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ي قد جملس النواب جلسة ال مومية تشري ية ختصص للدراسة
والتصويت على املشاريع التالية:

حمضر اجللسة الرابعة واألربعن بعد املائة

مشروع قانون رقم  04.06يت لق مبؤسسة الوسيط يف قراءة اثنية
له؛

التاريخ :الثالاثء  6مجادى اآلخرة 0441ه( 01فرباير )1109

مشروع قانون رقم  06.01يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم
 00.17املت لق ابإلتصال السم ي البصري؛

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

مشروع قانون رقم  40.04يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم

التوقيت :مخسون دقيقة ابتداء من الساعة احلادية عشر صباحا

 14.16املت لق ابل المات املميزة للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية
واملنتوجات الفالحية والبحرية وذلك يف قراءة اثنية له؛

والدقيقة األرب ني.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشري ية

مشروع قانون رقم  40.04يت لق ابملساعدة الطبية عن اإلجناب
يف إطارقراءة اثنية له؛

التالية:
 -مشروع قانون رقم  04.06يت لق مبؤسسة الوسيط يف قراءة

اثنية له؛
 مشروع قانون رقم  06.01يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 00.17املت لق ابإلتصال السم ي البصري؛

وم ذرة على التأخري ألسباب ن لمها مجي ا ،واآلن وفق املادة
 049من النظام الداخلي جمللس النواب أطلب من السيدة أمينة
اجمللس تالوة املراسالت الواردة على الرساسة.

 مشروع قانون رقم  40.04يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 14.16املت لق ابل المات املميزة للمنشأ واجلودة للمواد
الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية وذلك يف قراءة اثنية
له؛

السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:
شكرا السيد الرئيس،
توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احملكمة الدستورية
ب:

 مشروع قانون رقم  40.04يت لق ابملساعدة الطبية عناإلجناب يف إطارقراءة اثنية له؛

القرار رقم  11/09الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض تثبيت
جتريد السيد حممد بوهدود من صفته عضوا مبجلس النواب عن
الدائرة اإلنتخابية احمللية اترودانت اجلنوبية؛

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف املرسلن

القرار رقم  19/09الذي صرحت احملكمة مبقتضاه أبن ب ض

وعلى آله وصحبه،

املقتضيات الواردة يف القانون رقم  71.04املت لق ابلتنظيم
القضائي غري مطابق للدستور ،شكرا السيد الرئيس.

السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة النواب،
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السيد الرئيس:

القانون رقم  14.16اخلاصة برتكيبة اللجنة الوطنية لل المات
املميزة للمنشأ واجلودة كي تضم ،ابإلضافة إىل أعضاء ميثلون
اإلدارة واملؤسسات ال مومية واملؤسسات ال لمية امل نية
وفيدراليات غرف الفالحة وفيدرالية غرف الصيد البحري كما جاء
يف النص األصلي ،أقول ،تضاف يضاف ممثلي اهليئات بني املهنية

شكرا للسيدة األمينة ،اآلن ننطلق بتقدمي مشروع قانون رقم
 40.04يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  14.16املت لق
ابل المات املميزة للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية يف قراءة اثنية له ،الكلمة للسيد الوزير.

امل نية للفالحة والصيد البحري ،وعند تقدمي هذه الت ديالت على
أنظار جلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر وافق أعضؤها
ابالمجاع على ت ديل املادة األوىل كما جاءت ،يف ما ارأتوا جتويد

السيد محو اوحلي ،كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية
القروية واملياه والغاابت:

صياغة الت ديل اخلاص ابملادة الثانية من خالل اعتماد صيغة
توافقية مل متس جوهر الت ديل الذي تبناه جملس املستشارين ،بقدر
ما مكنت من توضيح املقصود منه.

السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يس دين أن أقدم أمام أنظار جملسكم املوقر يف قراءته الثانية مشروع
القانون رقم  40.04يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 14.16

يف اخلتام امسحوا يل السيدات والسادة النواب احملرتمون ،أن أتقدم
بشكري اخلالص إىل جلنة القطاعات اإلنتاجية ،رئيسا وأعضاء،
على جتاوهبم ،راجيا أن حتظى هذه الصيغة اجلديدة مبوافقتكم كما
كان عليه الشأن داخل اللجنة ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فمنذ الشروع يف تف يل القانون رقم  14.16مت اإلعرتاف ب 61
عالمة مميزة للمنشأ واجلودة ،منها  41بياان جغرافيا ،و 6تسميات
للمنشأ و 6عالمات للجودة الفالحية ،لذا نود من خالل مشروع

السيد الرئيس:

املت لق ابل المات املميزة للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية
واملنتوجات الفالحية والبحرية.

شكرا السيد الوزير ،وابمسكم مجي ا أشكر مقرر جلنة القطاعات
اإلنتاجية السيد النائب هشام هرامي.

القانون رقم  40.04توسيع جمال القانون رقم  14.16ليشمل
املنتوجات البحرية ،ملا تزخر به بالدان من املؤهالت الكبرية
للمنتجات البحرية قابلة للرتميز.

منر اآلن إىل عملية التصويت:
أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

للتذكري فقد سبق جمللسكم املوقر أن تدارس هذا املشروع وصادق
عليه ابإلمجاع يف جلسة عامة ،بتاريخ  6فرباير  ،1101وخالل

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

دراسته من قبل السيدات والسادة أعضاء جملس املستشارين مت
تدارك خطأ مادي يف املادة األوىل للمشروع مت لقة ابملفاهيم
امل دلة للمادة الثانية من القانون رقم  14.16يف شقها اخلاص
بت ريف مدلول املنتوج البحري ،كما عدل جملس املستشارين املادة

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :
املوافقون :اإلمجاع

الثانية للمشروع اليت تتضمن نسخ وت ويض أحكام املادة  00من
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املعارضون :ال أحد

بشكل جزئي ،كما بلغ عدد الت ديالت اليت تقدمت هبا فرق
امل ارضة  14ت ديال ،قبلت فيها احلكومة  10ت ديال كليا و0
ت ديالت جزئية ،وبذلك يكون جمموع الت ديالت املقدمة من
طرف أعضاء جملس النواب أغلبية وم ارضة تقدر ب 010
ت ديل ،استجابت احلكومة ملا جمموعه  01ت ديل ،وهو ما أدى

املمتنعون :ال أحد
أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له كما
صادقت عليه اللجنة :
املوافقون :اإلمجاع

إىل حتسني النص وتدقيق ال بارات والرفع من جناعته .وب د
املصادقة عليه ابإلمجاع داخل اجللسة ال امة هبذا اجمللس وإحالته
على جملس املستشارين تقدمت  4فرق إىل احلكومة ب 71

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد

ت ديل ،حيث مت قبول  00ت ديل عبارة عن تصويبات لغوية
ابلدرجة األوىل تسربت إىل النص ،وكان لزاما إصالحها .وقد مت
التصويت على مشروع القانون املت لق مبؤسسة الوسيط يف اجللسة
ال امة مبجلس املستشارين ابإلمجاع.

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم
 41.15يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  64.52املتعلق
ابلعالمات املميزة للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية يف قراءة اثنية له ،شكرا السيد الوزير.

السيدات والسادة النواب احملرتمن،

املشروع املوايل ،مشروع قانون رقم  40.04يقضي بتغيري وتتميم
القانون رقم ،عفوا ،مشروع قانون رقم  04.06يت لق مبؤسسة
الوسيط يف قراءة اثنية له ،الكلمة للسيد الوزير.

نقدم بني أيديكم مشروع القانون املت لق مبؤسسة الوسيط يف إطار
القراءة الثانية ،وفقا للقراءة الثانية من الفصل  14من الدستور،
وذلك ب د عرضه على جلنة ال دل والتشريع وحقوق اإلنسان هبذا
اجمللس اليت وافقت ابإلمجاع على الت ديالت اليت صادق عليها
جملس املستشارين ،وكلنا أمل يف أن حيظى ابملصادقة من قبل
السيدات والسادة النواب يف اجتماعكم هذا الذي نتمىن لكم فيه
التوفيق والسداد ،والسالم عليكم ورمحة هللا ت اىل وبركاته.

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:
شكرا السيد الرئيس،
احلمد هلل وحدة الصالة والسالم على أشرف املرسلن،
السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب احملرتمن،

ب د التفاعل اإلجيايب الذي أبداه جملس النواب يف مناقشة مشروع

شكرا للسيد الوزير ،وشكرا للسيدة النائبة زهور الوهايب مقررة جلنة
ال دل والتشريع وحقوق اإلنسان.

القانون املت لق مبؤسسة الوسيط يف إطار القراءة األوىل من خالل
تقدمي مقرتحات ت ديلية لب ض مواده سواء من جانب الفرق
وجمموعة األغلبية أو من جانب فرق امل ارضة حيث بلغت عدد
مقرتحات الت ديالت اليت تقدمت هبا جمموعة األغلبية 41

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

ت ديل ،قبلت منها احلكومة  17ت ديال كليا وت ديال واحدا

املوافقون :اإلمجاع

منر اآلن إىل عملية التصويت:
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املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  14للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  00للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  16للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  07للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  00للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  40للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  10للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

4

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

واملسؤولية واحلرية والدميقراطية ،وذلك ملسايرة التحوالت املستمرة

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

اليت ي رفها هذا القطاع ،وملواكبة قواعد تنظيم وسائل اإلعالم
ال مومية واخلاصة يف زمن التطور الرقمي وضمان االستفادة من
حمتواه ومضمونه اإلعالمي ،الشيء الذي يستوجب تظافر جهود
كل الفاعلني هبدف تتبع ومواكبة هذا الورش اإلسرتاتيجي،

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة
يف قراءة اثنية له:

خصوصا على مستوى التأطري القانوين والتقين ،وذلك ت زيزا
لإلختيار الدميقراطي وت ميقا للمكتسبات القانونية اهلامة اليت
حققتها بالدان ،وكذا ترسيخا للحرايت يف جمال اإلعالم.

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

السيد الرئيس،

املعارضون :ال أحد

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

املمتنعون :ال أحد

يس دين أن أستحضر بكل اعتزاز وتقدير األجواء اإلجيابية والغنية
اليت طب ت خمتلف مراحل النقاش بلجنة الت ليم والثقافة واإلتصال
مبجلس النواب ،ويشرفين هبذه املناسبة أن أقدم خالص عبارات

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم
 15.12يتعلق مبؤسسة الوسيط يف قراءة اثنية له.

الشكر لرئيس اللجنة واألعضاء الذين أغنوا النقاش وسامهوا يف
جتويد هذا النص ،بفضل ت ديالهتم ونقاشاهتم اجلادة واهلادفة،
تلكم أهم مقتضيات املشروع امل روض على أنظاركم اليوم من أجل
التصويت عليه ،وفقنا هللا مجي ا ملا فيه خري البالد ،والسالم عليكم
ورمحة هللا ت اىل وبركاته ،شكرا السيد الرئيس.

منر اآلن إىل املشروع الثالث ،مشروع قانون رقم  06.01يقضي
بتغيري وتتميم القانون رقم  00.16املت لق ابإلتصال السم ي
البصري ،الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:
السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

شكرا السيد الوزير ،وشكرا ملقرر جلنة الت ليم والثقافة واإلتصال

يشرفين أن أعرض أمامكم مضامني وأهداف مشروع القانون
القاضي بتغيري القانون  00.17املت لق ابإلتصال السم ي

السيد النائب مجال كرميي بنشقرون ،نفتح ابب املناقشة إبعطاء
الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية للسيد النائب عبد الرمحان
ال مري ،دائما تنبغي ندير ،هاد الصفر ما تنبغيش نديرو فوق
اإلسم دايلك ،رغم أنه صغري.

البصري ،ب د أن استكملت جلنة الت ليم والثقافة واإلتصال مبجلس
النواب دراسة وإغناء هذا القانون من حيث الت ديالت املقدمة
يف شأنه ،أو من حيث النقاش اهلادف واملفيد الذي واكب كافة
مراحل مناقشة هذا املشروع ،وابلنسبة للمشروع امل روض على

النائب السيد عبد الرمحان العمري:
بسم هللا الررمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

أنظاركم فإنه يروم تنظيم جمال اإلتصال السم ي البصري تنظيما
يساهم يف ضمان سراين امل لومة واخلرب وفق مبادئ النزاهة

املرسلن وعلى آله وصحبه أمجعن،
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لقانون اإلتصال السم ي البصري وفق التطورات اليت يشهدها

السيد الرئيس احملرتم،

القطاع عوض ت ديله كل ما مرة ،كما ندعو كفريق حركي إىل
عقد مناظرة وطنية حول واقع املشهد السم ي البصري الوطين.

السيد الوزير احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمن،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية إلبداء وجهة

السيد الرئيس،

نظران وموقفنا من مشروع القانون رقم  06.01يقضي بتغيري
وتتميم القانون رقم  00.17املت لق ابإلتصال السم ي البصري.

فيما يت لق ابإلعالم السم ي البصري ،فإننا ال خنفي أمهية
املنتوج اإلعالمي الذي تقدمه قنواتنا ال مومية ،غري أن هناك فرقا
ال زال كبريا بني املستوى الذي بلغه اإلعالم على املستوى ال املي،
ومستوى إعالمنا الوطين .صحيح أن املغرب أحدث هيئة عليا

ويف هذا الصدد ،ال بد من اإلشارة إىل أن إصالح اجملال السم ي
البصري الوطين ي ترب املكوانت اهلامة هلذا املنحى اإلصالحي
ال ام ،ملا له من دور يف تكريس قيم احلرية والت ددية واحلداثة

لالتصال السم ي البصري ،وظهرت إذاعات خاصة وقنوات
تلفزية جديدة ب د حترير القطاع السم ي البصري .لكن السؤال
املطروح هو مدى جتاوب هذه املستجدات مع شروط املمارسة
اإلعالمية ذات املصداقية اليت تتماشى مع ما ينتظره اجملتمع

واإلنفتاح واحرتام حقوق اإلنسان وصيانة كرامته ،وأتهيل بالدان
سياسيا واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا.
السيد الرئيس،

املغريب ،الذي ي يش يف قلب ال وملة اإلعالمية ،حيث نطالب
بتغيري جذري على مستوى أداء إعالمنا السم ي البصري ،وأنمل
أن يتحقق إش اع إشباع اقتناع املغاربة هبذا اإلعالم عوض تصويب

إن النص التشري ي رقم  10.17املت لق ابإلتصال السم ي
البصري ،واكب صريورة انفتاح وتطور اجملتمع املغريب طيلة 04
سنة ،وعلى خمتلف األص دة بفضل التغيريات والت ديالت اليت
طرأت عليه ،مما مكن من مسايرة ومواكبة قواعد تنظيم وسائل

االهتمام ابلقنوات الفضائية واإلذاعات األجنبية اليت جيدون فيها
ضالتهم وحاجتهم.

اإلعالم ال مومية واخلاصة ،ومراقبتها يف زمن التطور الرقمي،
وضمان استفادة حمتواها ومضموهنا اإلعالمي.

حنن ال نقلل هنا من مستوى اإلعالمي للمغاربة ،فهم ذو
كفاءة عالية جدا برهنوا عليها من خالل اشتغاهلم يف قنوات أجنبية
أخرى ،كما أننا ال نقلل من جودة ب ض اإلنتاجات واملواد اليت

السيد الرئيس،
لقد جاء يف هذا النص مشروع القانون لت زيز الرتسانة
القانونية اهلامة اليت اكتسبتها وحققتها اململكة ترسيخا لدولة احلق
والقانون ،وت زيزا للحرايت يف جمال اإلعالم ،ال سيما اإلعالم
السم ي البصري منه ،ولإلختيار الدميقراطي الذي أقرته البالد.

ت رض هذه القنوات واإلذاعات الوطنية ،فهناك تطور بكل أتكيد
إذا ما قاران املستوى احلايل مع مستوى إعالمنا يف ال قود السابقة،
يرتمجه تطور مستوى املشاهدة حسب مؤسسة
" ،"Marocmétrieوال سيما اإلنتاجات الوطنية اليت

السيد الرئيس،

أصبحت تتفوق على املنتج األجنيب املستورد ،لكننا نتطلع إىل
إعالم أكثر أتلقا ،أكثر انصهارا يف انتظارات املغاربة ،أكثر
مصداقية يف حتري اخلرب ،وأكثر حرية يف الت ليق ،إعالم ي كس

إن اإلجيابيات اليت تضمنها املشروع ت ترب نقط ضوء من
شأهنا ت زيز الرتسانة القانونية ،وأملنا يف أن تتم مراج ة شاملة

التحوالت اليت عرفها املغرب ب د دستور  ،1100إعالم يكون
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موجها مربيا على القيم ،إعالم يكون هويتنا املت ددة الروافد،

التطرف والكراهية واحلقد واإلرهاب ومحاية اهلوية ،ألن األمر يت لق

وثقافتنا ورأمسالنا الالمادي .وال شك أن هذا التوجيه سيكون
مدخله مناظرة وطنية حول اإلعالم ،لرسم آفاق جديدة ومتطورة
لإلعالم ،والس ي حنو ترسيخ تنافسيته .كما نؤكد أبن تدبري احلقل
اإلعالمي ال ميكن أن يسمو إىل املستوى املطلوب بدون عنصر

يف البدء واملنتهى ببناء اإلنسان املغريب .إن هذا الوضع يقتضي منا
إعادة النظر يف القوانني ومالءمتها ،ليس هبدف التقنني واملراقبة
فقط ولكن هبدف الضبط واحلماية ،محاية اجملتمع ومحاية اهلوية
واملقاوالت اإلعالمية نفسها ،وهذا ما دف نا يف فريق األصالة

بشري مؤهل ،ومتمتع بكافة احلقوق اإلدارية واإلجتماعية،
فاملغرب ال ت دمه الكفاءات يف هذا اجملال ،والدليل أن ال ديد من
اخلربات املغربية تشتغل يف فضائيات أجنبية من مستوى عايل.

وامل اصرة إىل طرح سؤال اقتصادي سياسي واجتماعي قبل السؤال
القانوين .نتساءل السيد الوزير ،وإايكم ماذا عن الصناعة
اإلعالمية؟ ماذا عن صناعة اإلبداع؟ ماذا عن الصناعة الثقافية؟
بصريح ال بارة ماذا عن منوذج إعالمي تواصلي مغريب؟

وإذا كان االنفتاح مطلواب وحممودا ،فإن الضرورة تقتضي حتسني
أوضاع ال املني يف احلقل اإلعالمي .السيد الرئيس ،نظرا للفراغ
القانوين املسجل لذلك سنصوت ابإلجياب.

السيد الوزير ،وإن كنا نثمن جهودكم لتجويد النصوص
القانونية لضمان املواكبة دايل املستجدات املهنية واملتغريات
التكنولوجية احلديثة ،لكن ما نالحظه للمرة الثانية خالل أقل من
سنتني تتقدمون مبشروع ت ديلي ب د مشروع ت ديل ب ض
مقتضيات مدونة الصحافة والنشر .السيد الوزير ،حنن حباجة اليوم

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة ابسم فرق امل ارضة ،املتدخل
األول السيدة النائبة أمال عربوش.

أكثر من أي وقت مضى ليس ملشاريع ابلتقسيط ،أقول ابلتقسيط
مشاريع تستحضر جزء من اإلشكاليات املرتبطة بتطبيق النص
القانوين أو ب ض اهلواجس احلمائية األمنية وهي اللي طغات لينا

النائبة السيدة أمال عربوش:
شكرا السيد الرئيس،

السيدات النائبات احملرتمات،

على مشروع القانون الذي بني أيدينا ،ولكن حنن حباجة اليوم إىل
رؤية ،رؤية لنموذج تنموي إعالمي تواصلي يكون جزء من النموذج
التنموي املنشود لبالدان حاليا ومستقبال.

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة وامل اصرة،
ملناقشة مشروع قانون رقم  06.01يقضي بتغيري وتتميم القانون

حنن اليوم لسنا حباجة للقيام بت ديالت فنية وتقنية فقط،
بل لتقييم جامع شامل لتنزيل القانون  00.17املت لق ابإلتصال

السادة الوزراء،
السادة النواب احملرتمن،

رقم  00.17املت لق ابالتصال السم ي البصري .السيد الوزير،
إن ما ن يشه اليوم من انفجار أو طوفان إعالمي وتزايد متالحق
ومذهل يف عدد القنوات واإلداعات واإلعالم احلديث مقابل

السم ي البصري كما وقع ت ديله والقوانني واملدوانت املقننة
لقطاع اإلعالم واإلتصال برمتها .عوض أن تكون لدينا مدوانت
وقوانني هنا وهناك ،نقرتح يف فريق األصالة وإايكم أن نفكر سواي
يف قانون إطار ملنظومة اإلعالم واإلتصال .إذا ما أضفنا إىل مفهوم

تراجع اإلعالم التقليدي ،هذا الوضع أصبح حقيقة يقتضي
مالءمة القوانني ،ووضع ضوابط أخالقية وابتكار حلول حلماية
النشء واجملتمع مع املضامني اهلدامة لتجفيف منابع انتشار فكر

املرفق ال ام جرعات من احلكامة ،نرى أن هناك جمموعة من
املبادرات نتقدم هبا يف فريق األصالة وامل اصرة ميكنها أن تشكل
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واجلودة والنجاعة واالستقرار املهين واالقتصادي وكذا القانوين.

عناصر أولوية لبناء منوذج اإلعالم واإلتصال املغريب ،من بينها
نذكر:
-

أوال -إجياد إطار قانوين وأخالقي ُمْب تَ َكر لإلعالم ال مومي

أقول مداخليت هذه مبقولة عميقة إعالميا وتربواي وإنسانيا" :قل يل
ما أعلمك أقول لك من أنت ،وقل يل ما منوذجك اإلعالمي
والتواصلي أقول لك من ستكون" .احلرب املقبلة ،السيد الوزير،
هي حرب األفكار حرب احملتوى واإلعالم واالتصال بكل ألوانه،

-

اثنيا -ضبط مداخيل اإلشهار يف اإلعالم ال مومي ،فال

فمىت سيكون املغرب منوذجه اإلعالمي والتواصلي ومدنه اإلعالمية
لتسليح القطاع ال ام واخلاص ولدخول هاذ احلرب بكل ثقة.
تيقنوا ،السيد الوزير ،هباذ املقاربة دايلكم ،وهباذ املقرتح سنخسر

الوطين خاصة السم ي البصري ،من خالل ضبط ال القات بني
خمتلف املكوانت؛

ميكنه أن ينافس القطاع اخلاص ،وابلتايل سنكون أمام منافسة غري
شريفة؛
-

امل ركة ،ونتمىن يف فريق األصالة وامل اصرة أال خنسر احلرب ،حرب
ال مل من أجل بناء إنسان الغذ ،لذلك نصوت ابلرفض على هذا
املشروع.

اثلثا -يتحول اإلعالم السم ي البصري ال مومي مثال إىل

شركات بث ابلدرجة األوىل ،وإنتاج بنسب جد ضئيلة وحمدودة
ونفتح فيها اجملال للقطاع اخلاص وشركات اإلنتاج عرب اإلنتاج
املشرتك أو اخلارجي أو التفويض مع اإلحتفاظ دايل اإلعالم
ال مومي حبق املراقبة دايل املضمون؛

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،دائما إبسم فرق امل ارضة الكلمة للسيد
النائب عبد اجمليد الفاسي الفهري.

 -رابعا -نقرتح اإلهتمام ابل نصر البشري من خالل التكوين

النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:

وإعادة التكوين والرتكيز على اإلبداع واإلستفادة مما توفره
التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واإلتصال؛
-

خامسا -نقرتح استحضار اإلعالم واالتصال اجلهوي

-

سادسا نقرتح التسريع ب قد مناظرة وطنية لإلعالم واإلتصال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

متاشيا مع التوجه احلايل ومع دستور  1100كقاطرة لتنزيل اجلهوية
املتقدمة والتنمية املستدامة؛

السيدات والسادة النواب احملرتمن،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلستقالل للوحدة
والت ادلية مبجلس النواب ،ملناقشة مشروع قانون  06.01القاضي

مع إشراك مجيع املتدخلني بدون استثناء ،وال ناية ب د ذلك

بتغيري وتتميم القانون  00.17املت لق ابإلتصال السم ي
البصري .وهي مناسبة لنجدد التأكيد يف الفريق اإلستقاليل ،على
أن اإلعالم احلر والنزيه والذي يكفل لكل أطياف اجملتمع مساحة

مبخرجات هاذ املناظرة .وملزيد من الف الية والنجاعة نقرتح أن ت قد
ندوات قبلية حملية وجهوية من قبلكم يف هذا اإلطار.
هذه جمرد أفكار ،السيد الوزير ،نقرتحها ل ل جتد آذاان
صاغية ،اهلدف منها دعم وإعطاء انطالقة جديدة لإلعالم
واالتصال املغريب وإخضاعه بدوره ملنطق املنافسة واالستشارة

كافية للت بري عن الت ددية ،ويوفر فضاء لكل الشرائح من أجل
الت بري احلر عن الرأي ،كان وسيظل اثبتا أساسيا يف موقف الفريق
اإلستقاليل.
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السيد الرئيس:

كما حرصنا يف الفريق اإلستقاليل على تضمني القانون
مقتضيات صرحية حلماية احلق الدستوري يف احلصول على امل لومة
عرب نشر نسخ دفاتر التحمالت يف اجلريدة الرمسية لتمكن من
أتطري رقابة جمتم ية على هذا القطاع ،الذي ي ترب قاطرة تربوية
وقيمية ابمتياز ،وشكرا.

شوية دايل اإلنصات لب ضنا الب ض من فضلكم ،شوية
دايل اإلنصات السم ي البصري سالح ذو حدين.
النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:
شكرا ،سيظل اثبتا أساسيا يف مواقف الفريق اإلستقاليل
املستمدة من روح دستور اململكة واختيارها الدميقراطي .ومن هذا

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،منر اآلن إىل عملية التصويت ،بدءا
من املادة األوىل ورد بشأهنا أرب ة ت ديالت من فريق األصالة

املنطلق ،فإنه يهمنا يف الفريق اإلستقاليل مبجلس النواب أن نؤكد
أن تدبري هذا القطاع املتحرك واملتسارع التطور ينبغي أن ينبين على
رؤية إسرتاتيجية طويلة األمد ،ب يدا عن االرجتالية واالرتباك الذي

وامل اصرة ،الكلمة ألحد مقدمي هذه الت ديالت تفضلي السيدة
النائبة ،إيال كان من املمكن الت ديالت األربع تفضلي.

ي كسه جبالء الت ديل املستمر إلطاره القانوين قيد الدرس مرة
أخرى اليوم.

النائبة السيدة أمال عربوش:

كما نقف يف الفريق اإلستقاليل أيضا ،على وض ية ال املني
هبذا القطاع سواء من الصحفيني ،أو التقنيني ،أو اإلداريني وننبه
إىل ضرورة متتيع ال املني بكامل حقوقهم املهنية طبقا للقانون،
وخاصة عرب ضمان حق املت اقدين ابلشركة الوطنية يف اإلدماج

املادة األوىل عندان الت ديل األول يت لق ابلفقرة الراب ة البنذ
الثالث من املادة األوىل ،نقرتح إضافة إىل "جتميع اإلشارات الرقمية
من خدمات السم ي البصري من أجل إعادة إعدادها للبث"،
"إعادة البث" كذلك ألن األمر ال يت لق ابلبث األويل وفقط.

املشروع يف هياكلها علما أن عددا مهما منهم قضى سنوات طويلة
يف خدمة القطاع.

ابلنسبة للت ديل الثاين يت لق ابلفقرة  9من نفس املادة،
عندان إضافة كل شخص م نوي حاصل على الرتخيص مث نقرتح

لقد ركزت ت ديالت الفريق اإلستقاليل على مشروع قانون
قيد الدرس اليوم ،على حماولة حتقيق مجلة هذه األهداف وجتاوز
ما محلت مقتضياته من أعطاب ،خاصة عرب ضمان حرية

يف ال بارات متاع "يقدم لل موم عدة خدمات لإلتصال السم ي
البصري ،مبا يف ذلك خدمات البث اإلذاعي" نقرتح سحب
"الصويت" ألن است مال اخلدمة السم ية البصرية بذل اخلدمات،

اإلستثمار ،حق املسامهة يف رأمسال أكثر من مت اهد واحد بقطاع
اإلتصال السم ي البصري حاصل على ترخيص ،والذي ن تربه يف
الفريق اإلستقاليل حقا من احلقوق األساسية والدستورية سواء
للشخص امل نوي أو الذايت ،بل إنه بوابة لتشجيع رأمسال للمسامهة

ألن األمر يت لق ألن اإلذاعي يفي ابلغرض ن م ،مث توضيح
"التقين" مع ربطه ابخلدمة السم ية البصرية اليت وردت يف الت اريف
وكذا فتح اجملال للدعامات اجلديدة املوجودة اليت ستظهر مستقبال
وذلك إبضافة عبارة يف اآلخر" كيفما كانت الدعامة املست ملة"،
انفتاحا على ما شئت من دعامات مستقبال شكرا.

يف تطوير القطاع يف بلد اختار طواعية االنفتاح والت ددية منذ
اإلستقالل.

آه كاين ت ديل آخر يف نفس املادة األوىل ،املادة  0نقرتح
إضافة بكل وسيلة تقنية إضافة "دعامة أخرى كيفما كانت هذه
9
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الدعامة" وذلك لتوسيع النص ليشمل كل الدعامات والوسائل

ابلنسبة للت ديل الثاين ،متت املوافقة عليه ابلنسبة للشخص

التقنية املوجودة واليت ستحدث مستقبال ،الت ديل املوايل ستقدمه
زميليت.

امل نوي ،إضافة شخص م نوي متت املوافقة عليه أمس يف إطار
اللجنة ،وابلتايل هذا الت ديل مقبول ،كان ت ديال مقبوال داخل
اللجنة ،هذا ت ديل مقبول ابلنسبة إلضافة املصطلح امل نوي.

النائبة السيدة فاطمة سعدي:

أما ابقي الت ديالت األخرى املت لقة ابلدعامات إىل غري
ذلك ،أعتقد أبن املصطلحات الواردة يف القانون هي تفي الغرض،
وهي مصطلحات تواكب املصطلحات اجلديدة املت لقة ابلسم ي

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،تفاداي لالحتكار وإعماال ملبدأ ت ددية
املت اهدين نقرتح إضافة أكثر من  % 71كمسامهة يف رأمسال
أكثر من مت هد ،إنسجاما مع روح املادة  10من نفس القانون
اليت تسقف نسبة املسامهة سواء يف رأس املال أو يف حقوق
التصويت يف نسبة %.71

البصري .وابلتايل هاذ الت ديالت ،ي ين ،استبدال "الوسيلة"
ابلدعامات إىل غري ذلك سواء يف املادة األوىل من املادة .0
وكذلك فيما يت لق أما املادة  10من نفس القانون آخر ت ديل
هو كذلك ت ديل غري مقبول ،ألن املضمون دايل املادة  10ليس
هو مضمون ما ورد يف املادة  ،11وابلتايل هناك قبول جزئي
للت ديل دايل شخص م نوي ،ابقي الت ديالت هي غري مقبولة
وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدتني النائبتني ،الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير ،أعرض ..تفضلي ،إبجياز السيدة النائبة.

طب ا هذا القانون دايل اجملال السم ي البصري هو قانون
متطور ومتجدد ،ابعتبار أن رمبا ي ين يف األشهر املقبلة سيأيت
كذلك بت ديل ،خصوصا وأن الوزارة واحلكومة تشتغل على قانون

النائبة السيدة أمال عربوش:
إبجياز ،ابلنسبة آلخر ت ديل ،السيد الوزير ،حنن مع أن
االختالف دايل األجناس اإلعالمية على اختالفها املذكورة يف
املادة  10واملادة  ،11ولكن مع الغاية اللي هي حماربة اإلحتكار
والت ددية ،وابلتايل كنشوف أنه تربيران منطقي ،شكرا.

جديد يواكب التطورات التكنولوجية واملستجدات والتحوالت
اجملتم ية ،ابلتايل هاذ اجملال دايل السم ي البصري هو دائما
متطور ومتجدد ولكن البد كذلك للمشرع أن يواكب هذه
املستجدات املرتبطة ابلتحوالت التكنولوجية.

السيد الرئيس:

فيما يت لق ابلت ديالت الواردة من طرف الفريق احملرتم،
ابلنسبة املادة األوىل الفقرة الراب ة الت ديل غري مقبول ،ابلنظر أن

أعرض التعديل األول للتصويت:
املوافق ــون05 :

مفهوم "إعداد البث" ليس هو "البث وإعادته" و"إعادة البث"،
وابلتايل هذا الت ديل غري مقبول.

املعارضون106 :
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املمتنع ــون62 :

املعارضون106 :

أعرض التعديل الثاين للتصويت:

املمتنع ــون62 :

املوافق ــون05 :

أعرض التعديل الرابع للتصويت:

املعارضون106 :

املوافق ــون05 :

املمتنع ــون62 :

املعارضون106 :

السيد الوزير ،احنا يف عملية التصويت ..إذا مسحت ..إذا
مسحت ،عملية التصويت ،ال ،غادي يكون عندها أثر على
التصويت .تفضل ،تفضل السيد الوزير ،واخا أنه خارج املسطرة.

املمتنع ــون62 :
أعرض التعديل األخري ،الت ديل األخري ،ابإلضافة للسيدين
النائبني:

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

املوافق ــون05 :

هذا الت ديل ،ال غري للتوضيح ،ي ين ،الفريق كان عليه
يسحب هذا الت ديل ،ألن توافقت ،ي ين كان التصويت عليه
أمس يف اللجنة ،دايل امل نوي ،وابلتايل ما...

املمتنع ــون64 :

السيد الرئيس:

أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

ايوا هلم احلق هلم احلق يف تقدمي ،هلم احلق يف تقدمي الت ديالت،

املوافق ــون106 :

املعارضون105 :

أعرض التعديل الثاين للتصويت:

املعارضون06 :

املوافق ــون05 :

املمتنع ــون64 :

املعارضون106 :

املادة األوىل نفس ال دد؟ ن م املادة الثانية عندكم ت ديل ال ال ال
الثانية ،السيد الرئيس ،مت سحب الت ديل ابلنسبة للمادة األوىل،
السيد الرئيس ،هذا اللي توصلنا به.

املمتنع ــون62 :
أعرض ..احنا يف عملية التصويت ،السيد النائب ،ال ولكن احنا
غادي نفتحو نقاش ..ال إيال امسحيت السيد النائب ،السي عدي،
ال ،عملية التصويت لكل انئب أو انئبة احلق الكامل يف تغيري

املادة الثانية ورد بشأهنا ت ديل وحيد من الفريق اإلستقاليل للوحدة
والت ادلية ،أحد مقدمي الت ديل تفضلي السيدة.

مواقفه ،أعرض التعديل الثالث للتصويت:

النائبة السيدة إميان بنربيعة:

املوافق ــون05 :

السيد الرئيس ،فهاذ املادة تنقرتحو يف الفريق استقاليل أنه
يتم حذف كلمة "ال" وغتجي الصيغة كالتايل "كما أنه جيوز
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أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

لشخص ذايت أو م نوي يتمثل نشاطه يف نشر جرائد أو منشورات
دورية أن ميتلك املسامهة يف رأمسال أكثر من مت هد واحد لقطاع
االتصال السم ي البصري" واهلدف من هذا الت ديل ،السيد
الوزير ،أنه يكون حيوية أكرب يف القطاع وأننا نشج وا اإلستثمار
وماشي حندو منه من ج ل مت هد واحد يقدر يكون عندو
ترخيص .شكرا.

املوافق ــون106 :
املعارضون42 :
املمتنع ــون :ال أحد
أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه

السيد الرئيس:

اللجنة:

السيد الوزير ،لكم الكلمة.

املوافق ــون106 :

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

املعارضون06 :

طب ا الت ديل غري مقبول ابلنظر أنه حذف كلمة "ال" سيؤثر
يف املبدأ الذي نكرسه دائما هو مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص،

املمتنع ــون64 :
صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  12.11يقضي

وابلتايل حذف "ال" سنكون أمام نوع من اإلحتكار ألشخاص
م ينني وشكرا.

بتغيري وتتميم القانون رقم  22.50املتعلق ابإلتصال السمعي
البصري ،شكرا السيد الوزير.

السيد الرئيس:
أعرض الت ديل للتصويت:

منر اآلن إىل مشروع قانون رقم  40.04يت لق ابملساعدة
الطبية على اإلجناب يف قراءة اثنية له .الكلمة للسيد الوزير ،لكم
الكلمة السيد الوزير لكم االختيار.

املوافق ــون62 :

السيد أانس الدكايل وزير الصحة:

املعارضون106 :

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

شكرا السيد الوزير،

املرسلن.

املمتنع ــون05 :

السيد الرئيس،

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيدات النائبات احملرتمات والسادة النواب احملرتمون،

املوافق ــون106 :

يشرفين أن أعرض على أنظاركم يف إطار قراءة اثنية مشروع
القانون رقم  40.04املت لق ابملساعدة الطبية على اإلجناب ،ب د
ت ديل املواد -14-10-09-00-06-07-00-6-1

املعارضون62 :
املمتنع ــون05 :

 70-76من طرف جلنة الت ليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
مبجلس املستشارين .هذا وقد متت املصادقة على هذا املشروع
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أعرض املادة  16للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع

قانون يف جملس املستشارين خالل اجللسة ال امة املن قدة بتاريخ
 11يناير  ،1109وقد وافقت جلنة القطاعات اإلجتماعية
مبجلسكم املوقر يف إطار القراءة الثانية للمواد امل دلة من قبل
جملس املستشارين على قبول الت ديالت اليت أدخلت على املواد:
املادة الثانية والسادسة و 14و 76و ،70يف حني متسكت

أعرض املادة  10للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
أعرض املادة  12للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
أعرض املادة  12للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع

اللجنة ابلنص األصلي للمواد األخرى كما متت املصادقة عليها
يف إطار القراءة األوىل مبجلس النواب.

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
أعرض املادة  61للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع

ومبصادقتكم اليوم على هذا املشروع قانون ،ستتمكن بالدان
من سد الفراغ القانوين الذي يطبع ممارسة تقنية املساعدة الطبية
على اإلجناب واإلستجابة لضرورة محاية النسل واحرتام الكرامة

أعرض املادة  65للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع

اإلنسانية والقيم األخالقية واإلجتماعية يف ظل ارتفاع اللجوء إىل
املساعدة الطبية من قبل األزواج الذين ي انون من ص وابت يف
اإلجناب ،وأمام التطور السريع واملتزايد لل لوم الطبية والتقنيات
البيوطبية املرتبطة هبذا املوضوع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه

ويف األخري ،أود أن أشكر السيدات النائبات احملرتمات

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
اللجنة يف قراءة اثنية له  :اإلمجاع.

 52.15يتعلق ابملساعدة الطبية عن اإلجناب ،وذلك يف قراءة

والسادة النواب احملرتمني أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية على
اهتمامهم الكبري هبذا املشروع ،والشكر موصول للسيدة رئيسة
اللجنة على عطائهم املتميز وعلى أسئلتهم واستفساراهتم البناءة
واقرتاحاهتم وت ديالهتم القيمة اليت سامهت يف إغناء املشروع والرفع
من جودته ،والسالم عليكم.

اثنية له.

رفعت اجللسة ،شكرا للسيد الوزير ،شكرا للسيدات والسادة
النواب.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا ملقررة جلنة القطاعات اإلجتماعية
السيدة النائبة ثراي فرج ،منر إىل عملية التصويت.
أعرض املادة  6للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع
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