون وٕاصدارها
  .من Y�ٔل هذا و±ريه س3نصوت بنعم Tىل مرشوع هذا القانون

 :مدا¡� الفريق احلريك. 3
 .zسم هللا الرمحن الرحمي
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ùرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس الفريق احلريك مب¨لس3نا املوقر {لمسامهة 
يتعلق �زجر الغش يف kمijاhت املدرس3ية،  02.13يف مSاقشة قانون رمق 

رh حول هذا املرشوع ا�ي يعترب من ٔ�مه ويه مSاس3بة ٕالبداء و½ة نظ
املشاريع يف تعز�ز �ٓليات التصدي لظاهرة الغش يف kمijاhت املدرس3ية، 
واليت تنامت مؤخرا ن�L¨ة تطور وسائل االتصال احلديثة، حبيث ٔ�صبحت 

  .تعد من اجلرامئ املنظمة
  الس3يد الرئIس،

واملسؤول واجلاد  يف البداية البد من التنويه وإالشادة aلنقاش الهادئ
ا�ي عرفjه جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة وkج�عية مبناس3بة دراسة هذا 
املرشوع، كام ¬شكر الس3يد الوز�ر Tىل تفاãT إالجيايب مع مدا¡الت 
السادة املس�شار�ن ومع خمتلف التعديالت اجلوهرية والشلكية اليت تقدمت 

و ما توج aلتصويت aٕالجامع هبا خمتلف اXٔطياف الس3ياسة والنقابية، وه
  .Tىل املرشوع

  الس3يد الرئIس،
 YاكÓاء ليكرس بدون شك م�دٔ�ي املساواة وY ٕان هذا املرشوع

، وتنفLذا {لمخطط ال�رشيعي {لحكومة 2011الفرص اليت رخسها دس3تور 
لالرتقاء aملنظومة التعلميية ببالدh والرفع من تصنيفها Tىل  2016ٕاىل  2012

  . ياملس3توى العامل
  الس3يد الرئIس،

ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع Yاء لطرح 
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مفهوم الغش يف مدلول هذا القانون واحملدد يف ممارسة املرتحشة ٔ�و املرتحش ٔ�و 
لك من سامه ب�ٔي شلك من اXٔشاكل aلتiايل واخلداع يف kمijاhت 

اRبلومات الوطنية، لهذا املدرس3ية املتوYة aحلصول Tىل ٕا§دى الشهادات و 
اكن البد من تد¡ل املرشع {لiد من هذا الظاهرة بوضع قانون يعاقب لك 
من سولت  نفسه، سواء من بعيد ٔ�و قريب، الغش ٔ�و التالعب ٔ�ثناء 
اجjياز kمijان، حبيث يقوم امللكفون يف §اÖ ثبوت الغش zسحب ورقة 

بذô وفق ا´منوذج احملدد kمijان من لك مرتحشة ٔ�و مرتحش وحتر�ر حمرض 
بنص تنظميي وٕا§الته فورا Tىل ا{لجنة الت�ٔدي�Lة من طرف املرشف Tىل 
مركز التصحيح الختاذ العقوaت الزجرية والرضورية يف لك §اÖ من 

  .احلاالت
كام نؤكد يف هذا الس3ياق Tىل ٔ�مهية إالجراءات املت¸ذة هذه الس3نة 

ٔ�ن تتعزز مس3تق�ال التدابري  لضامن سالمة امijاhت الباكلورû، �ٓملني
ٕاضفاء مزيد من الزناهة Tىل kمijاhت حفاظا Tىل مسعة الشواهد 

  .الوطنية
  الس3يد الرئIس،

للك هذا kعتبارت، فٕاننا يف الفريق احلريك نصوت ٕاجياT aىل هذا 
  .املرشوع

  .والسالم ورمحة هللا تعاىل و�راكته

فريق التجمع الوطين  مدا¡� املس�شار الس3يد محمد الرزمة aمس. 4
  :لٔ&حرار

 الس3يد رئIس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  ٔ�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ùرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس فريق التجمع الوطين لٔ&حرار يف ٕاطار 

يتعلق �زجر الغش يف kمijاhت،  02.13مSاقشة مرشوع قانون رمق 
دقت Tليه جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة وkج�عية مب¨لس3نا وا�ي صا

ؤ�غتمن هذه املناس3بة . املوقر بعد ٕا§الته Tلهيا من طرف جملس النواب
لتقدمي الشكر {لحكومة Tىل جتاوهبا البناء مع مالحظات السادة 

  . املس�شار�ن
 الس3يد الرئIس احملرتم،

ا aلمك ٕاذا تعلق ال شك ٔ�ن الغش ظاهرة خطرية وسلوك مشني، مف
اXٔمر بتفش3يه يف اJال التعلميي وzشلك مقلق، ٕاذ ٔ�حضى Tادة م�ٔلوفة ميارسها 
السواد اXٔعظم من تالمذتنا وطالبنا، ا��ن وصل هبم اXٔمر ٕاىل التفنن 

  .وإالبداع يف ممارسة هذه اXٓفة
ن kن�شار الواسع لهذا السلوك kحنرايف وما من ت�ٔثري سليب Tىل إ 
 املدريس، بل ويتعداه ٕاىل جوانب حLاتية ٔ�خرى، اس3تلزم مSا التعلمي

التعامل مع هذا النص مبسؤولية ¤برية وحرص شديد Tىل ردع ا®الفني، 

اعتبارا مSا لكون هذه الظاهرة نوTا من ٔ�نواع الفساد ا�ي يتعني Tىل امجليع 
 التصدي لها لك من موقعه، ولكن يف ٕاطار مالءمهتا مع القوانني اXٔخرى

املتعلقة aلرتبية والتعلمي، ودون ٕاغفال خمتلف اجلوانب وإالشاكليات املرتبطة 
  .هبذا املوضوع

  الس3يد الرئIس،
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ&حرار، وٕاذ ¬ش3يد Xٔaجواء إالجيابية اليت 
طبعت مSاقشة هذا املرشوع قانون، وا�ي متت املصادقة Tليه عقب نقاش 

Tىل مقjضياته، ندعو احلكومة ٕاىل بذل املزيد من  ماراطوين ق�ل التوافق
اجلهود ٕالجياد §لول مSاس3بة وتوافقLة لٕالشاكليات العديدة {لمنظومة 
التعلميية، وٕان كنا نعترب هذا النص القانوين لبنة ٔ�ساس3ية aجتاه kرتقاء 
aلش�ٔن التعلميي والرتبوي ببالدh، يف ٕاطار احلرص Tىل kلزتام مبقjضيات 

  . ر املتعلقة مببدٔ�ي املساواة وÓاكفؤ الفرصاRس3تو 
  الس3يد الرئIس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�مه مالحظاتنا خبصوص  -ويف ٕاطار احلزي الزمين ا®ول لنا  -تلمك 

النص ال�رشيعي املتعلق �زجر الغش، ا�ي لنا اكمل اليقني ب�ٔنه س3يحقق 
  .اف املتو¡اة من تزنيãاXٔهد

ومن هذا املنطلق، وaعتبارh جزء من اXٔ±لبية احلكومLة، س3نصوت 
  .Tليه aٕالجياب

  .شكرا Tىل حسن ٕاصغا_مك، والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا¡� الفريق kشرتايك. 5
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  �شارون احملرتمون،الس3يدات والسادة املس 

ùرشفين aمس الفريق kشرتايك مب¨لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد¡ل ملناقشة 
يتعلق �زجر الغش يف kمijاhت املدرس3ية  02.13مرشوع قانون رمق "
، وهو القانون ا�ي نص Tىل عقوaت §�س3ية وغرامات مالية يف حق "

 ٔ�نه نص يعزز التالمLذ املتورطني يف الغش يف kمijاhت، aٕالضافة ٕاىل
وهو ٔ�يضا  الرتس`انة القانونية الهادفة ٕاىل معاجلة ظاهرة الغش مبدارس3نا،

هيدف ٕاىل Óرس3يخ م�دٔ�ي املساواة وÓاكفؤ الفرص اليت نص Tلهيا دس3تور 
، وتعز�ز الشفافLة واملصداقLة ٔ�ثناء ٕاجراء kمijاhت، وحيدد ٔ�يضا 2011

ذ ضبط ٔ�ثناء ٕاجرائه العقوaت الت�ٔدي�Lة اليت تطبق يف حق لك تلمي
لالمijان وهو �رÓكب معلية الغش، وقد تعددت العقوaت من إالنذار، 
حسب ورقة kمijان، حتر�ر حمرض، ٕاىل ٔ�ن يعرض امللف Tىل السلطات 

  .القضائية املعنية الختاذ العقوaت الالزمة
هل هذه إالجراءات القانونية اكفLة : فالسؤال ا�ي يطرح نفسه
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هرة؟ يف نظرh ظاهرة الغش لIست جبديدة يف جممتعنا، {لتقليص من الظا
فقط الظاهرة اليوم ٔ�¡ذت ٔ�شاكال Yديدة ومjطورة، معمتدة يف ذT ôىل 
التكSولوجLات احلديثة من ¡الل ش3باكت التواصل، حىت ٔ�صبحت فSا من 
الفSون ميارسه املتiايلني لبلوغ م�ٓرهبم بطرق ±ري مرشوTة هلم يف ذô من 

  .مه ما ùشفع سلو9هم املشنياملربرات يف نظر
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لٔ&سف، لقد تفشت الظاهرة zشلك خطري يف جممتعنا فشملت Tدة 
جماالت، kنت¸اaت وجحم املقاTد امللغاة من طرف اJلس اRس3توري، 

، املبارûت الرûضية، الصفقات العمومLة، التعيني يف املناصب العليا
  .يف لك مSاb احلياة... البناء

ولكن ٔ�خطر ٔ�نواع الغش هو الغش يف احلياة التعلميية، وذô لعظمي 
S�ٔره Tىل تطور جممتعنا، فهو يقjل إالبداع ويدفع مرÓك�يه ٕاىل امخلول وامجلود، 

  .ون ½د يذ¤رويه الطريق السهل الجjياز kمijاhت وحتقLق الن¨اح د
فSحن يف §اYة ٕاىل مقاربة مشولية جتمع بني الرتبية والتعلمي والزجر، فهذا 
القانون قد ال ùس3تقمي مع وقع خطاب اXٔزمة اليت Óرd بظاللها Tىل مجيع 
مفاصل مSظومة الرتبية والتكو�ن، مما يطرح وaٕحلاح مس�Öٔ إالصالح 

 . عيا �ٓنيا ومس3تع¨الالرتبوي ا�ي يعترب يف الوقت الراهن مطلبا جممت 
  الس3يد الرئIس،

امجليع يتحمل املسؤولية، ولكنا معنيون مبiاربة الظاهرة، ولكنا مطالبون 
اليوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض aٕ§داث إالصالح وٕاعامل القانون، اXٔرسة، 
اJمتع املدين، مؤسسات اRوÖ، مطالبون aالخنراط يف بناء جممتع Oسود فLه 

ق واملسؤولية والتiيل �روح املواطنة وحماربة لك ٔ�شاكل قمي التعاون والصد
  .الغش يف لك جماالت احلياة

  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : مدا¡� مجموTة الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل .6
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  رتمونالس3يدات والسادة املس�شارون احمل

ùرشفين ٔ�ن �ٓ¡ذ اللكمة aمس مجموTة الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل 
يتعلق �زجر الغش يف  02.13رمق مبناس3بة عرض مرشوع القانون رمق 

 .kمijاhت املدرس3ية
يتعلق �زجر  02.13لقد فا�Yٔتنا احلكومة Taٕداد مرشوع قانون رمق 

زجر "وين ¡اص عنوانه Xٔننا ٔ�مام نص قان الغش يف kمijاhت املدرس3ية،
، حLث ٔ�ن "بعض الترصفات الشائنة Xٔطفالنا، رYال و¬ساء املس3تق�ل

احلكومة انطلقت من واقع مفرتض ´هتf نص قانوين يطبق Tىل حضاû الرتبية 

الوطنية ولIس جمرمهيا، ل�سقط فشلها يف تدبري القطاع Tىل ٔ�ضعف §لقة 
  .يف املنظومة الرتبوية 9لك ويه التالمLذ

قد تضمن هذا املرشوع قانون عرش مواد، حLث عرف الغش و  هذا
ب�ٔنه ممارسة املرحش Xٔي شلك من ٔ�شاكل التiايل واخلداع يف kمijاhت 
املدرس3ية واملتوYة aحلصول Tىل ٕا§دى الشهادات ٔ�و اRبلومات الوطنية، 
ؤ�ضافت هذه املادة ٕاىل ٔ�نه يعترب غشا كذô تبادل املعلومات بني املرحشني 

ة ٔ�و اس3تعامل الوسائل kلكرتونية ¤يفام اكن شلكها ٔ�و نوعها، سواء وحLاز 
ولنا ٔ�ن ن�ساءل ¤يف ميكن احلمك Tىل النواû، وذô  .مشغ� ٔ�و ±ري مشغ�

aعتبار حLازة الهاتف النقال، سواء ٔ�اكن غبيا ٔ�و ذ¤يا مبثابة فعل جريم، 
  ل؟حىت لو اكنت هذه اÖٓX ±ري مشغ�، بل و±ري صاحلة لالس3تعام

ويف نفس الس3ياق، خول هذا املرشوع لٕالدارة حق معاق�ة التلميذ مىت 
قام aلغش ٔ�و §اول ذلكن سواء ٔ�ثناء فرتة kمijان ٔ�و بعد ذô، عندما 

ويبدو ٔ�ن واضع هذا املرشوع، مل �كن  �ك�شف املصحح ٔ�ن هناك غشا،
Tىل Tمل ب�ٔن ترصفات إالدارة يف هذه احلاÖ مقLدة، وتعمل حتت مراق�ة 
السلطة القضائية والسö3 القضاء إالداري، اليت لها و§دها الصالحLة {لت�ٔكد 

ولنا يف تؤ�م وYدة م?ل . من الفعل املrسوب {لتلميذ، حتت طائ� إاللغاء
ô�.  

واملالحظ كذô ٔ�ن هذا املرشوع يقر ازدواجLة العقوبة، العقوبة 
دة س3ن�ني الت�ٔدي�Lة اليت قد تصل ٕاىل إالقصاء من دورات kمijان مل

وهكذا، فٕانه طبقا {لامدة الثامSة ترتاوح العقوبة . مjتاليتني، مث العقوبة اجلنائية
درمه، ولنا ٔ�ن  100.000و 5000بني شهر وس3ن�ني، وغرامة مالية بني 

هل اطلع واضع هذا املرشوع قانون Tىل املقjضيات العامة الواردة : ن�ساءل
حرض ٔ�ن ا®اطب هبذا املرشوع يف القانون واملسطرة اجلنائي�ني؟ وهل اس3ت

  ؟قانون مه التالمLذ ا��ن يف ±ا´هبم قرص
من قانون kلزتامات والعقود  85وهل اطلعوا Tىل مقjضيات الفصل 

 ãىل ٔ�نه ال �كون الشخص مسؤوال عن الرضر ا�ي حيدثه بفعT ا�ي نص
حفسب، لكن �كون مسؤوال ٔ�يضا عن الرضر ا�ي حيدثه اXٔش¸اص ا��ن 

  . نعتقد ذô ؟عهدهتم مه يف
ومع ذô، مت ٕاقرار هذا املرشوع قانون Xٔغراض س3ياس3ية ٔ�كرث مهنا 
Óربوية، Tىل اعتبار ٔ�نه ÓكLيف الفعل املقرتف من طرف التلميذ ب�ٔنه جiSة 
ضبطية، وتناىس ب�ٔن الفاTل §دث واحلدث يف مفهوم القانون اجلنايئ هو 

ول جSائيا النعدام متيزيه، س3نة اكم�، ويعترب ±ري مسؤ  12لك خشص مل يبلغ 
  .وهذا §ال تالمLذ الشهادة kبتدائية

س3نة يعترب مسؤوال  18س3نة ومل يبلغ  12ٔ�ما احلدث ا�ي ٔ�مت 
مسؤولية جSائية hقصة zس�ب Tدم اك�ل متيزيه، وهذا §ال Yل تالمLذ 

ûالباكلور.  
واحلاصل ٕاذن، ٔ�ن املرشوع قانون ٔ�غفل هذه اخلاصية، ¡اصية ا´متيزي، 
وبداهة ٔ�ن ±ري املمزي يف الرشيعة إالسالمLة او القانون الوضعي ال Óلكيف 
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  .Tليه
ويبدو ٔ�ن هذا املرشوع قانون هيدف ٕاىل حتقLق الس3بق يف هذا 

كام  -واXٔطفال . املوضوع، ولكن Tىل حساب املبادئ العامة حلقوق الطفل
هو املدرسة ٔ�¤بادh اليت متيش Tىل اXٔرض، �ا فٕان ماكهنم الطبيعي  - نعمل 

  .واللكيات واملعاهد العليا ولIس السجون
حصيح ٔ�ننا مجيعا ضد لك غش، ¿ام اكن، سواء يف kمijاhت ٔ�و 
kنت¸اaت ٔ�و التعيني يف املناصب العليا ٔ�و احلساسة ٔ�و إالسرتاتيجية، كام 
ٔ�ننا ضد الغش يف املبارûت الرûضية ويف الصفقات العمومLة ويف لك 

ولكن ال جيب ٕاغفال ٔ�ن حماربة الغش يف kمijاhت ي�jدئ . مSاb احلياة
aٕقرار الرتبية Tىل القمي واXٔ¡الق وغرس حب الوطن و±ريها، مث ٕان الغش 
يف kمijاhت ال ùس3تقمي مع وجود مس3توى مjدين يف التعلمي، والسö3 ٔ�مام 
الرثاء الفاحش ا�ي ٔ�صبح جينيه البعض Tىل حساب التالمLذ بفرض 

افLة ال فرق بني التعلمي العمويم واخلصويص، مبعرفة اجلهاز ساTات ٕاض
  .املرشف Tىل الرتبية الوطنية دون ٔ�ن يتد¡ل لتجرمي هذا الفعل

ٔ�مل �كن من اYXٔدى بواضع قانون الغش يف kمijاhت ٔ�ن يتصدى 
{لعصابة املنظمة اليت Oسرتزق من الغش يف Oرسيب kمijاhت، وقد 

بضبط §االت الغش من ¡ارج املرافق الرتبوية، ٔ�قرت السلطات العمومLة 
  ؤ�§الت بعضهم Tىل احملامك لي�ٔ¡ذ القانون جمراه؟

ٕان القانون مر�ٓة اJمتع، وهو يعمل Tىل تنظميه، واملرشع مل �كن يعبث 
عندما §دد السن القانوين لٔ&هلية املدنية واجلنائية، وجعل ترصفات 

Sط� ٔ�و قاب� لٕالبطال ٔ�و مa ل القارص ٕاماa حوال، مفاXٔعدمة حسب ا
واكن . احلكومة ت�jكر قوانني ٔ�قل ما يقال عهنا ٔ�هنا خمالفة حلقوق الطفل

اYXٔدى aملسؤولني عن الرتبية الوطنية ٔ�ن جيعلوا يف لك مركز من مراكز 
kمijاhت جلنة ملعاينة حسن سري kمijاhت، وذô بفjح اJال 

دين ؤ�ولياء التالمLذ لIسامهوا يف احلراسة {لمراق�ني املتطوTني من اJمتع امل
وت��ع السري العادي لالمijاhت ف�ٔمهية kمijاhت، والسö3 عندما يتعلق 
اXٔمر aلباكلورû، ال تقل عن kس3تحقاقات kنت¸ابية، Xٔهنا تصطفي رYال 
الغد يف الس3ياسة ويف ±ريها، وهذا ما يلزم ٔ�ن Óكون ذات مصداقLة Xٔهنا 

  .املواطنة ٔ�وال، وحتدد مسار املمتحن 7نيا امijان حول
ويف اعتقادh، فٕانه �ٓن اXٔوان ملعاجلة ملفات الفساد معاجلة مشولية 
 ûصادjس انتقائية وس3ياسوية، فالفساد كام قد �كون قانونيا قد �كون اقIول
وكذا س3ياس3يا، بدليل جحم kنت¸اaت امللغاة من طرف اJلس اRس3توري 

مكية اXٔحاكم القضائية اليت تقيض هبا احملامك العادية zس�ب الغش، وكذا 
واJلس اTXٔىل {لحساaت، وكذا جحم احلجوزات اليت تقوم هبا السلطات 
العمومLة ٔ�حLاa hلrس3بة {لمواد الفاسدة واملهربة وإالبداTات املقرصنة 

  .والرسقات اXٔدبية و±ريها
  .وشكرا

  

III.  ا 88.13مرشوع قانون رمقiلصa رشيتعلقrفة وال  
  :مدا¡� الفريق kس3تقاليل {لو§دة والتعادلية. 1

  الس3يد الرئIس، 
  الس3يدات والسادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ùرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس الفريق kس3تقاليل {لو§دة والتعادلية 

  .يتعلق aلصiافة والrرش 88.13ملناقشة مرشوع قانون رمق 
{لمصادقة Tىل قانون حيظى ب�ٔمهية قصوى Tىل  ٕاننا اليوم مدعوون

املس3تويني اRا¡ل واخلار"، ويؤSر zشلك ¤بري Tىل صورة بالدT hىل 
املس3توى اRويل، يف ظل مشهد ٕاTاليم ببالدh يعرف ٔ�§داa 7رزة 
وجتادaت مهنا إالجيايب ومهنا السليب، فٕاذا كنا يف الفريق kس3تقاليل 

لك اTزتاز اس3مترار ٕاصدار Oرشيعات هتم الصiافة {لو§دة والتعادلية نتابع �
وحرية التعبري، واليت الشك فهkي ٔ�حسن من سابقاهتا Tىل لك §ال، مع 
Oسجيل ٔ�هنا مل Óرق بعد ٕاىل التطلعات املرشوTة {لمهنيني، التواقني لوجود 
Oرشيعات مjطورة قادرة Tىل القطع مع املايض البئIس ملهن الصiافة 

ومع ذô، فٕاننا نعترب ٔ�هنا متثل حتوال يف سلوك . وإالTالم بصفة هنائية
السلطات العمومLة يف النظر ٕاىل ال�رشيعات املنظمة حلرية الصiافة والتعبري 

  .والتعامل مع السلطة الرابعة
  الس3يد الرئIس،

ٕاننا يف الفريق kس3تقاليل ñمثن Tاليا اJهودات اليت بدلت ٕالخراج 
ظام اXٔسايس {لصحفLني املهنيني ٕاىل §زي قانون اJلس الوطين {لصiافة والن

الوجود بعد اس�Sفاذهام ملرا§ل ال�رشيع يف ٕاطار ٕاجيايب، مس¨لني تفهم 
املطالب العادÖ املتعلقة بقانون الصiافة والrرش ا�ي قدمSا خبصوصها 

تعديال، مهت  16تعديال ق�لت مهنا احلكومة  25تعديالت ¿مة، بلغت 
وال تفوتين الفرصة هبذه . التعبري والرٔ�ي ببالدh يف مجملها توس3يع جمال حرية

املناس3بة ٔ�ن ٔ�نوه aلت¨اوب احلكويم مع تعديالتنا والروح إالجيابية اليت 
ٔ�بداها الس3يد الوز�ر ¡الل خمتلف مرا§ل مSاقشة هذا املرشوع، مما يربهن 
Xٔaساس تغليب الساهر�ن Tىل القطاع kن�ء ٕاىل الوطن واحلرûت 

  .ٔ�ي ان�ءات ٔ�خرى سواه والتجرد من
  الس3يد الرئIس،

ٕان هذه ال�رشيعات، س3تفقد دورها و±ا�هتا، ٕاذا مل تصاحهبا رؤية واحضة 
لتنفLذها وعزمية كربى لتطبيق مقjضياهتا، وس��قى دون Yدوى يف ظل 
التنايم املضطرد {لعنف ا�ي يتعرض  الصiافLون ٔ�ثناء مزاو´هتم ملها¿م 

مومLة وحمامكة الصحفLني zس�ب التعبري عن من طرف قوات اXٔمن الع
وال ùسعنا من هذا املنرب . �ٓراهئم، وٕان خفت ¬س�Lا، ٕاال ٔ�هنا الزالت مjواص�

ٕاال ٔ�ن نعلن تضامSنا مع مجيع الصحفLني املغاربة املتابعني ٔ�مام القضاء zس�ب 
�ٓراهئم، وTىل رٔ�سهم نقLب الصحفLني الصحفي عبد هللا البقايل، هذه 

اليت تعترب حبق رقابة اûXٔدي النامعة Tىل الصiافة الوطنية املتابعات 
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يف إالرضار بصورة بالدh  -ال حماÖ  -واس3تفزازا {لرقابة ا�اتية، مما ùسامه 
hوبدس3تورية حرية التعبري والرٔ�ي يف بالد.  

ٕاننا نعمل مجيعا ٔ�ن ±اية العمل الصiايف لIست جمرد القLام بعمل    
اما كام ٔ�ن Tمل اجلرا§ة ال ùسعى فقط ٕاىل متزيق ٕاخ�اري ٔ�و اس3تقصايئ، مت

املريض وخLاطته، فٕاذا اكنت ±اية اجلرا§ة يه املداواة والشفاء، فٕان ±اية 
الصiافة يه ¡دمة اJمتع وحتقLق مصلحته، ٔ�كرث من جمرد نقل اXٔنباء وكتابة 

ô� القصص إالخ�ارية، وٕان اكنت املهارة والكفاءة رضوريتني.  
، الس3يد الرئIس، لIست امjيازا، بل رضورة عضوية يف الصiافة احلرة

جممتع عظمي، فاRفاع عن حرية الصحفLني هو يف اجلوهر دفاع عن حق 

{لشعب يف الوصول ٕاىل املعلومات ومعرفة احلقائق و¬رشها {لرٔ�ي العام، 
و�ô فٕان ال�ش�ث Raفاع عن هذه احلرية يه ¿مة رئIس3ية مجليع الهيئات 

 ٔXته، والساعية واملنظامت واûفاع عن حقوق إال¬سان وحرRa طر املعنية
لبناء جممتع مغريب دميقراطي وعرصي، Oسوده م�ادئ العداÖ والزناهة 

  .والقانون
للك ما س3بق، فٕان الفريق kس3تقاليل {لو§دة والتعادلية يصوت 
aٕالجياب Tىل مضمون مرشوع هذا القانون، �ٓملني، ٔ�ن يؤسس ملفهوم 

ة الوطنية، و�ٓملني ٔ�ن يؤسس ملفهوم Yديد {لصiافة الوطنية، Yديد {لصiاف
هدفه تقيص اخلرب وkبتعاد عن اخلوض يف اXٔعراض، و�ٓملني ٔ�ن يؤسس 
ملفهوم Yديد {لصiافة الوطنية، ùسعى {|قة يف اخلرب بعيدا عن املزايدات 
الس3ياسوية الضيقة، حيرتم ذاكء القارئ املغريب، و�ٓملني ٔ�ن يؤسس من 

نون الصiافة املواطنة اليت تواصل السري Tىل م�دٔ� اخلرب مقدس Yديد لقا
  .والتعليق حر

  .والسالم Tليمك ورمحته تعاىل و�راكته

 :مدا¡� فريق اXٔصاÖ واملعارصة. 2
 الس3يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
ùرشفين ٔ�ن ٔ�سامه aمس فريق اXٔصاÖ واملعارصة يف مSاقشة مرشوع 

يتعلق aلصiافة والrرش، وهو ما ùشلك فرصة لتوضيح  88.13رمق قانون 
س3يجيب Tىل  - ال حماÖ  -و½ة نظرh حول هذا املرشوع الهام، وا�ي 

العديد من إالشاكالت التنظميية اليت يعاين مهنا العمل الصحفي ببالدh، ملا 
�ز حيظى به هذا املرشوع قانون من ٔ�مهية aلغة، حبيث ٔ�نه �زاوج بني تعز 

ضامhت احلرية يف املامرسة الصحفLة، من ½ة، واحلفاظ Tىل قدرة 
وتطو�ر  املقاوالت واملؤسسات الصحفLة Tىل التطور وÓمنية ٕاماكنياهتا

مقjضيات الشفافLة يف القطاع، من ½ة 7نية، وكذا حامية الرشف 
 .واحلرûت لٔ&فراد واJمتع وجعل القضاء سلطة حرصية يف قضاû الصiافة

  يد الرئIس،الس3 

البد من الت�ٔ¤يد Tىل اXٔمهية الكربى اليت حيظى هبا قطاع ملا يلعبه من 
ٔ�دوار طالئعية دا¡ل اJمتع، حبيث ٔ�نه اكن البد من بلورة مرشوع قانون 
نوعي جلعل املامرسة الصiافLة سلطة رابعة حقLقLة اكم� ±ري مSقوصة، 

اRس3تورية اجلديدة  ويفjح �ٓفاق واTدة لتطو�رها ومالءمjه مع املس3ت¨دات
يف جمال احلقوق واحلرûت وضامن حرية املامرسة الصحفLة وTدم تقLدها ب�ٔي 
شلك من ٔ�شاكل الرقابة الق�لية والزتام اRوÖ بضامن حق الولوج ٕاىل 

 .املعلومة
لقد كنا ñمتىن يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة ٔ�ن يمت kه�م من طرف 

ر ا�ي اهمتت فLه بقطاTات ٔ�خرى احلكومة هبذا القطاع احليوي aلقد
وٕاعطائه اXٔولوية والقدر الاكيف من الوقت من Y�ٔل ٕانتاج مدونة {لصiافة 

 .تليق بrساء ورYال الصiافة، ال ٔ�ن ت�ٔيت هبذا املرشوع يف هناية والûهتا
ٕاىل Yانب ذô، الس3يد الرئIس، لقد بدا واحضا الت�ٔخر الك�ري يف فjح 

ي عرف Óراجعات خطرية متس الصحفLات وٕاصالح هذا الورش الهام وا�
والصحفLني والتضييق Tلهيم، بل وحىت مjابعاهتم من Y�ٔل ٕاثناهئم عن ٔ�داء 
¿ا¿م والكشف عن العجز والقصور وإالخjالالت اليت يعرفها تدبري الش�ٔن 
العام ببالدh، بل ؤ�صبحوا موضوع مjابعات قضائية من Y�ٔل التحمك يف 

دh اكنت لها الرûدة يف هذا اJال مع بداية اس3تقالليهتم، ¡اصة ؤ�ن بال
، حىت مقارنة ببعض اRول اليت اكنت لها تقاليد )1958قانون (kس3تقالل 

ٔ�عرق يف جمال إالTالم، كام ال ميكن ٔ�ن نغفل ما قامت به حكومة التناوب 
، واليت اكن لها 2002من ٕاصال§ات جيوز وصفها aجلوهرية واملتقدمة س3نة 

  . مي ٔ�فاكر سديدة {لمشهد إالTاليم الوطينالفضل يف تقد
 الس3يد الرئIس،

aلرجوع ملقjضيات املرشوع ا�ي بني ٔ�يدينا، يت�ني ٔ�نه Yاء من Y�ٔل 
وضع ٕاطار قانوين ينظم الصiافة والrرش aلنظر {لماكنة kعتبارية والرمزية 
{لصiافة ¤سلطة رابعة، وذô من Y�ٔل ملء الفراغ القانوين احلاصل يف 

Jال، aلرتكزي Tىل املقjضيات اRس3تورية والتوجهيات امللكLة السامLة هذا ا
لصاحب اجلالÖ املØ محمد السادس، نرصه هللا، ا�ي يويل عناية ¡اصة 

 .لٕالTالم وإالTالمني وتوصيات هي�ٔة إالنصاف واملصاحلة
ٕاننا يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة، aلرمغ من املالحظات اليت س3بق لنا 

ا، لعىل يقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون سIسامه zشلك ¤بري يف ؤ�بديناه
إالYابة Tىل خمتلف اXٔس3ئ� املرتبطة بتطو�ر هذا اJال احليوي ا�ي حيظى 
ب�ٔمهية اقjصادية واج�عية كربى، ¡اصة ؤ�نه Yاء مبقjضيات Tىل درYة ¤برية 

ية من اXٔمهية من ق�يل تعز�ز ضامhت احلرية يف املامرسة الصحفLة، حام
 ûفراد، جعل القضاء سلطة حرصية يف قضاXٔمتع واJت اûحقوق وحر
الصiافة وتعز�ز دوره يف حامية حرية الصiافة، تعز�ز حرية الصiافة 
إاللكرتونية، Oشجيع kس�(ر وتطو�ر مقjضيات الشفافLة يف القطاع، 
حتديد احلقوق واحلرûت aلrس3بة {لصحفي، تعز�ز اس3تقاللية الصحفي 

  .ؤسسة الصحفLةوامل
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 :فضال عن ذô، فٕان هذا املرشوع Yاء مبقjضيات Oس3هتدف ما ييل
توس3يع احلرûت إالTالمLة وتعز�ز م�ادئ املسؤولية املهنية وفق ٔ�حاكم  -

اRس3تور والزتامات املغرب اRولية، Tرب اXٔ¡ذ بغالبية املالحظات املن�?قة 
  مرشوع املدونة؛ عن معل ا{لجنة العلمية kس�شارية امللكفة بدراسة

متكني قطاع الصiافة والrرش من ٕاطار قانوين مjقدم Rمع ½ود ٕاقالع  -
  القطاع، Tرب kس3ت¨ابة النتظارات املهنيني وفعاليات اJمتع املدين واحلقويق؛

موا¤بة التحوالت التكSولوجLة اجلارية واس�Lعاب �7ٓرها Tىل قطاع  -
  الصiافة واس�(ر فرصها؛

س3بات املوجودة يف قانون الصiافة والrرش احلايل صيانة املك�  -
  .وتوس3يعها

  الس3يد الرئIس،
لقد س3بق لنا يف فريق اXٔصاÖ واملعارصة ٔ�ن ٔ�كدT hىل ٔ�مهية هذا 
املرشوع قانون واRور املنتظر مSه يف س3ياق ٕاTادة تنظمي قطاع الصiافة 

اما مع ومن هذا املنطلق، وا¬س¨. والrرش وkس3ت¨ابة {لiاجLات املزتايدة
املوقف ا�ي س3بق ٔ�ن Tربh عنه، سواء Tىل مس3توى جملس النواب ٔ�و 
Tىل مس3توى جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة وkج�عية، وذa ôلتعاطي 
إالجيايب مع هذا املرشوع قانون، فٕاننا نؤكد هذا املوقف aلتصويت kجيايب 

  .Tليه

 :مدا¡� الفريق احلريك .3
 .ميzسم هللا الرمحن الرح

  الس3يد الرئIس احملرتم،
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ùرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون 

  .يتعلق aلصiافة والrرش 88.13رمق 
  الس3يد الرئIس،

 هاجسا ٕان ورش ٕاصالح مSظومة قوانني الصiافة والrرش شلك
®تلف احلكومات املتعاق�ة Tىل تدبري الش�ٔن العام ببالدh، ف�ٔمام التحوالت 
العميقة اليت يعرفها املغرب يف جمال احلرûت، ؤ�مام مقjضيات دس3تورية 

ؤ�مام ) 28و  27و  25املواد (مjقدمة تضمن حرية التعبري وحرية الصiافة 
لزاما Tىل احلكومة احلالية الزتامات املغرب اRولية يف هذا النطاق، اكن 

تطو�ر الرتسانة القانونية املؤطرة لقطاع الصiافة والrرش، Tرب جتميع ثالثة 
النظام اXٔسايس ملهنيي الصiافة قانون اJلس الوطين {لصiافة (قوانني 

يف مدونة وا§دة ) وقانون الصiافة والrرش ا�ي حنن بصدد مSاقش3ته
  .§د النتظارات وتطلعات املهنينيعرصية ودميقراطية Oس3تجيب ٕاىل ٔ�بعد 

  الس3يد الرئIس،
ٕاهنا مSاس3بة {لتنويه aملقاربة ال�شار¤ية املعمتدة يف ٕاصدار هذا   

النص، وذô من ¡الل معل دؤوب ومسؤول، قامت به ا{لجنة العلمية 
امللكفة aل�شاور واحلوار حول املوضوع، واليت شلكت من خنبة من اخلرباء 

 وكذا من Tدد من فعاليات اJمتع املدين وكذا يف جمال الصiافة والrرش
  .ممثيل القطاTات الوزارية املعنية، nٔرضية ٔ�ساس3ية ٕالنتاج هذا املرشوع املهم

  الس3يد الرئIس،
ٕان هذا املرشوع ا�ي حنن بصدد دراس3ته ومSاقش3ته سIشلك بدون 
ٔ�دىن شك نق� نوعية يف جمال الصiافة والrرش، يبدو ذY ôليا من ¡الل 

وTة من املس3ت¨دات اليت Yاء هبا، نذ¤ر مهنا Tىل س�Lل املثال ال احلرص، مجم
جعل القضاء سلطة حرصية يف قضاû الصiافة، حامية حقوق وحرûت 
اXٔفراد واJمتع، تعز�ز حرية الصiافة إاللكرتونية وتقSيهنا، Oشجيع kس�(ر 

تطبيق عقوبة عقوبة سالبة {لحرية، Tدم ٕاماكنية  26يف هذا القطاع، ٕالغاء 
إال¤راه البدين يف §اÖ العجز عن اXٔداء، ال�شديد يف رشوط الولوج ٕاىل 

  .¿نة الصiافة ويف تق| مSصب ٕادارة الrرش
  الس3يد الرئIس،

ٕاهنا فرصة ساحنة لنا {لتنويه وإالشادة aلنقاش الهادئ واملسؤول ا�ي 
Sاقشة هذا عرفjه جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة وkج�عية مبناس3بة م 

املرشوع، كام ¬شكر الس3يد وز�ر االتصال ؤ�طر الوزارة املرافقة  Tىل 
تفاTلهم إالجيايب مع خمتلف مدا¡الت الس3يدات والسادة املس�شار�ن ومع 
تعديالت الفرق واJموTات الربملانية، وهو ما توج aلتصويت aٕالجامع Tىل 

  .هذا املرشوع
  الس3يد الرئIس،

س3نصوت يف الفريق احلريك ٕاجياT aىل هذا  للك هذه kعتبارات
  .النص

  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا¡� الفريق kشرتايك .4
  الس3يد الرئIس،

  الس3يدات والسادة الوزراء،
  الس3يدان والسادة املس�شار�ن،

ùرشفين ٔ�ن ٔ�تد¡ل aمس الفريق kشرتايك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
88.13 a رش، وي�ٔيت هذا القانون مكمكل لقانون ٕا§داث يتعلقrافة والiلص

اJلس الوطين {لصiافة والقانون املتعلق aلنظام اXٔسايس {لصiايف املهين، 
حLث من ش�ٔن هذه القوانني ٔ�ن تعطي دفعة {لعمل الصحفي ومتكSه من ٔ�داء 
دوره الهام يف تنو�ر الرٔ�ي العام Xٔaخ�ار وموا¤بة ما Oشهده البالد من 
حتوالت س3ياس3ية واج�عية واقjصادية وثقافLة، Tىل الرمغ مما ميكن ٔ�ن يقال 

  .ٔ�و يعاب Tىل هذا القانون، وTىل اخلصوص يف اجلانب املتعلق aلعقوaت
فالقانون ا�ي ينب ٔ�يدينا عرف مدا وجزرا مSذ صدور ظهري احلرûت 

اث والتعديالت اليت ٔ�د¡لت Tليه، وفق ٕايقاع اXٔ§د 1958العامة س3نة 
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الس3ياس3ية املغربية اليت ومست العقود اXٔ¡رية من القرن املايض، ٕاىل ٔ�ن نظم 
وما تالها من ٔ�وراش  1993املغرب املناظرة الوطنية حول إالTالم س3نة 

ٕاصالحLة، و¡اصة إالصالح ا�ي مت يف عهد حكومة التناوب س3نة 
2002.  

  الس3يد الرئIس،
ها إالTالم kلكرتوين يف ال يفوتنا الوقوف Tىل املاكنة اليت aت حيتل 

املشهد إالTاليم املغريب، حLث a�ٔن عن جناعته وفعاليته يف نقل اخلرب 
والس3بق ٕاليه ودوره يف ٕاSراء الواقع الس3يايس والثقايف مبا يمت ¬رشه من 
مقاالت وحتقLقات واس3تطالTات رٔ�ي واRراسات املقدمة حول العديد من 

  .ليات التمنويةاملواضيع والظواهر اJمتعية وإالشاك
و aلرجوع ٕاىل مضامني هذا املرشوع جند ٔ�ن مساÖ احلقوق الواردة يف 
املرشوع Yاءت بصيغة Tامة دون تفصيل، ¡اصة فö يتعلق �كLفLة 
kس3تفادة من هذه احلقوق، ومت ٕاغفال التنصيص Tىل ¤يفLة حامية 

  .القانون كام ٔ�ن لغة املرشوع بعيدة شïIا ما عن لغة. الصحفLني والصiافLات
و يف اجلانب املتعلق aلغرامات، فقد Yاءت مرتفعة، ويه يف §د ذاهتا 
سالبة {لحرية، ¡اصة عندما يتعلق اXٔمر حباÖ العجز عن اXٔداء وا{لجوء ٕاىل 
إال¤راه البدين، كام ٔ�ن هذه الغرامات من ش�ٔهنا ٕاثقال اكهل املؤسسات 

  .إالTالمLة إالTالمLة وت�س�ب يف توقف Tدد ¤بري من املقاوالت
كام جيب الت�ٔ¤يد Tىل رضورة حامية الصiافة kلكرتونية، وما ميكن ٔ�ن 
تتعرض  من قرصنة، وتعرضها aلتايل ٕاىل حماكامت aط�، مع رضورة 
مراق�هتا Xٔننا يف الك?ري من اXٔحLان جند ٔ�نفس3نا ٔ�مام مواقع ال تنضبط 

ه املواقع ٕاىل وسائل Xٔ¡القLات املهنة وkلزتام بضوابطها، حLث تتحول هذ
  .لالسرتزاق وkبزتاز

  الس3يد الرئIس،
اململكة املغربية، العضو العامل "ٔ�قر اRس3تور املغريب يف ديباجjه، ٔ�ن 

الrش3يط يف املنظامت اRولية، تتعهد aلزتام ما تقjضيه مواثيقها من م�ادئ 
وحقوق وواج�ات، وتؤكد Oش�هثا حبقوق إال¬سان كام ھي مjعارف Tلهيا 

، مع الت�ٔ¤يد Tىل تØ املفارقة املتناقضة اليت ¬س¨لها يف ديباجjه ٔ�يضا "ملياTا
واليت جتعã يقر zسمو املواثيق اRولية ويقLدها يف نفس اXٓن خبصوصية 

  إالطار احمليل، ٕاذ ¤يف س3تكون سامLة ٕاذا تقLدت حمليا؟
لقد ٔ�كد يف العديد من فصو Tىل كفاÖ حرية التعبري وTىل احلق يف 

صول Tىل املعلومات العمومLة ويف ¬رش اXٔخ�ار واXٔفاكر واXٓراء من ±ري احل
 ãيف فص ôليه القانون رصا§ة، جند ذT دا ما ينصT ،دLا�ي نص  25ق

، ويف الفصل "حرية الفكر والرٔ�ي والتعبري مكفوÖ �لك ٔ�شاكلها"Tىل ٔ�ن 
{لمواطنات واملواطنني حق احلصول Tىل "ا�ي نص Tىل ٔ�ن  27

مات، املوجودة يف حوزة إالدارة العمومLة، واملؤسسات املنتخبة، املعلو 
  .والهيئات امللكفة مبهام املرفق العام

ال ميكن تقLيد احلق يف املعلومة ٕاال مبقjىض القانون، هبدف حامية لك ما 

يتعلق Raفاع الوطين، وحامية ٔ�من اRوÖ اRا¡يل واخلار" واحلياة اخلاصة 
ية من املس aحلرûت واحلقوق اXٔساس3ية املنصوص لٔ&فراد، وكذا الوقا

Tلهيا يف ھذا اRس3تور، وحامية مصادر املعلومات واJاالت اليت حيددها 
حرية الصiافة مضمونة، وال "نص Tىل ٔ�ن  28، والفصل "القانون بدقة

  .ميكن تقLيدها ب�ٔي شلك من ٔ�شاكل الرقابة الق�لية
واXٔفاكر واXٓراء، �لك حرية،  {لجميع احلق يف التعبري، و¬رش اXٔخ�ار

، فهل يعكس مرشوع "…ومن ±ري قLد، Tدا ما ينص Tليه القانون رصا§ة
قانون الصiافة لك هذه املبادئ احلقوقLة اليت نصت Tلهيا بعض املواثيق 
اRولية وصادق Tلهيا املغرب، وتضمنهتا تنصيصا ٔ�مه التقار�ر والتوصيات 

، ؤ�قرها اRس3تور املغريب يف ثناû بعض اRولية حول حرية التعبري والصiافة
  فصو؟

  .و السالم Tليمك ورمحة هللا و�راكته

 :مدا¡� مجموTة الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل .5
  الس3يد الرئIس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الكونفدرالية اRميقراطية {لشغل  ùرشفين ٔ�ن �ٓ¡ذ اللكمة aمس مجموTة

  .يتعلق aلصiافة والrرش 88.13مبناس3بة مSاقشة مرشوع القانون رمق 
Oشلك حرية الرٔ�ي والتعبري وحرية إالTالم واحلق يف إالTالم وحرية 
الrرش اTRامة اXٔساس3ية حلقوق إال¬سان، ومن مثة ت�ٔيت اXٔمهية البالغة 

  .{لت�ٔطري القانوين لهذه اJاالت
يف الصدد، فقد Yاء مرشوع هذا القانون مjضمنا JموTة من  و

املقjضيات تؤطر معل الصحفLات والصحفLني ومينحهم الضامhت الالزمة 
ويؤسس ملناخ سلمي لعمل املؤسسات الصحفLة، كام ùسن مجموTة من 
املقjضيات املتعلقة aلصiافة kلكرتونية، ويعترب هذا اJهود ال�رشيعي مثرة 

التارخيي ا�ي عرفه القانون املنظم {لصiافة والrرش aملغرب مSذ  {لتطور
  .1958صدور ظهري احلرûت العامة لس3نة 

ويف نفس الس3ياق وق�ل zسط بعض املالحظات اXٔساس3ية حول مرشوع 
قانون الصiافة والrرش اليت ي�rغي تدار9ها، نقف عند العديد من املك�س3بات 

  :ل ٔ�مهها يفاليت Yاء هبا املرشوع، وميكن ٕاجام

ٕاقرار حرية الصiافة والrرش والطباTة وٕاقرار احلق يف مصادر   -
 املعلومة؛

 ضد جرامئ الصiافة،) شt(§ذف العقوaت احل�س3ية   -

جعل قرار ٕا±الق املؤسسات إالTالمLة ٔ�و رواج املطبوTات بيد   -
 القضاء؛

ٔ�لف درمه، aس3تS7اء §االت  O500سقLف الغرامات املالية يف   -
 العود؛
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املهنة من ±ري املهنيني، aشرتاط التوفر Tىل صفة الصiايف حامية   -
 املهين يف تويل مSصب مد�ر الrرش؛

 مSع وقف الصiايف ٔ�و اعتقا احjياطيا؛   -

 حامية الصiافة kلكرتونية من مسؤولية جرامئ k¡رتاق والقرصنة؛  -

 جترمي اس3تrساخ املواد؛  -

 حامية حقوق الطفل واملرٔ�ة من اñهتااكت الصiافة؛  -

 رمي ¬رش إالaحLة والتحريض Tىل اTRارة وٕاشهار التبغ؛جت  -

 . حامية احلياة اخلاصة واحلق يف الصورة من ñkهتااكت الصiافLة  -
ويف هذا الصدد ٔ�يضا ميكن اعتبار الصiايف رش�اك يف اجلرمية اليت 
تتضمهنا املادة إالTالمLة اليت T�ٔدها، من ش�ٔنه محل الصiافLني Tىل املزيد 

  .Rقة واملسؤولية يف معلهممن احلزم وا
±ري ٔ�نه يف املقابل ùس¨ل Tىل مرشوع القانون Tدة مالحظات ي�rغي 

مجيع " §ذف"تدار9ها، ٔ�مهها يتعلق، ٔ�وال، �كون املرشوع رمغ ٔ�نه 
العقوaت السالبة {لحرية يف جرامئ الصiافة، ±ري ٔ�نه مل حيصن الصiايف من 

ذ¤ور مل ينص Tىل ٔ�نه تØ العقوaت zشلك اكمل، حLث ٔ�ن املرشوع امل
القانون الوحLد ا�ي حتامك به جرامئ الصiافة، ٕاذ ال يشء مينع حضاû جرامئ 
الصiافة من ا{لجوء ٕاىل القانون اجلنايئ ٔ�و قانون إالرهاب يف مjابعة مرÓكيب 

�ô ي�rغي ٔ�ن ينص املرشوع رصا§ة Tىل ٔ�نه القانون . تØ اجلرامئ
iافLون يف اجلرامئ ذات العالقة مبهنة احلرصي الوحLد ا�ي يتابع به الص

  .الصiافة
من من مرشوع القانون واليت  5املالحظة الثانية هو ما ٔ�تت به املادة 

حيق {لصحفLني ولهيئات ومؤسسات الصiافة الولوج : "تنص Tىل ما ييل
aس3تS7اء  ٬ٕاىل مصادر اخلرب واحلصول Tىل املعلومات من خمتلف املصادر

Øلهيا طبقا {لفقرة الثانية املعلومات الرسية وتT د احلق يف احلصولLاليت تق 
، فصيا±ة هذه املادة توb �كون الصحفي "من اRس3تور 27من الفصل 

 ãده يف معTساO ىل املعلومات اليتT لكن عند  ٬س3يصبح حرا يف احلصول
التطبيق فٕان نفس الفقرة وضعت فهيا قاTدة ٔ�خرى معا¤سة، متنع Tىل 

 ٬ما مسته ٬ املعلومة عندما اس3تS7ت تØ الفقرة الصحفLني احلصول Tىل
   .املعلومات اليت Óك�يس طابع الرسية

اليت يدفعك  6املالحظة الثالثة تت¨ىل من ¡الل قراءة املادة 
إالحساس Tىل ٔ�هنا تقدم ٕاطارا قانونيا Yديدا س3يحمي وحيصن العمل 

توحض ٔ�نه مت لكن aلقراءة املت�ٔنية  aلنظر {لتعبريات املس3تعم�، ٬الصحفي
اخللط يف تØ املادة بني القواTد املتعلقة aجلانب املبديئ واحلقوق وبني 
القواTد املتعلقة aلتنظمي املقاواليت وبني القواTد املتعلقة �كLفLة احلصول Tىل 
اRمع وبني م�ادئ قانون املسطرة اجلنائية واللك يف مادة وا§دة، مع ٔ�ن لك 

ا T�ٔاله ال Tالقة لها فö بIهنا ال من Yانب وا§د من القضاû املشار ٕا´هي

 Øموضوعها وال جمال تطبيقاهتا، مما يدفع {ل�ساؤل عن مربر حرش لك ت
  .القضاû يف مادة وا§دة aلرمغ عن ¤وهنا ال Tالقة Xٔ§دها Xٔaخرى

املالحظة الرابعة تتعلق �كون املرشوع ال يغطي Yل ¿ن الصiافة، 
الورقLة والصiافة إاللكرتونية وال هيم حLث ٔ�نه يقjرص Tىل الصiافة 

إالذاTات والقSوات والواكالت، والقوانني املنظمة لتØ اJاالت املذ¤ورة 
مهنا ٕاىل القوانني، �ô فهkي ش3به ¡الية من " دفاÓر حتمالت"ٔ�قرب ٕاىل 

 ،ôلنظام العام وما ٕاىل ذa املواد اليت هتم جرامئ السب والقذف واملس
، zشلك 2يف املادة " الصiافة"شار ٕا´هيا يف تعريف ورمغ ٔ�ن املرشوع �ٔ 

  .ممهنج اس3ت7ىن جرامئ الصiافة من اخjصاصه دون إالفصاح عن الس�ب
ٕان الرهان اليوم هو kرتقاء aل�رشيع املغريب يف جمال الصiافة والrرش 
ٕاىل مس3توى تلبية تطلعات املهنيني ومقjضيات دوÖ احلق والقانون وتدارك 

7رها املهنيون واملهمتون حول مشاريع قوانني مدونة الصiافة النقائص اليت �ٔ 
الثالثة واع�د مقاربة Oشار¤ية تدمج املهنيني والفاTلني ذوي الص�، من 
¡الل فضاءات حوار جتمعهم aلربملانيني بصفهتم من هلم حق ال�رشيع الفعيل 

  .وا´هنايئ
  .وشكرا

  : مدا¡� مجموTة العمل التقديم .6
Iس،الس3يد الرئ  

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ùرشفين ٔ�ن ٔ�سامه، aمس مجموTة العمل التقديم، يف مSاقشة مرشوع 
  .املتعلق aلصiافة والrرش 88.13قانون رمق 

ٕانه مرشوع هام يعرب عن ٕارادة وطنية ٕالصالح هذا اJال احليوي 
سار وÓرس3يخ وتوس3يع حرية التعبري والرٔ�ي، 9¨انب ٔ�سايس يف Óرس3يخ امل 

h|ميقراطي لبRا.  
هذا املرشوع ا�ي متكSت احلكومة من ٕاخراYه ٕاىل §زي الوجود 

س3نوات، ومتت بلورته وتطو�ر مضامLنه مبقاربة  10مطروح مSذ ٔ�زيد من 
Oشار¤ية واسعة، فهو عصارة جمهود جامعي شار¤ت فLه لك اXٔطراف املعنية 

k ة، ومهناLال، من هيئات ومؤسسات حصفJرش�ن، هبذا اhلكرتونية، و
ودور الrرش ولك املؤسسات املعنية، كام ٔ�نه مثرة تفاTل مس3متر بني 

  .احلكومة، واRوT Öامة، ولك مكوhت احلقل إالTاليم مبا فهيا اXٔجSبية
والنص املطروح ٔ�مامSا هو ٔ�يضا مثرة تفاTل ٕاجيايب بني احلكومة والربملان 

مس3تجيبا {لتطورات اليت عرفها  بغرفjيه، مما جعل مSه نصا جLدا ومjقدما،
اJمتع املغريب التواق ٕاىل احلرية وإالبداع احلر، وملا عرفه حقل إالTالم من 

  .حتوالت ومس3ت¨دات وتطورات كربى اكن ال بد من موا¤بهتا وت�ٔطريها
كام ٔ�ن املرشوع هيدف ٕاىل حامية املامرسة إالTالمLة وٕانصافها والت�ٔسIس 

  .والتقLد aحلرفLة ؤ�¡القLات املهنةلبناء املسؤولية املهنية 
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ويت¨ىل ذô يف Tدد من اجلوانب اليت دققها املرشوع محلاية النظام 
العام وحصانة احملامك وحامية اXٔطفال وحامية الرشف واحلياة اخلاصة لٔ&فراد، 
مع وضع معايري لرتتIب املسؤوليات والتقليص من املتابعات وٕالغاء العقوaت 

واXٔ¡ذ مبقاربة البدائل يف العقوaت الزجرية واحلرص Tىل السالبة {لحرية 
  .التنامغ والتاكمل مع مقjضيات القانون اجلنايئ يف لك ما يتعلق aملساطر

وقد ٔ�¡ذ املرشوع الوقت الاكيف لتعميق النقاش يف بنوده واXٔفاكر 
واXٔسس اليت اعمتدها، وجتويده وٕاغنائه بعدد من التعديالت اليت ق�لت 

ة جزء ¤بريا مهنا،سواء مب¨لس النواب ٔ�و جملس املس�شار�ن جبانب احلكوم
  .اXٔعامل التحضريية اليت هي�ٔت zشلك مك?ف وواسع {لمرشوع

وOشلك املصادقة Tىل هذا املرشوع قفزة نوعية من ش�ٔهنا ٔ�ن Óرفع 
  ات اليت حتد wواء تعلق اXٔمر aملامرســاحليف ا�ي ùش3تيك مSه القطاع، س

ات الال ٔ�¡القLة اليت يترضر مهنا اXٔفراد وامجلاTات ٔ�و الت¨اوز من حريته،
  .وحىت املؤسسات

وس3يكون حسن تطبيق ما ورد فLه من ٔ�حاكم ومقjضيات مسامهة 
بقوة يف مرشوع ٕاTادة هيلكة قطاع إالTالم والrرش، والصiافة zشلك 
¡اص، ومSح ٕاماكنية ٕاضافLة لتطو�ر املرشوع إالTاليم الوطين وتقوية 

ابية ودمع املؤسسات إالTالمLة Tىل ٔ�سس التاكفؤ قدراته kس3تقط
  .واملساواة خللق هنضة Óمنوية يف القطاع

واعتبارا Xٔمهية هذا املرشوع وجودته وٕاجيابياته اXٔ¤يدة، فٕان مجموTة 
  .العمل التقديم تدمعه وتصوت لصاحله

  .وشكرا


