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 نيالثانية والثمانحمضر اجللسة 
 

 (.م4192 أبريل 43ه )9341شعبان  7الثالاثء  :التاريخ

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب. :لرائسةا

حلادية اابتداء من الساعة  ساعتان وإحدى عشر دقيقة :التوقيت
 ة عشر.صباحا والدقيقة الرابع عشر

 ةنصوص التشريعيالالدراسة والتصويت على  األعمال:جدول 
 التالية:

 .يتعلق مبؤسسة الوسيط 93.91ن رقم مشروع قانو  -

 ايفالسينماتوغر إبعادة تنظيم املركز  71.97مشروع قانون رقم  -
املتعلق بتنظيم الصناعة  41.11املغريب وبتغيري القانون رقم 

 .السينماتوغرافية

 :لسةرئيس اجل ، رئيس جملس النواب،السيد احلبيب املالكي

سم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف ب
 .املرسلني

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلسة تشريعية ختصص للدراسة       
يتعلق مبؤسسة  93.91والتصويت على مشروع قانون رقم 

إبعادة تنظيم  71.97الوسيط، وبعد ذلك مشروع قانون رقم 
املتعلق  41.11املغريب وبتغيري القانون رقم  سينماتوغرايفالاملركز 

ف السيد . ننطلق بتقدمي من طر السينماتوغرافيةبتنظيم الصناعة 
 .الوزير لتقدمي املشروع املتعلق ابلوسيط، لكم الكلمة السيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  لسيد مصطفى اخللفي،ا
السيد  ن واجملتمع املدين نيابة عناملكلف ابلعالقات مع الربملا

 :مصطفى الرميد وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان
 .بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نيابة عن السيد وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان الذي       
كم االعتذار عن عدم حضور هذه اجللسة اهلامة، أتقدم يبلغ

املتعلق مبؤسسة الوسيط.  93.91بعرض مشروع القانون رقم 
وهي املؤسسة اليت جاءت يف إطار التوجه امللكي السامي، لسنة 

الذي أعلن فيه جاللته عن املفهوم اجلديد للسلطة يف  9111
وان لقاء معروف ومشهود، حيث أحدث بعد ذلك مؤسسة دي

مبوجب ظهري شريف، مث بعد ذلك مت  4119املظامل يف سنة 
لتصبح مؤسسة  4199مارس  97إحداث مؤسسة الوسيط يف 

ني وطنية مستقلة متخصصة يف تدبري الشكاايت املرتبطة ابلعالقة ب
اإلدارة واملرتفقني والدفاع عن احلقوق واإلسهام يف ترسيخ سيادة 

صاف والعمل على نشر قيم القانون، وإشاعة مبادئ العدل واإلن
 التخليق والشفافية يف تدبري املرافق العمومية والسهر على تنمية

تواصل فعال بني األشخاص وبني اإلدارات العمومية واجلماعات 
احمللية واملؤسسات العمومية واهليئات اليت متارس صالحيات 
السلطة العمومية وابقي املنشآت واهليئات األخرى اخلاضعة 

 .ة املالية للدولةللمراقب

وقد استطاعت هذه املؤسسة، خاصة يف األربع سنوات اليت       
تلت إرساءها كمؤسسة وطنية مستقلة حتمل إسم "الوسيط"، أي 

 37، إىل التمكن من معاجلة أزيد من 4192إىل  4199من 
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كانت من اختصاص املؤسسة، وقد    %41ألف شكاية ضمنها 
مرتفقني الذين تقدموا مة للكان هلا أثرها على احلياة العا

من الدستور متت دسرتة  914مبوجب الفصل  بشكاايهتم.
مؤسسة الوسيط، من خالل النص على أن الوسيط مؤسسة وطنية 
مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن احلقوق يف نطاق العالقات 
بني اإلدارة واملرتفقني واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون وإشاعة 

واإلنصاف وقيم التخليق والشفافية يف تدبري  مبادئ العدل
اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية واهليئات اليت 

 متارس صالحية السلطة العمومية. 

، تقررت إعادة تنظيم املؤسسة وذلك 914على ضوء هذا الفصل 
الذي نص على أن هذه املؤسسة وما  979وفقا ألحكام الفصل 

وما تاله، أن القانون  914ور من أحكام الفصل ميثلها يف الدست
 حيدد أتليف وصالحيات وتنظيم وقواعد سري هذه املؤسسات.

تقرر صياغة  979.. الفصل 914فطبقا هلذه املادة هلذا الفصل  
مشروع كان من أهدافه متكني اململكة من مؤسسة للوساطة 

الدفاع  ماإلدارية املؤسساتية حديثة وانجعة وفعالة، يناط هبا مها
عن املشروعية القانونية واإلنصاف والعدل، أن تشكل هذه 
املؤسسة ملجًأ ومالذا للمواطنني من التجاوزات اإلدارية 
واالحنرافات والتعسفات يف استعمال السلطة العمومية، مث أن 
تصبح هذه املؤسسة آلية مرجعية على مستوى تقدمي مقرتحات 

 .لإلصالح والتأهيل اإلداري

هلذا ارتكز هذا املشروع أوال على الرتاكمات اإلجيابية و       
احلاصلة يف جمال الوساطة اإلدارية واليت هلا جذور يف التاريخ 
الوطين، فضال عن املمارسات الدولية الفضلى احلديثة، وأيضا 

والدفعة اليت  4119رصيد املؤسسة اإلجيايب منذ إحداثها يف 
ية تضيات الدستورية الرام، أيضا تنزيل املق4199تعززت هبا مع 

واجلماعات واهليئات، وإحقاق احلقوق  إىل صيانة حرايت األفراد
ورفع املظامل وتكريس سيادة القانون؛ مث أيضا إجياد انسجام 

وجتانس بني املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان مع 
االستفادة من التجارب الفضلى؛ ترسيخ عمل هيئة مؤسسة 

عتبارها هيئة دستورية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض الوسيط اب
هبا؛ تدعيم منظومة العدالة إبطار خاص لتسوية بعض النزاعات 

ار يف التزام اتم مبا يقتضيه مبدأ فصل السلط؛ أيضا تفعيل االختي
الوجيه لالمتركز وذلك إبحداث مندوبني جهويني من أجل ترسيخ 

طاق دارة من املواطنني يف ناحلكامة الرتابية اجلديدة وتقريب اإل
جهوية متقدمة حقوقيا وإداراي؛ مث أخريا كفالة استقاللية املؤسسة 

ردها الوطنية عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتأمني جت
 .التام عند النظر يف التظلمات احملالة عليها

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ي أهم مرتكزات وأهداف هذا املشروع، والذي متت تلكم ه      
إحالته على جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب، 
وشهد مناقشة مستفيضة حيث أبدى السادة أعضاء اللجنة 
والسيدات العضوات ابللجنة اهتمام كبري وتفاعل إجيايب مت فيه 

بية أو األغل تقدمي العديد من املقرتحات، سواء من فرق وجمموعة
 947من جانب فرق املعارضة. وقد بلغ عدد التعديالت املقدمة 

صادرة  43صادر عن فرق وجمموعة األغلبية  34مقرتح تعديل، 
صادر عن فريق األصالة واملعاصرة.  19عن الفريق االستقاليل، 

 74وقد تفاعلت احلكومة إجيااب، إما كليا أو جزئيا مع ما جمموعه 
. وقد كان هذا التفاعل من أحد %31بنسبة  مقرتح تعديل، أي

األسباب األساسية اليت أدت يعين ابلنقاش إىل أن خيلص إىل 
التعاطي ابإلمجاع مع هذا املشروع، وهلذا تعرب احلكومة عن مدى 
الرضى ابملستوى أوال دايل النقاش، أمهية املقرتحات، والتقدير 

 ىلجنة علوالسادة النواب أعضاء ال والشكر لكافة السيدات
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ذلك، وشكر اجمللس املوقر مسبقا على تفاعله اإلجيايب البناء مع 
 .هذا املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، بدون شك تقرير اللجنة مت توزيعه،       
وامسحوا يل أن أتقدم ابلشكر كذلك للسيد املقرر النائب حممد 

. فأفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إىل السيد النائب الطويل
 .حلسن السكوري ابسم فرق وجمموعة األغلبية

 :النائب السيد حلسن السكوري

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية،       
املتعلق  93.91يف دراسة ومناقشة مشروع قانون  للمسامهة

من  979و 914مبؤسسة الوسيط تفعيال ألحكام الفصلني 
 الدستور.

ال بد من التأكيد على أمهية هذا املشروع، الذي  ،بداية 
سيشكل ركيزة أساسية لدعم ورش اإلصالح اإلداري يف ظل 

يت لتوجيهات صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، وا
جاءت يف العديد من خطبه السامية، وال سيما تلك الواردة يف 

ة اخلطاب التارخيي مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من الوالية التشريعي
العاشرة، والذي نعتربه مرجعا أساسيا وخارطة طريق إلصالح 

 .اإلدارة وضمان جناعتها

ا ا مكما أن أمهية هذا املشروع تكمن يف أهدافه وال سيم      
يتعلق ابلتحديث والفعالية والدفاع عن املشروعية القانونية 
واإلنصاف والعدل ابلنسبة هلذه املؤسسة اليت تعترب، بكل أتكيد، 
شكال راقيا من مؤسسات الوساطة اإلدارية واليت سيعزز الدور 

املنوط هبا يف خدمة املواطنني ومحايتهم من االحنرافات والتعسفات 
ح السلطة العمومية. كما ستصب استعمالية يف والتجاوزات اإلدار 

آلية مرجعية على مستوى تقدمي مقرتحات للمسامهة يف إصالح 
وأتهيل اإلدارة املغربية. وميكن اعتبار هذا املشروع حلقة مهمة من 
حلقات إصالح اإلدارة وإضافة نوعية يف جمال الوساطة ويف 

طت فيها ر مسلسل اإلصالحات التشريعية واملؤسساتية اليت اخن
بالدان يف جمال حقوق اإلنسان، حيث جاء هذا املشروع 
مبقتضيات مهمة تعزز اختصاصات املؤسسة متاشيا مع أحكام 
الدستور، ومع التوجيهات امللكية ذات الصلة إبصالح اإلدارة 

 .وتطوير قدراهتا يف محاية حقوق املرتفقني

ذي شكل أكيد، السيد الرئيس، أن ورش إصالح اإلدارة ال      
منذ سنوات هدفا ومطمحا لكل الفاعلني احلقوقيني والسياسيني 
ورجال األعمال ورجال اإلقتصاد واملستثمرين واملواطنني، يعد 
مرتكزا أساسيا هلذا املشروع، الذي سيعمل على تعزيز مبادئ 
احلكامة اجليدة والرفع من مستوى الشفافية والنزاهة يف املرافق 

من اإلشكاليات الكربى اليت يطرحها  العمومية وذلك انطالقا
التدبري اإلداري حاليا وتعقيد املساطر وصعوبة الولوج إىل اخلدمات 
العمومية. وهنا ال بد من استحضار اجلهود الكبرية واملنجزات 
املهمة اليت مت حتقيقها يف هاد اجملال، كما نود هبذه املناسبة أن 

داثه ظامل الذي مت إحنذكر ابلدور الطالئعي الذي لعبه ديوان امل
، تنزيال للمفهوم اجلديد للسلطة قبل أن حتل مقامه 4119سنة 

. وقد مت إحداث هذه املؤسسة 4199مؤسسة الوسيط سنة 
مبرجعية الرصيد التارخيي واحلضاري للمملكة، وأبفق اإلنفتاح على 
املمارسات الدولية املرجعية، ومتكنت من أتكيد وجودها، ولفت 

قدين ا من قبل املواطنني املتضررين من ظلم اإلدارة واملفتاإلنتباه إليه
ألي آلية للتواصل مع اإلدارة. كما مكنت إىل حد ما من حتقيق 
بعض املصاحلة مع املواطن، بني املواطن واإلدارة وتعزيز التواصل 

 .بينهما ومعاجلة ثقل البريوقراطية ودعم سيادة احلق والقانون
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 السيد الرئيس،  

املؤكد أن املغرب طور بشكل متدرج مؤسسات الوساطة من       
اإلدارية بفضل اإلرادة امللكية السامية، إىل أن متت دسرتهتا مبوجب 

. وابلرغم من ذلك، فإن هذا 4199من دستور  914الفصل 
التميز املغريب على مستوى املؤسسايت، ال مينع من القيام بتقييم 

ثال عن مدى قيام هذه أداء هذه املؤسسة، إذ ميكن التساؤل م
املؤسسة ابلدور املنوط هبا مبقتضى الدستور والظهري املؤسس هلا، 
أو بعبارة أخرى هل اكتست تدخالت هذه املؤسسة الفعالية 
والنجاعة املطلوبتني؟، وما هو مستوى تفاعل خمتلف اإلدارات 
واهليئات اليت متارس السلطة العمومية مع ما حيال عليها من قبل 

 ؟املؤسسة

نعتقد أبن املقاربة الرتاكمية ملشروع القانون الذي       
اليوم، قد أخذت بعني اإلعتبار العديد من مواطن النقص  نناقشه

واخللل يف التنزيل الفعلي ملرتكزات وأهداف واختصاصات 
املؤسسة، ولكن فلسفة هذا اإلصالح ال ميكن أن تصل إىل املبتغى 

تنزيل  القطاعات يف التلكؤ يف املأمول واملطلوب إذا استمرت بعض
التوصيات اليت حتال إليها من قبل هذه املؤسسة، معتربين أبن 
املفروض يف اإلدارة هو احلرص على األمن اإلداري وضمان جودة 
اخلدمات وترسيخ احلق يف هذه اخلدمات واإلستجابة لكل مرتفق 
 حمق فيما يتقدم به من طلبات. فاملرتفق هو متعامل مع اإلدارة
مؤمتنة على خدمته وصيانة حقوقه، وابلتايل فهي ملزمة بتمكينه 
من هذه احلقوق اليت تقرها القوانني واملراسيم والقرارات املستمدة 
من املبادئ الدستورية. كما يتعني على اإلدارة أن تتعامل مع 
توصيات املؤسسة كقواعد لتعميمها يف شكل مقرتحات لتعديل 

 .ذ مقررات تنظيميةقوانني أو مراسيم أو اختا

 السيد الرئيس،

إننا يف فرق وجمموعة األغلبية، أنمل أن تدعم مؤسسة       
الوسيط أسس الوساطة املؤسساتية وتعمل على تعميم قيم التخليق 
والشفافية يف تدبري املرافق العمومية، وحتسني أداء اإلدارة من خالل 

لنظر وا رصد اإلختالالت اليت تشوب بعض املساطر اإلدارية،
والتحري خبصوص الشكاايت والتظلمات اليت تتوصل هبا من قبل 
املواطنني واملواطنات املغاربة أو األجانب املقيمني ابملغرب، 
وإصدار تقارير سنوية أو موضوعاتية تتضمن توصيات ومقرتحات 
لإلصالح والتأهيل اإلداري، األمر الذي جيعلها قوة اقرتاحية يف 

 رتفق واإلدارة من أجل الوصول إىل حل إجيايبجمال الوساطة بني امل
ميكن األشخاص سواء الذاتيني أو اإلعتباريني من حقهم جراء أي 
تصرف صادر عن اإلدارة وخمالف للقانون أو متسم ابلتجاوز يف 

 .إستعمال السلطة

 :السيد الرئيس

شوية اإلنصات من فضلكم، من فضلكم نستمعو لبعضنا       
 .البعض، شكرا

 :ئب السيد حلسن السكوريالنا

 السيد الرئيس،

إن تعزيز مكانة هذا املشروع الذي حظيت مقتضياته ابعتماد       
وجيه لالمتركز اإلداري، عرب إحداث مندوبني جهويني مرتبط 
إبخراج ميثاق للمرافق العمومية الذي حيدد قواعد احلكامة اجليدة 

لرتابية جلماعات ااملتعلقة بتسيري اإلدارات العمومية واجلهات وا
األخرى واألجهزة العمومية، إىل جانب ميثاق الالمتركز املرتقب 
بغية تقريب القرار من مستعمليه كإطار عام لتعزيز منظومة احلكامة 
الرتابية جهواي وحمليا. وجتدر اإلشارة إىل أن إقرار الالتركيز اإلداري 

 نييعد املدخل األساسي لتحقيق تقريب اإلدارة من املواطن
ويتطلب بذل املزيد من اجلهود ويستدعي حوارا فعليا ومتواصال 
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إبشراك مجيع الفعاليات من أجل حتقيق اجلهوية، جهوية متقدمة 
فاعلة وعملية ومواكبتها على مستوايت اختاذ القرارات اإلدارية 

 .واإلختصاص واملهام

وعالقة مبوضوع القضاء، نثري مبناسبة مناقشة هذا املشروع       
ستمرار إشكالية عدم تنفيذ العديد من األحكام القضائية الصادرة ا

يف حق اإلدارة، األمر الذي يدفع بعض املواطنني إىل التساؤل 
حول دور املؤسسات يف ضمان حقوق األفراد واجلماعات واحرتام 
القوانني، متطلعني اىل التزام فعلي من طرف خمتلف اإلدارات 

احات الصادرة عن مؤسسة واملؤسسات ابلتوصيات واإلقرت 
 .الوسيط والعمل على تفعيلها

وأتسيسا على ما سبق ذكره، نؤكد إبسم فرق وجمموعات           
األغلبية دعمنا هلذا املشروع، آملني أن تعمل املؤسسة على تنظيم 
لقاءات تواصلية وحتسيسية منتظمة على الصعيد الوطين واجلهوي 

ا يف الدفع الذي تلعبه ومسامهتهللتعريف بصالحيتها والدور اهلام 
بنجاعة اإلدارة املغربية وتطوير أدائها ودعم مصداقية تدخالهتا يف 
إطار تنزيل السياسات العمومية وإجناز املشاريع اليت ختدم مصاحل 
وانتظارات املواطن، مما سيساهم حتما يف تنمية ثقته يف اإلدارة 

تبع، كرا على التواملؤسسات والوساطة املؤسساتية والعمومية وش
 .والسالم عليكم ورمحة

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن إبسم فريق األصالة       
 .واملعاصرة، السيد النائب توفيق امليموين

 :النائب السيد توفيق امليموين

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 رتم،السيد الرئيس احمل

 السيدين الوزيرين احملرتمان،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أعتذر يف البداية عن هذه البحة يف الصوت ألين تعرضت       
لنزلة برد مؤخرا الزمتين يف األايم األخرية. إذن أتناول الكلمة إبسم 

الذي  91.93فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع القانون رقم 
عد مبؤسسة الوسيط، يف هذه اجللسة التشريعية اهلامة اليت تيتعلق 

حلظة جد دقيقة يف اتريخ مؤسستنا املوقرة، حيث ألول مرة يناقش 
والسيدات والسادة أعضاء جملس النواب، القانون املنظم هلذه 
املؤسسة اليت أحدثت وظلت تدبر ملدة طويلة مبقتضى ظهري 

 .شريف

ستور هذا القانون تفعيال ملقتضيات دإن مصادقتنا اليوم على       
، لتعد تكريسا تشريعيا لإلرادة امللكية السامية يف حتقيق 4199

العدل واإلنصاف، وجرب الضرر ورفع املظامل اليت يعانيها املواطنون 
سواء من جراء االختالالت يف سري بعض اإلدارات أو سوء 

عسف تتطبيقها للقانون، ومبا قد يصدر عن بعض مسؤوليها من 
وشطط أو جتاوز يف استعمال السلطة. لذلك تشكل هذه اللحظة 
حمط اعتزاز وافتخار وحنن نشرع ملؤسسة حقوقية ستعد ال حمالة 
لبنة أخرى من لبنات إرساء دولة املؤسسات احلقوقية، واليت ندعو 
ابملناسبة إىل تعزيز أدوارها لتكون مؤسسة فاعلة وحقيقية، ينعكس 

املواطن املغريب أوال، قبل أن تكون موضوع أثرها اإلجيايب على 
 .تنويه وتنويه من التقارير الدولية واملؤسسات األممية وابقي الدول

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن مصادقتنا اليوم على قانون مؤسسة الوسيط، شهورا قليلة       
بعد مصادقتنا على القانون اجلديد يف مؤسسة جملس االستشاري 

قوق اإلنسان، تعد تعزيزا عمليا ملسار ترسيخ رايدة بالدان على حل
مستوى املؤسسات، بناء مؤسسات حقوقية فاعلة وانجعة وجدية 
وذات مصداقية، بفضل حكمة وتبصر جاللة امللك حممد 
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السادس أعز هللا أمره، الذي ما فتئ يؤسس للمبادرات احلقوقية 
ة للسلطة وإحداث هيئ الراقية واملتميزة ومنها املفهوم اجلديد

اإلنصاف واملصاحلة واجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان يف 
صيغته اجلديدة، وغريها من املؤسسات واخلطوات احلقوقية 

 .املؤسساتية املتميزة

ويف هذا السياق، جاء إحداث هذه املؤسسة حتت اسم       
، أي سنتني على تويل صاحب اجلاللة 4119"ديوان املظامل" سنة 

مللك حممد السادس عرش أسالفه امليامني. وقد كان اختيار هذا ا
اإلسم دقيقا وأصيال انبعا من رصيدان التارخيي واحلضاري يف حتقيق 
نوع من اإلنصاف للمواطن يف عالقته مع اإلدارة. واستمر العمل 

، حيث اإلنتقال إىل جتربة أوسع وأرحب 4199هبذه التجربة سنة 
عزز ل مؤسسة ديوان املظامل واليت ستتفتم خلق مؤسسة الوسيط حم
على وضعية ومكانة جديدة  4199دستوراي حني سينص دستور 

هلذه املؤسسة احملدثة بظهري، إذ ستصبح مؤسسة دستورية 
 .974إىل  914منصوص على إحداثها مبقتضى الفصول 

وتشكل كذلك هذه املصادقة وفاء اللتزامات املغربية الدولية،        
 49ه للقرار األممي ابجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم خاصة تبني

، والذي دعا فيه اجملتمع الدويل إىل تعزيز دور 4191دجنرب 
مؤسسة الوسيط والعمل على إحداث مؤسسات مماثلة يف 

 .اليت ال تتوفر عليها البلدان

 حضرات السيدات والسادة،

ملشروع ا إنه بقدر ما نسجل ترحيبنا مبجيء احلكومة هبذا      
اهلام، وابلقدر نفسه نتساءل عن أسباب التأخر غري املربر 
للحكومة سواء السابقة أو احلالية يف تقدمي هذا القانون الذي 

، حيث 4199فرض نفسه منذ حلظة التصويت على دستور 
، 4191-4199ضيعنا على املواطنني والية تشريعية كاملة 

ل املشروع اهلام داخ وقرابة نصف الوالية احلالية للمجيء هبذا

أسس دولة احلق والقانون، ملا مينحه من ضماانت أساسية حلماية 
املواطنني من تعسفات وشطط اإلدارة. لذلك جندد التساؤل عن 
اخللفيات اليت جعلت احلكومة ترتب هذا املشروع احلقوقي اهلام 
يف ذيل أولوايت خمططها التشريعي، ونؤكد أننا غري مقتنعني مبربر 

ود الواقعي هلذه املؤسسة منذ إحداثها بظهري شريف، ألنه لو الوج
مل تكن املصادقة على هذ القانون أمهية الرفع من شأن هذه 

 .املؤسسة لظل العمل ساراي مبقتضى الظهري احملدث هلا

 حضرات السيدات والسادة،

يلزم اإلشارة أبننا طيلة مناقشة هذا القانون داخل جلنة العدل       
وحقوق اإلنسان، كنا حريصني على ضرورة التقييم  والتشريع

واإلستفادة من التجربة العملية اليت قطعتها هذه املؤسسة على 
أرض الواقع منذ إحداثها، لنعزز اإلجيابيات ونقف على 

من الشكاايت  %21السلبيات، ومن هذه السلبيات نسجل أبن 
صاصها، تاليت يوجهها املواطن هلذه املؤسسة تعترب خارج نطاق اخ

مما يفرض على احلكومة بذل جهود كبرية يف جمال التواصل مع 
املواطنني بغاية شرح وتوضيح حدود اختصاصاهتا مع ابقي 
املؤسسات احلقوقية والدستورية املماثلة، ألن أغلبية املواطنني ال 
زالوا حلد الساعة ال يفهمون املعىن احلقيقي أو االختصاصات 

 .احلقيقية ملؤسسة الوسيط

ومن بني السلبيات اليت سجلناها كذلك هي استمرار عدم       
جتاوب الكثري من اإلدارات العمومية مع الشكاايت احملالة عليها 
من قبل مؤسسة الوسيط، حبيث الشكاايت اليت حتال على 
اإلدارات العمومية غالبا ال توىل ما ال يتم إيالءها األمهية اليت هلذه 

ااي قضااي إدارية وعقارية ومالية، وهي قض املؤسسة، ويف غالبها هي
 طبعا هتم الشغل اليومي للمواطن املغريب. 

لذا فباإلضافة إىل قضااي عدم تنفيذ األحكام لألحكام القضائية 
وغريها من العوائق اليت تشتكي منها مؤسسة الوسيط واليت ينبغي 
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احلد منها عموما: كالبطء يف تنفيذ األحكام القضائية، عدم 
ية املستحقات يف اإليبان، وإرجاع مصاريف العالج يف أوقات تسو 

غري معقولة واستمرار معيقات احلق يف احلصول على واثئق اهلوية 
وغريها من الصعوابت واملشاكل اليت تعرتض املواطن يف تعامله 

 .اليومي مع اإلدارة

 حضرات السيدات والسادة،

ة زب األصالمن منطق الشعور ابملسؤولية داخل فريق ح      
واملعاصرة، أولينا مشروع هذا القانون عناية خاصة فاجتهدان 

تعديال على املشروع، مستهدفني  11وعمدان إىل وضع أزيد من 
 بذلك املسامهة يف تنقيح هذا النص وجتويده، حيث طالبنا بتوسيع

صالحيات تدخل الوسيط ابلنظر يف شكاايت املواطنني ليس ضد 
واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية  اإلدارة، إدارة الدولة

واهليئات اليت متارس صالحيات السلطة العامة فقط، بل بباقي 
 .املنشآت واهليئات األخرى اخلاضعة للمراقبة املالية للدولة

وحرصا منا على دعم الوضع املادي لشخص الوسيط، طالبنا        
لعينية ا كذلك بضرورة استفادته من تعويض ومن خمتلف املزااي

املستحقة لوزير، ومن تعويض خاص عند انتهاء مهامه اليت حتدد  
كلها ابلدستور. فال يعقل أن ميارس الوسيط مهامه يف غياب أي 
امتيازات ختوله القيام مبا أنيط به من مسؤوليات. ولتقوية ودعم 
استقاللية شخص الوسيط على ابقي املؤسسات، طالبنا كذلك 

ن حدود ابلنسبة لشخص الوسيط لتنتقل مبتوسيع حاالت التنايف 
العضوية داخل احلكومة أو الربملان أو يف احملكمة الدستورية أو مع 
ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة انتخابية إىل التنايف مع أي 
مسؤولية سياسية أو نقابية، بل حىت مع العضوية يف جملس إدارة 

 .مؤسسة أو شركة أو مقاولة عمومية أو خاصة

ومن منظور تعزيز اخليار اجلهوي الذي اختارته بالدان وهذا       
هو األهم، دعوان احلكومة إذن إىل وضع كل اإلمكانيات الالزمة 

رهن إشارة مؤسسة الوسيط لتنزل فيها يف أقرب وقت ممكن خيار 
املندوبيات اجلهوية ملؤسسة الوسيط على أرض الواقع، على األقل 

ماج ل رؤية احلكومة املتمثلة يف إدمندوبية جهوية يف كل جهة بد
جهتني أو أكثر يف مندوبية واحدة، وذلك تقريبا إلدارة الوسيط 

 .من املواطنني

 حضرات السيدات والسادة، 

يف اخلتام إذ جندد التأكيد على ضرورة تقدمي أو تدقيق بعض       
أوجه تقاطع جمال اشتغال هذه املؤسسة مع ابقي املؤسسات 

املعنية حبقوق اإلنسان، خاصة اجمللس اجلهوي  الوطنية األخرى
الوطين حلقوق اإلنسان واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
واملؤسسات القضائية. نعلن أنه ابلرغم من كل املالحظات 
واملواقف اليت أثرانها سابقا سواء على مستوى جلنة العدل والتشريع 

ت على هذا القانون أو يف جلستنا العامة هذه، أننا سنصو 
ابإلجياب ملا فيه مصلحة املواطنني والوطن، والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

ابسم الفريق االستقاليل للوحدة  ،النائب شكرا للسيد      
 .والتعادلية، الكلمة للسيدة النائبة عبلة بوزكري

 :زكريو النائبة السيدة عبلة ب

 .رحيمبسم الرمحن ال

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، يسعدين أن       
يتعلق إبعادة تنظيم  93.91 أتدخل يف مناقشة مشروع قانون رقم
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من  914مؤسسة الوسيط الذي أييت تفعيال ألحكام الفصل 
ستور، الذي جعل من الوسيط مؤسسة دستورية وطنية مستقلة الد

ومتخصصة من أجل الدفاع عن احلقوق واحلرايت، وإقرار مبادئ 
العدل واإلنصاف، وذلك من حيث كونه يرنو إىل تقوية دعائم 
الوساطة املؤسساتية وتوثيق الصلة بني اإلدارة واملرتفقني، وإشاعة 

 .قيم التخليق والشفافية

املشروع الذي نعتربه يف الفريق االستقاليل لبنة جديدة   هذا      
كفيلة بتمكني املواطنني من ممارسة حقهم الدستوري يف الدفاع 
عن حقوقهم املشروعة إزاء اإلدارات واملؤسسات واملرافق العمومية، 
اليت جيب االستفادة من خدماهتا على أساس املساواة بني املواطنني 

حرتام ية والشفافية والنزاهة واملسؤولية واوتفعيل مبادئ الدميقراط
القانون واحلياد بعيدا عن املمارسات البريوقراطية واحملسوبية 
والزبونية، بعيدا عن أساليب الشطط يف استعمال السلطة والنفوذ، 
مبا يضمن التفعيل السليم للمفهوم اجلديد للسلطة الذي اندى به 

 .جاللة امللك حممد السادس نصره هللا

 سيد الرئيس،ال

حيث أن املناسبة شرط، فإننا نؤكد من خالل هذا املنرب،       
على الدور اهلام الذي لعبته مؤسسة الوسيط يف مواكبة جمموعة 
من اإلصالحات التشريعية واملؤسساتية اليت اخنرطت فيها بالدان، 
سيما يف ظل الوثيقة الدستورية وما محلته من مقتضيات مهمة 

، ال حمالة يف تعزيز وإغناء جماالت احلقوق واحلرايتوإجيابية تسهم 
بدءا خبطة العمل الوطنية ورصد معاملها يف جمال الدميقراطية، 
وحقوق اإلنسان، ومرورا ابجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وصوال 
إىل مؤسسة الوسيط اليت أضحت اليوم يف ظل الدستور اجلديد 

 .من بني أهم املؤسسات احلقوقية الوطنية

لقد سامهت مؤسسة ديوان املظامل سابقا ومؤسسة الوسيط       
حاليا يف الكشف عن جتاوزات بعض اإلدارات واملؤسسات 

رات تقف عند بعض االعمومية، كما متكنت من جعل تلك اإلد
جوانب اخللل يف عالقة اإلدارة مع املرتفقني، مما حذا هبذه األخرية 

ء املرتفقني من خالل إىل العمل على إصالح طريقة عملها إزا
االقرتاحات املقدمة إليها من طرف مؤسسة الوسيط، وهو ما جعل 
بعض املواطنني يستشعرون أمهية وساطة ودور مؤسسة الوسيط 

إن عمل مؤسسة الوسيط،  .حلل مشاكلهم جتاه اإلدارة العمومية
بعد إعادة النظر يف تنظيمها واختصاصات سيكون ال حمالة أكثر 

ع من خالل اللجان الدائمة للتنسيق والتتب دية خاصةإجيابية ومردو 
اليت ختتص ابلسهر على تتبع مآل الشكاايت والتظلمات اليت 
تعثرت تسويتها، وحبث سبل إجياد احللول الكفيلة بتدليل 

لول الصعوابت اليت تعيق تسوية امللفات العالقة والتسريع إبجياد احل
مع  سليمة أو املنسجمة الالزمة أو ذلك املبنية على أسس قانونية

 .مبادئ العدل واإلنصاف للقضااي املستعصية

 السيد الرئيس،

ضماان ملمارسة فعلية ملؤسسة الوسيط يف إطار سيادة القانون 
تفاعل الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية مع هذا املشروع 
بشكل إجيايب سواء أثناء مرحلة املناقشة العامة والتفصيلية أو أثناء 

ق حلة تقدمي التعديالت والتصويت عليها، حبيث تقدمنا يف الفريمر 
تعديل من شأهنا إغناء مضامني هذا  43اإلستقاليل مبا جمموعه 

 :املشروع وجتويده هدفت أساسا إىل

 إبراز املكانة القانونية للوسيط يف بنية اجلهاز اإلداري؛ -أوال

عن  ية ابإلجيابتقنني املدة الزمنية احملددة لإلدارة املعن -اثنيا
 توصيات ومقرتحات الوسيط؛

 توسيع قاعدة التبليغ؛ -اثلثا

لم وضمان توصله مبختلف ظاحلفاظ على حقوق املت -رابعا
اإلجراءات املتخذة داخل آجال معقولة، حتسني مسؤولية 
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واختصاص الوسيط إىل غري ذلك من التعديالت اليت تروم تقوية 
 .وجناعة دورهاعمل مؤسسة الوسيط مبا يضمن حكامته 

 السيد الرئيس،

نظرا ألمهية هذا املشروع واعتبارا للدور الذي تضطلع به مؤسسة 
الوسيط خاصة ما محله هذا املشروع من مقتضيات جديدة تروم 
إبراز مكانة هذه املؤسسة وحتديد عالقتها بباقي املؤسسات 
األخرى يف الدفاع عن املشروعية القانونية ومبادئ اإلنصاف 

ا ، فإننا يف الفريق اإلستقاليل سنصوت ابإلجياب لفائدة هذوالعدل
 .املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا السيدة النائبة، منر اآلن إىل عملية التصويت

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة 

 :املوافقون

 ال أحد املعارضون:

 .املمتنعون: ال أحد

كما... العنوان ابلنسبة ملشروع القانون الثاين ال، هلا ليس   4 املادة
هناك أي اقرتاح ال من طرف أعضاء اللجنة وال من طرف احلكومة 

ع ابلنسبة للعنوان، اإلشكال اللي ذكرتيه السيد النائب يتعلق مبشرو 
القانون الثاين، فأان، السيد النائب فأان ذكرت من فضلكم السيد 

 .وين فهو أتكيدي ملا نعلمه مجيعا، ملا نعلمه مجيعاالنائب قان

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  4أعرض املادة 

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  4املادة  أعرض

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  3املادة  أعرض

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  2املادة  أعرض

 .اإلمجاع :ادقت عليها اللجنةكما ص  1املادة  أعرض

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  7 املادة أعرض

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  2 املادة أعرض

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  1 املادة أعرض

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  91 أعرض املادة

 إلمجاعا :كما صادقت عليها اللجنة  99 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  94 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  94 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  93 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  92 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  91 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  97 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  92 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  91 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  41 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  49 أعرض املادة

 اإلمجاع :نةكما صادقت عليها اللج  44 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  44 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  43 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  42 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  41 أعرض املادة
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 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  47 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  42 دةأعرض املا

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  41 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  41 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  49 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  44 أعرض املادة

 اإلمجاع :اللجنة كما صادقت عليها  44 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  43 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  42 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  41 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  47 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  42 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  41 املادة أعرض

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  31 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  39 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  34 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  34 أعرض املادة

 اإلمجاع :عليها اللجنةكما صادقت   33 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  32 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  31 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  37 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  32 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  31 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  21 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  29 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  24 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  24 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  23 أعرض املادة

 اإلمجاع :ادقت عليها اللجنةكما ص  22 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  21 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  27 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  22 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  21 أعرض املادة

 مجاعاإل :كما صادقت عليها اللجنة  11 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  19 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  14 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  14 أعرض املادة

 اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  13 أعرض املادة

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
 .عاإلمجا  :اللجنة

يتعلق  41.41صادق جملس النواب على مشروع قانون 
 .مبؤسسة الوسيط

 .شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب
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إبعادة تنظيم املركز  71.97ننتقل إىل مشروع قانون رقم 
املتعلق بتنظيم  41.11السينماتوغرايف املغريب وبتغيري القانون رقم 

 .مة للسيد الوزيرالصناعة السينماتوغرافية، الكل

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أعرض أمامكم مضامني وأهداف املشروع 
املتعلق إبعادة تنظيم املركز السينمائي املغريب بعد أن استكملت 

ة التعليم والثقافة واالتصال الدراسة والتعديل واإلغناء سواء من جلن
حيث التعديالت املقدمة يف شأنه أو من حيث النقاش اهلادف 
واملفيد الذي واكب كافة مراحل الدراسات، وابلنسبة للمشروع 
املعروض على أنظاركم فإن سياقه العام يندرج يف إطار تنزيل 

الء إطار احلرص األكيد على إي مقتضيات الدستور كما يندرج يف
املركز السينمائي إطارا قانونيا متقدما يستجيب للحاجيات امللحة 
اليت أضحت تطلع هبا هذه املؤسسات املعنية ابلشأن السينمائي 

 .بوجه عام والقائمة على احلكامة اجليدة والفعالية وثقافة النتائج

إن هذا املشروع يستند على جمموعة من املرجعيات 
ليها ألساسية أتيت يف مقدمتها الوثيقة الدستورية اليت تنص يف فصا

على أتهيل دعم اإلبداع والعرض يف جماالت األدب  41و 42
السلطات العمومية  44والفن واإلبداع الثقايف، فيما دعا الفصل 

إىل اختاذ تدابري مالئمة لتحقيق وتيسري ولوج الشباب للثقافة 
 .طةوالعلم والتكنولوجيا واألنش

كما يرتكز مشروع القانون على التوجيهات امللكية 
السامية املتضمنة يف اخلطب والرسائل امللكية وال سيما الرسالة 

امللكية السامية املوجهة للمناظرة الوطنية حول السينما اليت أعطت 
 .أفقا جديدا للصناعة السينمائية وأكدت على ضرورة التجديد

امكم اليوم على كما استند املشروع املعروض أم
التوجهات العامة الواردة يف الربانمج احلكومي القائمة على مبادئ 
احلكامة اجليدة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية وأتهيل القطاع 
السينمائي ليساهم كرافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .والثقافية

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 :ن أهداف املشروع ومستجداته األساسية نذكرمن ضم

 إعادة تنظيم املركز السينمائي إداراي وتدبرياي؛ -

ه تقوية دور املركز إبضافة اختصاصات واسعة له تتمثل يف ختويل -
 آليات قادرة على إعطاء السينما املغربية نفسا جديدا؛

التنصيص على أحكام جديدة هتدف إىل متكني شركات إنتاج  -
عمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير لكل شريط األ

 .املهين

كما عزز هذا املشروع دور املركز السينمائي يف تبين كل 
املبادرات الرامية إىل املسامهة يف متويل وتطوير قطاع الصناعة 

 .السينمائية ابملغرب

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،

اميه أمام يسعدين أن أعرض أهداف هذا املشروع ومر 
أنظاركم أن أستحضر بكل اعتزاز وتقدير األجواء اإلجيابية والغنية 
 اليت طبعت خمتلف مراحل النقاش بلجنة التعليم والثقافة واالتصال

وأغنتها مناسبة لتقدمي خالص اعتبارات الشكر لرئيس اللجنة 
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ولعضوات وأعضائها الذين أغنوا النقاش وسامهوا يف جتويد هذا 
 فقد عديالهتم ونقاشاهتم املفيدة واهلادفة، وللتذكريالنص بفضل ت

تعديال تقدمت به فرق وجمموعات  31عرف هذا املشروع 
األغلبية وفرق املعارضة، وافقت احلكومة على معظمها وبذلك 
سامهت يف جتويد النص سواء من انحية االصالحية واللغوية أو 

اذ يف اختمقتضيات تعزز من دور حكامة املركز  من خالل إدراج
 دور الوساطة يف فض وإضفاءالقرارات املعللة طبقا للقانون 

النزاعات وتكريس البعد احمللي من خالل إحداث فروع للمركز 
 .وتعزيز التدابري التحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينمائية

تلكم أهم املقتضيات والتعديالت اليت عرفها املشروع 
قنا وم من أجل التصويت عليه وفاجلديد املعروض على أنظاركم الي

 .اتههللا مجيعا ملا فيه خري البالد والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبرك

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، التقرير مت توزيعه، وأشكر السيدة 
املقررة غيثة بدرون على جمهودها، أفتح ابب املناقشة إبعطاء 

 .وزي زيزيلسيدة النائبة أمينة فالكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ل

 :النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدان حممد 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

جلس الة والتنمية مبأتناول الكلمة اليوم إبسم فريق العد
املتعلق إبعادة تنظيم  97.71النواب حول مشروع القانون رقم 

املركز السينمائي املغريب، هذا املركز الذي يعترب من أقدم املؤسسات 

سه العمومية املكلفة بتنظيم وترويج السينما يف العامل، حيث مت أتسي
 .9133سنة 

يعترب  ثال خيفى على اجلميع أمهية الفن السينمائي حي
من أهم أركان املنظومة الثقافية والفنية املغربية، ولقد جاء الدستور 
املغريب ليؤكد على أمهية تشجيع جماالت األدب والفن واإلبداع 

، كما ال ننسى أن 44و 41و 42والثقافة، وذلك يف الفصول 
الربانمج احلكومي راهن وبقوة على وضع لبنة صناعة سينمائية 

إلنتاج مستوى تطلعات املواطن املغريب املتعطش لحقيقية ترقى إىل 
السينمائي الوطين املبين على احلكامة اجليدة وتكافؤ الفرص 

 .والتنافسية والتعددية واإلنفتاح على خمتلف الثقافات

من املعلوم أن فريق العدالة والتنمية يعطي أمهية قصوى 
رتافع لللمجال السينمائي ابعتباره قوة داعمة ميكن من خالهلا ا

على خمتلف القضااي اليت هتم جمتمعنا ال سيما القضية الوطنية، 
ابإلضافة إىل مجيع القضااي ذات الطابع اإلجتماعي والثقايف 
والسياسي والدبلوماسي، من هذا املنطلق نتصور داخل فريق 
العدالة والتنمية أنه حان الوقت ليتصاحل املواطن املغريب مع السينما 

ه املصاحلة ال ميكن أن جتد طريقا هلا إال إذا الوطنية، وأن هذ
استطاع السينمائيون املغاربة تقدمي إنتاجات سينمائية تنطلق من 
الواقع املغريب وتعاجل خمتلف اإلشكاالت وتشتغل على قضاايه 

 .اليومية

إننا حتما اليوم ال حنتاج إىل سينما ختدم أجندة معينة أو 
ض األفكار أو حتاول تسويق بع تروج ألفكار ال متت جملتمعنا بصلة

املغلوطة عن جهة معينة، جيب أن نصل إىل مرحلة جيد املواطن 
املغريب يف السينما الوطنية صورة تشبهه وصوت يتكلم بلسانه، 
ابختصار جيب أن جيد املواطن يف السينما املغربية الوطنية ضالته، 
 وهذا هو اإلمتحان احلقيقي الذي جيب أن تنجح فيه السينما

 .املغربية الوطنية
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 السيد الرئيس،

إن املنظومة السينمائية املغربية تعاين من عدة إشكاالت 
حتول دون تطوير القطاع السينمائي ببالدان ابلشكل الذي يسعى 
له املهين من جهة واملتلقي من جهة اثنية، فحسب اإلحصائيات 
الرمسية تقلص عدد القاعات السينمائية ابملغرب يف العقدين 

قاعة فقط سنة  49إىل  9122قاعة سنة  437خريين من األ
، ورغم أن اإلحصائيات الرمسية تقول أننا حاليا نتوفر على 4192

 .قاعة إال أن أغلبها ال يصلح للعرض بتاات 49

دد يف الضوابط اليت حت إن الوقت املناسب إلعادة النظر
شروط املشاهدة، كما جيب أن نفكر يف مواكبة منط االستهالك 
اجلديد املتجلي يف إقامة مركبات سنيمائية تقدم أنواعا خمتلفة من 
العروض السنيمائية، كما أنه من واجبنا اليوم استغالل بعض 

 .البنيات التحتية املوجودة والقائمة بذاهتا كدور الشباب مثال

إن طريق إصالح املنظومة السنيمائية ابملغرب جيب أن 
 ، إذا كنا نسعى حقيقة إىليبدأ بوقف نزيف دور السنيما أوال

عاجال ليس  ءيمائية مغربية حقيقية علينا البدوضع لبنة صناعة سن
 .آجال إبعادة الروح لصاالت السينما املغربية

 السيد الرئيس،

يعترب مهنيو القطاع جبميع أنواعهم الرأمسال احلقيقي 
للسينما املغربية بصفة عامة وللمركز السينمائي املغريب بصفة 

لذا نعترب عدم االهتمام ابلطاقات الشابة املتخرجة من خاصة، 
املعاهد املختصة هو حيف يف حق هؤالء الشباب من جهة أوىل 
وحيف يف حق اإلبداع من جهة اثنية، هؤالء الشباب من حقهم 
أن حيصلوا على نسبة معينة من الدعم وتسهيل املساطر اإلدارية 

نعلم أنه سنواي  قراطي، حننعليهم اليت تتميز ابلثقل اإلداري والبريو 
عمل تقريبا من طرف املركز منقسمة بني  41يتم دعم تقريبا 

األفالم الواثئقية املتعلقة ابلصحراء املغربية واألفالم القصرية 

فيلم على أقصى تقدير، هبذا  91واألفالم الطويلة اليت ال تتعدى 
 االعدد من سابع املستحيالت الوصول إىل مرحلة تطوير السنيم

املغربية وحتويلها إىل صناعة سنيمائية قائمة بذاهتا، لذا جيب إعادة 
النظر يف النموذج االقتصادي املعتمد يف اجملال السنيمائي وفتح 

 .اجملال األكرب للشباب وإعادة النظر يف طريقة توزيع الدعم

 السيد الرئيس،

الرتويج والتسويق للمنتوجات السنيمائية املغربية هي من 
 م املهام املنوطة ابملركز السينمائي املغريب ال خيتلف اثنانبني أه

على أن املركز يقوم مبجهود يف هذا االجتاه ولكن يبقى جد حمدود 
وال يرقى ملستوى التطلعات ومن بني الفرص الذهبية اليت تتاح 
للمركز من أجل تسويق املنتوج السينمائي املغريب تتجلى أساسا 

 رجاانت على املستوى الدويل، يشاركيف املشاركة مبختلف امله
املركز السنيمائي يف مهرجاانت كثرية، ومن بني أهم املهرجاانت 
مهرجان كان ومهرجان ديب ومهرجان برلني ومهرجان سان مارينا 
ومهرجان فيسباكو، ولكن لألسف ال يتم استغالل هذه الفرصة 
 دائما بشكل إجيايب إذا أخذان مثال مهرجان فيسباكو املنظم

بواكادوكو الذي يعترب من أهم ملتقيات الفن السابع ابلقارة 
السمراء، حيث أنه يف السنوات األخرية رغم مشاركة الوفد املغريب 

 les نالحظ غياب اتم ألكشاك العرض أو ما يسمى ب
stands  اخلاصة ابملركز، وابلتايل هناك غياب اتم للهوية البصرية 

ني ى إنتاجات مهمة جدا ملخرجاملغربية رغم أن بالدان تتوفر عل
مبدعني ومنتجني ومهنيني وممثلني حمرتفني، وابلتايل من واجب 
املركز بذل جمهود أكرب يف الرتويج واإلبداع يف طريقة التسويق 
واالعتماد على سياسة استباقية من شأهنا إيصال الفيلم السنيمائي 

يسباكو ف املغريب للمرتبة اليت يستحق وحنن نعلم مجيعا أن مهرجان
ا له قيمة وطبيعة خاصة ابعتباره موجه فقط للسينما االفريقية، هلذ

طع نتصور داخل فريق العدالة والتنمية أن األفالم املغربية اليت مل تست
املوجه  la sélection officielle أن تكون ابلقائمة الرمسية
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للمنافسة يف أي مهرجان كيفما ما كان، على املركز أن يدافع 
ابستماتة وأن يعمل على تنظيم حصص خاصة ابلعرض عليها 

ويتم إرسال دعوات مسبقة للوفود املشاركة يف املهرجان من أجل 
م عرض الفيلم عليهم واملناقشة حوله وابلتايل سيتم الرتويج للفيل
 .حىت وإن مل يستطع دخول غمار املنافسة مع أفالم عاملية أخرى

 السيد الرئيس،

ل ن الذي بني أيدينا هو يف األصفيما خيص مشروع القانو 
مشروع مهم جدا من شأنه تقوية املركز السينمائي املغريب حىت 
يتمكن من القيام ابملهام املنوطة به بفعالية أكرب لدينا حوله بعض 
املالحظات البسيطة، هلذا ومن أجل تقوية هذا املشروع القانون 

التنمية و وجتويديه وتقدمي تعديالت مهمة اعتمد فريق العدالة 
منهجية عمل تعتمد على عقد لقاءات واجتماعات متعددة دامت 

ساعة مع مهنيي القطاع من خمرجني ومنتجني وموزعني  94حوايل 
 على أهم املشاكل اليت وسينمائيني وذلك بغية وضع األصبع

تواجهها السنيما الوطنية من جهة والعراقيل اليت حتد من إبداع 
ه االجتماعات واللقاءات املتعددة املهنيني من جهة اثنية، هذ

مسحت للفريق من تكوين صورة إمجالية ومعمقة عن واقع السينما 
املغربية وعن واقع املركز السينمائي املغريب الذي يعاين من عدة 

 .إشكاالت جوهرية

من بني أهم املواد اليت اقرتحها فريق العدالة من أجل 
 :التعديل هناك

إحداث مصاحل خارجية للمركز مت املوافقة على  9املادة 
السينمائي وذلك بغية تقريب اإلدارة من مهين القطاع والذين 

 .يزاولونه مهامهم يف خمتلف مدن اململكة

واليت تعترب من أهم املواد اجلوهرية ملشروع هذا  4يف املادة 
القانون مت املوافقة على اعتماد مجيع الطرق املمكنة مبا فيها 

ة خاصة ملا يتعلق األمر مبنح الرخص وأتشري  الوسائط اإللكرتونية

سهيل تاالستغالل والرتاخيص، وهتدف هذه العملية تيسري و 
القطاع والتخفيف من حدة  واملساطر اإلدارية على مهني

البريوقراطية اليت يعرفها املركز. بفضل هذا التعديل سيستطيع 
قريب ل اليف املستقب ورززاتمهنيي القطاع املتواجد مثال مبدينة 

سحب رخصته مثال ابالعتماد على الوسائط اإللكرتونية دون 
 .إىل مدينة الرابط ورززاتاحلاجة لتنقل من مدينة 

كما دافعنا عن التعديل الذي يهم اقرتاح التدابري 
التحفيزية املتعلقة ابالستثمار حيث أصبحت اليوم تشمل 

لي صاملستثمرين األجانب واملغاربة كذلك، ألن يف القانون األ
 .االستثمارات كانت موجهة أساسا لألجانب فقط

وهي املادة اليت أسالت الكثري من املداد  2يف املادة 
داخل جلنة التعليم والثقافة واالتصال، مت الرتافع على ضرورة إعادة 
النظر يف تركيبة اجمللس اإلداري اليت أقصت بعض العناصر اليت 

ن جهة ائي املغريب متشكل حلقة مهمة يف سلسلة املركز السينم
وسلسلة القطاع السنيمائي بصفة عامة من جهة اثنية، فإىل جانب 
ممثل عن منظمات ملنتجني وممثل عن منظمات املهنيني املوزعني 
وممثل عن منظمات مستغلي القاعات السنيمائية، اقرتحنا إضافة 
ممثل عن هيئة املخرجني واملؤلفني املغاربة ابعتبارهم صوت مهم 

يسمع داخل اجمللس اإلداري وال ميكن أبدا استبعاده من  جيب أن
 .عضوية اجمللس اإلداري

 السيد الرئيس،

كانت هذه من بني أهم التعديالت اليت مت الرتافع عليها 
داخل اللجنة إىل جانب تعديالت أخرى مهمة لن يسمح لنا 
الوقت لألسف الدخول يف تفاصيلها، ولقد وصل جمموع 

 21من طرف فرق وجمموعة األغلبية إىل التعديالت املقدمة 
 .تعديل 42تعديل، ومت رفض  49تعديل مت قبول 
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جيب التنويه ابلتجاوب اإلجيايب  ،من هذا املنطلق
للحكومة يف شخص وزير الثقافة واالتصال السيد حممد األعرج 
حيث مت قبول عدد كبري من التعديالت املقدمة من طرف فريق 

ىت تروم أساسا جتويد مشروع هذا القانون حالعدالة والتنمية، واليت 
يتمكن املركز السينمائي املغريب من القيام مبهامه يف ظروف مواتية 

 .ومناسبة

إننا اليوم نصوت إجيااب على مشروع هذا القانون املتعلق 
إبعادة تنظيم املركز السنيمائي املغريب، كنقطة أخرية ومضيئة على 

الدان املبدعني الذين تزخر هبم ب املغرب أن يفخر ابلعدد املهم من
منهم فنانون وخمرجون ومنتجون وتقنيون وموزعون، وكل من يعمل 
مبجال السنيمائي، فكل املواضيع كيفما كانت يراها من زاوية 
خاصة به سواء كانت مواضيع اجتماعية أو سياسية أو اترخيية، 

ن والتقين اوابلتايل جيب تشجيع املخرج واملنتج واملوزع واملبدع والفن
ألهنم كلهم يشكلون سلسلة واحدة قوهتا يف تكتلها، وتسهيل 
مجيع املساطر اإلدارية والبريوقراطية اليت قد تشكل عبئا على عمل 

 .املبدع املغريب بصفة عامة

أود أن أختم بفيلم عرض أخريا مبهرجان برلني  ،ومن هنا
ربية غشهر فرباير املنصرم والذي حقق جناحا ابهرا للسنيما امل

لصاحبته نرجس النجار بعنوان "بدون موطن"، اختارت املوضوع 
حيث عرف  9172مأساة املغاربة املطرودين من اجلزائر يف دجنرب 

مت إقباال كبريا يف املهرجان بيعت فيه مجيع التذاكر و  الفيلمهذا 
ت صيت اؤية فيلم مغريب يف مهرجان عريق ذمقعد لر  111حجز 

 أن التصفيق الذي عج القاعة آنذاك ملعاملي، حنن متفقون على 
يكن موجها للمخرجة نرجس النجار، مل يكن موجها للتقنيني 
ولفريق العمل، بل كان موجها إلبداع وفن وسنيما بلد برمته وهذا 
هو أبسط شيء ميكن أن تقدمه السنيما لوطننا ولبلدان، شكرا 

 .هتعلى حسن اإلصغاء، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركا

 

 :السيد الرئيس

للسيدة النائبة إبسم فريق األصالة واملعاصرة،  شكرا
ك ، اإلدارة بدالت ليللسيدة النائبة أمال عربوش. عفواالكلمة 

 .احلالة املدنية، معذرة

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بة خل إبسم الفريق األصالة واملعاصرة مبناسيشرفين أن أتد
يتعلق إبعادة  71.97مناقشة والتصويت على مشروع قانون 

 41.11تنظيم املركز السينماتوغرايف املغريب وبتغيري القانون رقم 
يات املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية بغية إثراء وإغناء مقتض

دان من تيجية متكن بالهذا املشروع، ويف أفق بلورة رؤية إسرتا
ة، التقدم خبطى اثبتة يف سلم اإلرتقاء الشمويل ابلصناعة السينمائي

وحنن نغتنم هذه الفرصة لنؤكد أننا حاولنا ما أمكن التعامل مع 
ن أننا انهيك ع هذا املشروع بكل إجيابية ومسؤولية داخل اللجنة،

إىل  بروح بناءة حيث تقدمنا بتعديالت ترمي هشاركنا يف مناقشت
 .جتويد شكال ومضموان

ة إذا كنا متفقني سواء تعلق األمر ابألغلبي السيد الوزير،
أو املعارضة على مسو اهلدف الذي يتوخاه املشرع واملتمثل أساسا 
يف صيانة املكتسبات املسجلة يف القطاع السينمائي وتطويره 
 واإلنتقال من الرصيد الكمي إىل الرصيد النوعي، فإنه ال جند حرجا

يف الكشف عن كوننا خنتلف يف اجلانب املرتبط آبليات التنزيل، 
سيما وأهنا الكفيلة إبجناح وبلوغ الغاايت اليت ينشدها املشروع 

 :وهذا نود التأكيد عليه من خالل ما يلي
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صياغة هذا املشروع مل تستحضر يف الواقع شروط التعاون 
يث مت مرة املفرتض بني كافة املتدخلني والفرقاء السياسيني، حب

أخرى تغييب املقاربة التشاركية يف إنضاج ووالدة هذا املشروع 
والدة طبيعية كما هو عليه األمر يف الدول العريقة دميقراطيا، واليت 
تدرك متاما معىن أمهية توسيع النقاش وإستثمار اإلختالف، الذي 
ال ميكن أن يصب إال ما فيه فائدة للجميع، إننا نؤكد هبذا الصدد 

 احلكومة مل تفكر جمرد التفكري يف دعوة ممثلي املهنيني وإشراكهم أن
واستشارهتم يف موضوع أو مشروع خيصهم ويعنيهم يف أشغاهلم 
املهنية ويرنو إىل تنظيمها وختليصها من شوائب الفوضى اليت 
تعرتيها خاصة وأن قارئ هذا املشروع يعي ويدرك من الوهلة األوىل 

 من التنظيم واإلحرتافية على اجملال أنه يهدف إىل اكساب مزيد
املعين، الذي مل تعط له منذ البداية األمهية القصوى اليت حيظى هبا 
يف عامل يوم، ولذلك نود التأكيد على أن بلوغ مثل هذا اهلدف 
ال ميكن أن يتحقق إال من خالل إشراك املهنيني يف صناعة القرار 

سة اليت م خربة املمار والعمل بوجهات نظرهم العلمية والعملية حبك
اكتسبوها يف هذا امليدان، ومن متة خنلص إىل أن جناح أي مبادرة 
تشريعية هو مقرون أساسا مبدى االنفتاح املمكن على املتدخلني 

مبختلف األشكال والتالوين املندرجة ضمن دائرة هذا  والفاعلني
اجملال السينماتوغرايف املهم للغاية، كما نسجل أيضا كون هذا 
املشروع قد ركز مجيع القرارات يف يد مؤسسة واحدة، وأوكل إليها 
صالحيات واسعة من قبيل مزاولة كل األنشطة املرتبطة ابإلنتاج 

مر الذي غالل واملراقبة، وهو األوالتسجيل والبيع والتوزيع واإلست
يدفعنا للتساؤل حبرية، كيف ميكن ملؤسسة أن جتمع بني أيديها ما 

 وأوكل إليها صالحيات واسعة، ال ميكن أن جيتمع يف يد واحدة؟
أي كيف ميكن ملؤسسة أن تعتمد إىل القيام مبهام عديدة وخمتلفة 

هام الكتابة مبومراقبة نفسها بنفسها؟ مث كيف ميكن أن يقوم املركز 
الدائمة لصندوق الدعم ويف نفس الوقت ينتج أفالما تقدم  
كمشاريع لإلستفادة من الدعم إىل جانب الشركات األخرى 

املنتجة لألفالم، أي مبدأ للمساواة وأي مبدأ لتكافؤ الفرص، 
ا لضمان تكافؤ الفرص؟ هل هذه الشفافية اليت ما فتئنا نتطلع إليه

يري لرتكيبة األجهزة اإلدارية املكلفة ابلتس منذ عقود؟ أما ابلنسبة
داخل املراكز، فأقل شيء ميكن مالحظته هو أهنا تركيبة غري 

ة متوازنة ختتل فيها العالقة اليت ينبغي أن تبىن فيها بني السلط
التنفيذية واإلدارية وابقي املكوانت املشكلة هلذا اجملال، انهيك 

ن ت اليت كان سيكو عن عدم انفتاح املركز على بعض اهليئا
لوجودها قيمة مضافة، مما فوت فرصة ساحنة للمسامهة يف إنشاء 
حكامة إدارية حقيقية داخل املركز السينماتوغرايف، ليس مبقدور 
أحد أن خيتلف حول كون هذا املشروع جيب أن يساهم يف خلق 
صناعة سنيمائية حقيقية ببالدان ترقى إىل مستوى التطلعات، علما 

  من أتخر يف هذا امليدان إضافة إىل تعزيز مبادئ احلكامةأبننا نعاين
ي وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية واإلنفتاح على الثقافات، وه

املبادئ اليت تشكل يف الواقع مدخال ال حميد عنها ألجل النهوض 
ابلقطاع السينمائي للذي يتوخى من ورائه بناء لبنات أساسية يف 

أكيد لبالدان، الشيء الذي جيعلنا جندد الت حتقيق التنمية الشاملة
على أن إخراج هذا القانون كان يستدعي توظيف واستثمار آراء  
كافة الفاعلني والشركاء، علما أهنم ليسوا ابلكثرة اليت ميكن أن 
تطرح مشكلة حقيقية يف التواصل معهم، والعمل على تضمينها 

ر من دون شك تسفيف الصيغة النهائية هلذا املشروع واليت كانت س
 .عن نتائج أفضل

يف األخري ال بد من أن نشري إىل أنه خالل  السيد الوزير،
املناقشة العامة والتفصيلية هلذا املشروع قانون داخل اللجنة، كان 
هناك نقاش مستفيض وإجيايب من قبل كافة عضوات وأعضاء جلنة 

ملركز ا اللجنة، نقاش هم التطرق ملختلف اجلوانب املرتبطة ابشتغال
السينمائي املغريب وكذا الضوابط والشروط الواجب توفرها يف هذا 
املركز، ولكن نسجل أن احلكومة مل تتجاوب معنا إجيااب يف جمموعة 
من التعديالت املقرتحة من قبل أعضاء فريقنا، علما أننا أعربنا 
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منذ الوهلة األوىل عن تعاطينا اإلجيايب التام مع هذا املشروع، ومل 
منا أي منطلقات أو خلفيات، من شأهنا أن تزيغ عن اهلدف حتك

اجلوهري العام املرسوم من وراء هذا املشروع ، واملتمثل يف إثراء 
وجتويد النص ابلدرجة األوىل وحتقيق االنسجام والتوازن املطلوبني 
للنهوض بقطاع السينما يف املغرب، وبناء على كل ما سبق، فإننا 

 .املشروع القانون، شكراسنصوت ابلرفض على هذا 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم فريق التجمع الدستوري، 
 .الكلمة للسيدة النائبة سورية أهل محاد، النطق صحيح

 :النائبة السيدة سورية أهل محاد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 احملرتمني، السيدات والسادة النواب

يسعدين إبسم فريق التجمع الدستوري أن أتناول الكلمة 
املتعلق إبعادة تنظيم املركز  71.97ملناقشة مشروع قانون رقم 

املتعلق بتنظيم  41.11السينماتوغرايف املغريب وتغيري القانون رقم 
 .السينماتوغرافيةالصناعة 

ويف هذا الصدد، فإن هذا املشروع جاء لينظم املركز 
السينماتوغرايف املغريب كمؤسسة عمومية يف إطار املبادرات 
التشريعية اليت تسعى احلكومة من خالهلا إىل تفعيل مقتضيات 

 .4199دستور 

كما تعترب التوجيهات امللكية السامية اليت تضمنتها 
اخلطب والرسائل امللكية، إطارا مرجعيا أساسيا، نذكر على وجه 

أكتوبر  91سامية املوجهة بتاريخ اخلصوص، الرسالة امللكية ال

إىل املناظرة الوطنية للسينما، خاصة فيما يتعلق بصيانة  4194
املكتسبات املسجلة يف القطاع السينمائي وتوفري املزيد من أسباب 

 .تطويره وإمنائه

وجدير ابلذكر أن التوجهات العامة للربانمج احلكومي 
 ون إحدىتراهن على خلق صناعة سينمائية مؤهلة حىت تك

رافعات التنمية األساسية، ذلك أن الصناعة السينمائية تلعب دورا 
هاما يف دعم سياسات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
والسوسيوثقافية، لذلك فإن هذا املشروع سيكون مبثابة اإلطار 
القانوين الذي سيتم من خالله إعادة تنظيم املركز وتوسيع 

ن ن آليات احلكامة اجليدة، واليت ماختصاصاته ومهامه ومتكينه م
 .خالهلا سيتمكن من بلوغ غاايته وأهدافه بنجاح

ونظرا للتطور التكنولوجي السريع الذي أصبح يفرض 
نفسه على كافة مناحي احلياة العامة، كان البد من إعادة النظر 
 يف املنظومة القانونية املتعلقة هبذا القطاع، حىت نتمكن من تطويره

لعمل على إشعاعه وطنيا ودوليا، ومتكينه من أداء املهام وتنظيمه وا
املنوطة به على أكمل وجه، وهذا لن يتأتى إال من خالل اعتماد 
مقاربة تشاركية وحكامة تضم مجيع الفعاليات املهتمة بقطاع 
السينما، وذلك هبدف الرقي به إىل مصاف الدول املتقدمة اليت 

ناعات اليت أثبتت جعلت من السينما صناعة من أكرب الص
 .وجودها كجهاز إعالمي له أتثري قوي

 السيد الرئيس،

عرفت السينما املغربية حتوالت مهمة على عدة 
مستوايت، بل مرت بطفرة نوعية وجريئة، خاصة على مستوى 
مواضيعها، كما لعبت هذه الصناعة السينمائية دورا كبريا يف 

 توجيه الرأي كبري يف  املنظومة الثقافية الوطنية حيث أن هلا أتثري
العام وتثبيت القيم األخالقية والسلوكية والتارخيية، وكذا الرتويج 
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للمنتوج السياحي الوطين والتجاري والثقايف، خاصة وأن بالدان 
 .تتوفر على مؤهالت سينمائية مهمة وهلا شراكات ثنائية ومتعددة

إال أننا نالحظ يف السنوات األخرية تراجعا يف عدد 
ت السينمائية، مما يؤثر سلبا على عملية التوزيع لفائدة القاعا

ويف غياب بدائل  اجلمهور السينمائي الذي تقلص بشكل كبري،
جديدة للعرض السينمائي كمركبات العرض اليت تعتمد قاعات 
صغرية متعددة ومتنوعة من حيث العروض السينمائية املناسبة 

 .ملختلف رواد السينما

للقطاع السينمائي، سواء على كما أن الدعم املوجه 
مستوى تركيبة جلنة الدعم أو كيفية صرفه أو معايري اإلستحقاق 
املعتمدة لتقدميه يطرح جمموعة من التساؤالت من طرف املهنيني 
والنقاد السينمائيني، وذلك يف ظل غياب اتم للتتبع والتقييم 
واإلنصاف يف اإلستفادة من هذا الدعم، سواء على مستوى 

اجات السينمائية أو على مستوى املهرجاانت واللقاءات اإلنت
 .واملشاركة يف التظاهرات السينمائية الدولية

فإن املراجعة القانونية املنظمة هلذا احلقل الفين  ،لذلك
ببالدان، وحدها تبقى غري كافية، إذ البد من إصالح املنظومة 

م لضمان ياملهيكلة لقطاع السينما من إنتاج وتوزيع واستهالك وتقي
 .اإلنتاج الوطين وحتقيق املردودية واملهنية املنشودة استدامة

كما أن النهوض ابملوارد البشرية العاملة يف املهن املتعلقة 
ل العناية الابلسينما أو اإلنتاج السمعي البصري وتنميتها من خ

دريبية من دورات ت ابستفادهتا وأتهيليها أبوضاعها اإلجتماعية
طري ات احلاصلة يف اجملاالت التقنية واملسامهة يف أتملواكبة التطور 

طلبة مؤسسات التكوين والعمل على تطوير وحتديث الربامج 
واملناهج، كل ذلك سيمنح نفسا جديدا ينعكس على جودة 
األعمال املقدمة وميكن من إنتاج أعمال مسعية بصرية تستجيب 

 .للمعايري الدولية

 السيد الرئيس، 

جمع الدستوري نشيد بروح اجلدية إننا يف فريق الت
واملسؤولية اليت عرب عنها جل النواب أثناء تدخالهتم على مستوى 

مبناقشة مستفيضة  71.97اللجنة حيث حظي مشروع قانون رقم
لى املناقشة التفصيلية أو ع سواء على مستوى املناقشة العامة أو

مستوى البت والتصويت على التعديالت، كما ننوه بتجاوب 
كومة مع خمتلف هذه التعديالت اليت تقدمت هبا خمتلف الفرق احل

النيابية. وختاما وابلنظر ألمهية هذا املشروع، فإننا نصوت 
 .ابإلجياب لصاحله، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن إبسم الفريق 
  .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة خدجية رضواين

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 71.97والتعادلية مبجلس النواب يف مناقشة مشروع قانون 

ون انوالقاضي إبعادة تنظيم املركز السينماتوغرايف املغريب وبتغيري الق
 .املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية 41.11

وهي مناسبة لنجدد التأكيد يف الفريق اإلستقاليل على 
مواقفنا الثابتة من أمهية و حيوية الثقافة يف بناء اإلنسان املغريب 
وصون اإلنسية املغربية ابعتبار السينما أحد أهم روافد التثقيف 

ها السينما  قصوى اليت أضحت حتتلالقيمي واملعريف، ولعل األمهية ال
دفة، مل أتت من ص اسرتاتيجيكفن والصناعة السيمائية كخيار 

بل أساسا نظرا لتعاظم الدور الذي أصبحت حتتله يف نشر ثقافة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

19 

الدول ومد نفوذها وتسويق منوذجها احلضاري واإلنساين، بل 
وحىت اإلقتصادي والسياسي حىت اقرتن تطور الدول حبجم وجودة 

جها السينمائي وقوة انتشاره واحلقيقة أن كثريا من الدول إنتا
استطاعت عرب مدخل الصناعة السينمائية احملرتفة والذكية أن تروج 
لنموذجها، بل وأن حتقق استعمارا جديدا وأقل كلفة عرب بوابة 

 .الثقايف الذي تعد السينما أحد أهم دعائمه االستيالب

 ةيلوجستيكانيات وإذا كانت الدول املتقدمة تسخر إمك
ومالية ضخمة لتطوير ودعم صناعتها السينمائية ابعتبارها قوة 
انعمة لفرد هيمنتها اإلقتصادية والسياسية، فإن الواقع أن السياسة 
العمومية لبالدان يف هذا اجملال مل ترق يوما إىل املستوى املطلوب 

اصة خ اسرتاتيجيرغم وجود وعي مجاعي أبمهية اختاذ هكذا قرار 
مع السياسة امللكية اإلنفتاحية اهلامة على القارة اإلفريقية وعلى 
أسواق عاملية جديدة، واقع ال زالت معه الصناعة السينمائية 
 املغربية تعاين من أعطاب تقليدية وبنيوية بدءا من أزمة اهلوية اليت

تعيش على تناقضاهتا السينما املغربية حيث تكاد تنذر النصوص 
للرسائل الرتبوية اهلادفة، والذي من املفرتض أن  القيمية احلمالة

تعاجل أعطاب التنشئة وتنبه إليها عرب استثمار أجود النصوص 
 والقصص الوطنية والعاملية وانتهاءا ابالفتقار إىل املوارد التقنية

واخلربات البشرية، والرأمسال اإلستثماري الذي يعتمد على أحدث 
تج يل التأثري على جودة املنأجهزة التقنيات احلديثة، وابلتا

السينمائي الوطين، وهو ما حول الصناعة السينمائية املغربية إىل 
نشاط ريعي غري منتج للثروة تتقاذفه االهتامات حول الدعم 
العمومي املوجه لألفالم املنتقاة، مما خلف نزيفا مؤملا يف القاعات 

قاعة  421السينمائية املغربية اليت تناقص عددها من أكثر من 
قاعة، لتستنبت مكاهنا غاابت من  31عرض إىل أقل من 

اإلمسنت املسلح يف غياب اتم ألية ملسة أو هوية أو ردة فعل 
حكومي اللهم البكاء على أطالل السينما وزمنها اجلميل. أزمة 
أصبح عنواهنا أفالم مدعمة تتخذ من الشذوذ والدعارة واإلابحية 

ر الذي فضول بعض من اجلمهو  السطحية مواضيع اثبتة الستنفار
ما يفتئ أن يغادر قاعات العرض امتعاضا واحتجاجا وأملا على 
 واقع سينما ال متثل وال ختدم اإلنسية املغربية، أفالم هتمش الفنانني
املغاربة األكفاء وتدخلهم يف غياهب العطالة القصرية، مما جعال  

ال  ةييعيش أوضاعا اجتماعية وصحية ومادية قاسكثريا منهم 
 .التدخالت امللكية تنقذها يف كل حني كتنف

  السيد الرئيس،

مناقشة  إذ ننبه اليوم مبناسبةإننا يف الفريق اإلستقاليل 
مشروع القانون اخلاص إبعادة تنظيم الصناعة السينمائية ببالدان 
إىل خطورة ما تعيشه السينما املغربية وكثري جدا من الكتاب 

د على أن قنيني املغاربة اجلادين، فإننا نشدواملمثلني واملخرجني والت
إصالح القطاع ال يرتبط فقط إبعادة التوازن للمحدد القانوين 
املؤطر له عرب مشروع قانون بل أساسا عرب امتالك احلكومة إلرادة 
سياسية واضحة النتشال الثقافة عموما والصناعة السينمائية 

طيط من التخ خصوصا على هامش السياسات العمومية ومتكينها
ة اهلادف واإلعتمادات املالية الالزمة واحلكامة التدبريي االسرتاتيجي

األساسية لتحويلها لصناعة منتجة للثروة وداعمة للقيم اجملتمعية 
املشرتكة اليت يؤطرها دستور اململكة، مبا يقتضيه األمر من حزم 

ما دمع اإلنتاجات اليت تنال من مقومات اإلنسية املغربية خاصة عن
يتعلق األمر ابلدعم العمومي الذي يقدم من أموال دافعي 

حرام السيد الوزير أن أفالم  .الضرائب من أبناء الشعب املغريب
الرذيلة وامليوعة هي اللي كتستفد من الدعم العمومي، هاذ األفالم  
كنظنو اللي بغا يدير األفالم دايلو فهاذ النطاق يديرها ابملال 

 .دايلو اخلاص

 الرئيس،السيد 

لقد قدم الفريق اإلستقاليل على مشروع القانون قيد  
الدرس اليوم مجلة من التعديالت اهلامة واليت حاول جتويده عرب 
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التنصيص على قواعد ترسخ احلكامة والشفافية، خاصة مبناسبة 
منح وسحب الرخص واالعتماد ملنشآت اإلنتاج وأتشريات 

عريف املهنية خيص وبطائق التاإلستغالل والتأشريات الثقافية والرتا
املنصوص عليها يف النصوص التشريعية اجلاري هبا العمل واليت 

ة تلك اليت خاصينبغي أن حتدد وفق املساطر والقواعد القانونية، و 
 اإلداري للمركز فضال عن ضرورة هنج املركزس يصادق عليها اجملل

لني يف خالسينمائي املغريب ملقاربة تشاركية ممأسسة مع كل املتد
القطاع خاصة مع املهنيني، وإذا كان العنصر البشري هو الدعامة 
املركزية للنهوض هبذا القطاع، فإن الفريق اإلستقاليل قد حرص 
على ضرورة ضمان متثيلية أطر وأعوان املركز ابجمللس اإلداري مبا 
يضمن مسامهتهم يف اختاذ كافة القرارات اليت خيتص هبا اجمللس، 

 أن يويل هذه الفئة كل العناية الالزمة خاصة حتسني والذي ينبغي
 أوضاعها اإلجتماعية واملادية متثيليا، بغيا أن تتجاوز منطق التعيني

إىل منطق االنتخاب الدميقراطي خاصة من اهليئات النقابية األكثر 
 .متثيال ابملركز

إننا يف الفريق اإلستقاليل نسجل بكل أسف ضعف 
روع ت الفريق اإلستقاليل على هذا املشتفاعل احلكومة مع تعديال

واستمرار سياسة اهلروب إىل األمام، وهبذا نعلن أننا نصوت 
 .ابلرفض على مشروع هذا القانون، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الرمحان 
 .العمري إبسم الفريق احلركي

 :العمري النائب السيد عبد الرمحان

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي إلبداء 
م إبعادة التنظي 71.97وجهة نظران وموقفنا من مشروع قانون 
املتعلق بتنظيم  41.11املركز السينمائي و بتغيري القانون رقم 

الصناعة السينمائية ، ويف هذا الصدد البد من اإلشارة إىل أن 
 4199هذا املشروع يعد ترمجة للمقتضيات اليت جاء هبا دستور 

الذي أوىل أمهية ابلغة للشأن الثقايف والفين والسينمائي بصفة 
فكر والرأي والتعبري واإلبداع يف خاصة، حيث يكفل حرية ال

جماالت اآلداب والفن والبحث العلمي والتقين ويقر بضرورة دعم 
السلطات العمومية لفنون الثقافة والعمل على تطويرها وتنظيمها 
على أسس دميقراطية ومهنية وكذا الرسالة امللكية املوجهة بتاريخ 

على  يت أكدتإىل املناظرة الوطنية للسينما ال 4194أكتوبر  91
صيانة املكتسبات املسجل يف القطاع السينمائي وتوفري املزيد من 

 .أسباب تطويره وإمنائه

 السيد الرئيس،

إن هذا املشروع حيمل خطوات إصالحية جديدة على 
مستوى النهوض ابلفن السابع كقاطرة للتنمية وتنظيم املركز 

ت احلكامة االسينمائي املغريب عرب توسيع أدواره ومتكينه من آلي
ي اجليدة أي اإلدارية واملالية، وابلتايل فإننا نعتربه يف الفريق احلرك

دافه انطالقة فعلية للرقي ابإلبداع السينمائي ابلنظر إىل فلسفته وأه
املتمثلة يف متكني هذا املركز من اختصاصات واسعة وجديدة 

ىل إ لالرتقاء ابلصناعة السينمائية وتنمية وتطوير أنشطته املتنوعة
متكينه أيضا من آليات قادرة على حتريك عجلة اإلقتصاد وتوفري 
فرص الشغل فضال عن تشجيع اإلبداع، كما يرمي إىل التأكيد 

اهتا على اهلوية الثقافية املغربية املتعددة الروافد يف ثوابتها وتغري 
وإغنائها والتعريف هبا وإعطاء السينما املغربية نفسا جديدا من 
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عمال سينمائية ومسعية بصرية متنوعة املواضيع وذات خالل إنتاج أ
مستوى تقين عايل يستجيب للمعايري الدولية من شأنه اإلرتقاء 

 .هبا للعاملية

 السيد الرئيس،

ويف هذا السياق، ميكن القول أن السينما مل تعد تالمس 
قضااي ومهوم املواطن املغريب يف ظل زحف أفالم ذات مضامني 

يء التكنولوجيا الرقمية اليت جعلت من كل ش جتارية ويف ظل زحف
صناعة سينمائية ولكن بدون تكوين وال معىن وال هدف وال على 
اإلكراه الكبري الذي يقف يف وجه هذه الصناعة لإلغالق املتزايد 
لقاعات سينمائية والتناقص الكبري يف عدد املشاهدين والتذاكر 

يف مثل مهول، و  املباعة حيث تقلص عدد السينما ببالدان بشكل
ح عالمة  ال يصب هذه احلالة فإن اإلرتفاع يف عدد األفالم املنجزة

كافية بقدر ما يشري إىل أزمة خانقة يعرفها قطاع السينما ابملغرب، 
ويطرح سؤاال أساسيا، ملا مل يتم إجناز هذه األفالم إذا كان اجلمهور 

اركة شاملستهدف ال يشاهدها، كما أن مستواها ال ميكنها من امل
 .يف املهرجاانت العربية والدولية

 السيد الرئيس،

دون شك فهناك العديد من األسباب اليت أدت إىل 
إغالق القاعات السينمائية، وعلى رأسها القرصنة اليت أصبحت 
ظاهرة خطرية يف العامل بصفة عامة، ويف املغرب على وجه 

، ااخلصوص، وتبعا لذلك، نطالب بسن إجراءات صارمة حملاربته
فرغم أن السلطات تقوم حبمالت حلجز األقراص املتضمنة 
لألعمال الفنية املقرصنة، إال أن القرصنة ما زالت متواصلة كما 
تقتضي الضرورة كذلك تضارب النقص الكبري الذي تعاين منه 

ن السينما املغربية واملتمثل يف غياب طاقات حملية متخصصة يف امله
اءة لتقنية منها كالتصوير واإلضالسينمائية املختلفة، وخاصة ا

إىل آخره، حيث يعتمد معظم  Le montage والصوت و

املخرجني يف أعظم أفالمهم على تقنيني أجانب، غالبا ما ينالون 
حصة األسد من اجلوائز اليت تناهلا بعض األفالم املغربية يف 
املهرجاانت الوطنية أو الدولية، الشيء الذي ميثل عرقلة حقيقية 

 .هنوض أي صناعة سينمائية وطنية منتظرةأمام 

 السيد الرئيس،

ابملوازاة مع هذا االنتعاش الكمي وتناقص القاعات 
السينمائية، ظهرت عدة مهرجاانت سينمائية غطت كل املدن 

ة واجلهات املغربية تقريبا، إال أن هذه املهرجاانت تفتقد إىل الفعالي
ر الذي املطلوب، األماملطلوبة، وخلق اإلشعاع الفين والسينمائي 

يتطلب القيام بوقفة أتملية تقييمية من أجل الرفع من مستواها 
انني لتلعب الدور املنوط هبا يف نشر الثقافة السينمائية وتشجيع الفن

 .وكل املشتغلني يف حقل السينما

 السيد الرئيس،

لقد آن األوان إلعادة النظر يف طريقة تدبري جمال السينما املغربية 
ل جعل هذا الفن الراقي ىلية للتفتح والتحديد والتطوير، من أج

وذلك انطالقا من إسرتاتيجية عمل جديدة يف هذا اجملال، تقوم 
 :على أسس واضحة وحمددة، نقرتح منها ما يلي

ا، السينمائي يف مستوايته املتوسطة والعلي دعم التكوين .9
 .السينما وذلك عرب إنشاء معهد عايل ملهن

حمليا وجهواي على إعادة فتح القاعات العمل مركزاي و  .4
ة على مبا جيعلها قادر  ائية املغلقة وترميمها وإصالحها،السينم

 .مجهورها
سن  تشجيع اإلستثمارات اخلاصة على ولوج القطاع عرب .4

 .إعفاءات ضريبية
ا من مب حقيقية للعمل السينمائي ابملغرب،وضع معايري  .3

 .شأنه أن يضع حدا للتسيب والفوضى السائدين
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جتهيز املركبات واملراكز الثقافية آبالت مسايرة  ضرورة .2
 .للعصر السينمائي

ضرورة الرفع من الغالف املايل للدعم ليستجيب للعدد  .1
املتزايد من املشاريع اليت تطرح سنواي على جلنة دعم اإلنتاج 

 .السينمائي الوطين

ويف ذات السياق، فإننا ندعو للعناية ابلعنصر البشري وكذا 
باب على املواهب الفنية يف املدارس ودور الش على التنقيب احلرص

فن إىل هبذا ال نرقى راكز الثقافية واجلامعات وغريها، حىتوامل
 .مصاف الدول الرائدة

وأخريا، فال يسعنا يف الفريق احلركي إال أن نصوت ابإلجياب 
على هذا املشروع قانون املتعلق إبعادة تنظيم املركز السينمائي 

  القانون املتعلق بتنظيم الصناعة السينمائي، متوجهنيوبتغيري
ابلشكر اجلزيل للسيد الرئيس والسيد وزير الثقافة واإلتصال على 
هذه املبادرة التشريعية اهلامة، اليت ما هلا وما بعدها بطبيعة احلال، 

 .والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

ن للسيدة اآل شكرا السيد النائب، إبسم الفريق اإلشرتاكي، الكلمة
 .النائبة السعدية بنسهلي

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي 

 السالم عليكم،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب أن أتقدم 
رقم  مشروع قانون أمام جملسنا املوقر هبذه املداخلة، حول مناقشة

 يتعلق إبعادة تنظيم املركز السينمائي املغريب وبتغيري 71.97
 .املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية 41.11القانون 

وحرصا منا على أمهية املشروع وضرورته على مستوى 
تنظيم املؤسسة واإلرتقاء مبردوديتها الداخلية واخلارجية وحتقيق 

من  اجملال اإلبداعي السينمائي وما تقتضيهإشعاع وطين ودويل يف 
مقومات اجلودة كما ونوعا، أكدان كفريق اشرتاكي إنسجاما مع 
 اختياراتنا ومواقفنا الثابتة أن الشأن الثقايف والفن اإلبداعي حيتل

موقعا حيواي يف الدينامية اجملتمعية بكل أبعادها ويلعب دورا حامسا 
لما ساهم ة والثقافية الرصينة كيف التحوالت السياسية واإلجتماعي

وية يف رفع منسوب ابلوعي الثقايف الفين والوعي الدميقراطي ويف تق
النسيج اإلجتماعي والتماسك اهلواييت بروافده املتعددة ببالدان، 
وذلك من خالل اإلنتصار للفعل املبدع وللحرية واإلستقاللية يف 

نمائية ناعة السياإلنتاج يف مجيع اجملاالت اإلبداعية وجمال الص
 .حتديدا

من هذا املنظور، اعتربان أن إسهامنا يف هذا النقاش إذا  
كان يندرج يف سياق اخنراطنا الالمشروط يف اإلصالحات 
احلكومية اجلارية يف جماالت عديدة، فإن ما يؤسس للحظة 
دميقراطية ابمتياز تستجيب ملتطلبات تطوير املركز السينمائي 

بصالحيات واسعة واإلرتقاء ابلصناعة املغريب كإطار مؤسسي 
رة السينمائية ببالدان، لتنصهر يف سريورة حتدايت عامل اإلبداع والثو 

التكنولوجية، ملا يتطلبه ذلك من مهنية واحرتافية عالية ومن 
 حكامة جيدة يف التدبري اإلداري واملايل وتبين مقاربة تشاركية تربط

 .ل البريوقراطيةاملسؤولية ابحملاسبة وتقطع مع كل أشكا

أكدان كفريق اشرتاكي أن دستور  ،ضمن هذا السياق
يعد حمطة مفصلية إلعطاء  41و  42ال سيما الفصلني  4199

نفس جديد للمجال اإلبداعي، كما زكت التوجهات امللكية 
نما السامية املتضمنة يف الرسالة امللكية مبناسبة املناظرة الوطنية للسي

أفق جديد للصناعة السينمائية  على ضرورة خلق 4194لسنة 
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ببالدان يف إطار رؤية مهيكلة ألدوار ومهام هذه املؤسسة العمومية 
 .يف عامل يشهد تنافسية تفرض مواكبة التطورات احلاصلة

وحىت يتسىن كسب هذا الرهان يف أفق ترسيخ جمتمع 
دميقراطي حداثي جيعل من الثقافة واإلنتاج اإلبداعي عموما 

، ض اجملتمع وتعبئة طاقاته اإلبداعية وفعالياتهدعامات الستنها
تعديل ونبهنا من خالهلا بكل  31قدمنا تعديالت ملا يفوق 

مسؤولية وجترد إىل العديد من اإلختالالت اليت راكمها املركز 
السينمائي املغريب على مستوى التدبري والتسيري واملردودية من 

ول يف لرتاجع املهحيث الكم والنوع وطريقة توزيع الدعم وعلى ا
القاعات السينمائية وحمدودية إشراك املهنيني والفاعلني واملهتمني 
ابحلقل السينمائي على مستوى اإلنتاج والتسويق والتوزيع 
واإلشعاع، واعتربان أن هذا اجملال ليس مبنأى عن احملسوبية والزبونية 
ورداءة املنتوج أحياان واليت تؤثر سلبا من حيث املضامني 

هداف على العقل و اخليال والوعي الفردي واجلماعي، كما واأل
ل اغرتااب ثقافيا وفكراي يعوق ك تساهم يف خلق أجيال تعيش

إمكانية اإلبداع الفين واجلمايل ويكرس اإلسفاف والتفاهة يف 
 .الذوق الفين واجلمايل للمتلقي

 السيد الرئيس،

 على هذا األساس أكدان كفريق اشرتاكي يف إطار جتويد
النص أن املداخيل اهلامة لإلرتقاء ابلعمل الفين واإلبداعي هو 
ترصيد املكتسبات اليت حتققت واستحضار األدوار الثقافية 
 والرتبوية والقيمية لإلبداع السينمائي وجعله رافعة للتنمية وواجهة
ملقاربة العديد من القضااي اجملتمعية واستلهامها يف أعمال روائية 

مار  وكذا واجهة للدفاع عن القضية الوطنية واستث سينمائية إبداعية
كل ما تزخر به بالدان من رأمسال مادي والمادي يف إنتاج أعمال 
ومشاريع سينمائية طالئعية ورائدة قادرة على التنافس وخلق 
اإلشعاع، واعترب أن كل هذه املداخيل ال تستقيم إال إبشراك فعلي 

 وموزعني خمرجني ومنتجني لكل املهنيني والفاعلني واملختصني من

وفنانني وتقنيني على قاعدة توجيه الدعم مقابل إنتاج مبقومات 
تمع اجلودة واالحرتافية العالية اليت تنتصر للتميز واإللتزام بقضااي اجمل

ورهاانته يف التقدم وتفاعله اإلجيايب مع الثقافات األخرى 
 .والتطورات اجلارية

شعب من حقه أن يف هذا الباب أكدان كذلك أن كل 
يعرب عن هويته وثقافته وقيمه وميتلك القدرة على حنث إبداعات  
كلما توفرت له شروط احلرية واالستقاللية والفضاءات املالئمة 
إلطالق عنان اخليال واإلبداع ألن العمل الروائي والسينمائي 

 تشكيل ثريا ونفاذا يفوالسمعي البصري عموما أصبح اليوم أكثر أت
يال وتطويرمها والرقي ابلفكر والفن وترسيخ القيم الوعي واخل

اإلنسانية النبيلة من تسامح وتضامن ونبذ الكراهية ونبذ التعصب 
والعنف وإشاعة احلب والوائم بني املواطنني، وتوطيد التماسك 
اإلجتماعي وإجناز التحوالت الكربى، وهلذا ترافعنا بكل قوة على 

ا الشباب ببالدان يلعب فيه ضرورة خلق حركية ثقافية سينمائية
اهلوات دور أساسي من خالل االستقطاب للعمل السينمائي 
والتكوين والتأطري وتطوير املهرجاانت السينمائية لإلرتقاء ابلقيم 
اجلمالية والفنية يف عامل السينما وحرصا منا على توفري كل 

 .الضماانت فإننا نصوت إجيااب على املشروع، وشكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مجال كرميي بنشقرون 
 .ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :النائب السيد مجال كرميي بنشقرون

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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ة للتقدم يابييشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة الن
واالشرتاكية يف إطار مناقشة هذا املشروع القانون اهلام املتعلق 
إبعادة التنظيم وهيكلة املركز السينمائي املغريب، وأيضا بتغيري 
القانون املتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ببالدان، حيث نسجل 

ة يأبن هذا املشروع أوال أييت يف إطار إعادة التنظيم واهليكلة وتقو 
مكانة هذا املركز السينمائي من خالل أن يكون أداة جوهرية 

راز تساهم يف ترويج صورة البالد وإب مؤسساتيةوأساسية وكواجهة 
املؤهالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية واإلبداعية 
وغريها، وأيضا إنعاش اجملال السياحي ببالدان، ذلك كله من 

ة نية واإلبداعية السمعية البصرية الوطنيخالل دعم اإلنتاجات الف
على اخلصوص، مث العمل على اإلسهام وهذا دور أساسي أيضا 
يف التكوين السينمائي لناشئتنا عالقة ببعض الوزارات والقطاعات 
احلكومية األخرى، وهنا إنه خنصص وعلى رأسها قطاع الرتبية 

ألنشطة املوازية ىل اوالتعليم، علينا أن نعود إىل األندية السينمائية، إ
ملنظومتنا الرتبوية حىت ميكن أن نصرف عدد من القضااي واملشاكل 

 .ونؤطر هلا من خالل جمال السينما واإلبداع

وهبذه املناسبة البد أن نشيد ابجملهودات اجلبارة اليت 
 بذلتها وزارة الثقافة واإلتصال واليت تزال على مستوايت أوال توسيع

يا املواكبة واثن بداعي والفين وحرية التعبريهوامش واجملاالت اإل
الدائمة للدعم املقدم لإلنتاجات الفنية اإلبداعية يف كافة اجملاالت 
الذي نريده أن يقنن وأن يؤطر وأن يكون هادفا يف إطار ما نرجوه 

 .وما نتمناه مجيعا

طلق ابملناسبة أيضا حنيي السيد الوزير احملرتم على جتاوبه امل
موعة من تعديالت فرق وجمموعة األغلبية فيما يتجه والتام مع جم

ويسري يف اجتاه جتويد النص وومنحه عدد من العناصر ليكون نصا 
مثيال وجمودا صادرا عن الربملان، مث من ذلك منح املركز إمكانيات 
وهوامش أكرب ألداء املهام املنوطة به للنهوض بقطاع السينما 

كون ية يف التنمية من جهة، وتببالدان وجعل السينما ركيزة أساس

أيضا من جهة اثنية مرآة المعة لصورة املغرب اإلبداعية والفنية 
احلقيقية حىت ميكن أن نشكل يف هناية املطاف هذا التصور أمام 
الضغط والتكتل التكنولوجي والتدفق التكنولوجي اهلائل والثورة 

 .املعلوماتية اليت اخرتقت كل احلدود

 رتم، إن الرهان اليوم معقود متاما على هذاالسيد الوزير احمل
 املركز السينمائي بصيغته اجلديدة وعلى تراكمه اإلجيايب الكبري يف
امليدان السينمائي ابخلصوص للرتويج لصورة املغرب وما يزخر به 
من مؤهالت اقتصادية وإجتماعية وطبيعية وثقافية وبيئية تؤهله 

العاملية  ملهرجاانت السينمائيللعب أدوار طالئعية يف التظاهرات وا
 .الكربى

اليوم حاجتنا أيضا أن نشجع كل املبادرات اخلالقة يف 
هذا اجملال وأيضا دعم سينما اهلواة وتعزيز فضاءات العروض لنعود 
بشكل أو آبخر أمام أزمة إغالق قاعات السينما لألسف الشديد 

حقبة من  إىل سينما الشارع وإىل سينما اهلواء الطلق اليت كانت يف
 الزمن ليست بعيدة فرصة للتنوير الثقايف وللتوعية العامة للمواطن

 .واملواطنات

اليوم أيضا هناك مناذج انجحة يف تسويق للسياحة أو 
اجملال االقتصادي خنص ابلذكر تركيا اليت أصبحت من خالل 
إنتاجاهتا اإلذاعية والسينمائية والدرامية واجهة اليوم ملاليني من 

علينا أن خنطوا حذوها وأن نكون مثاال حيا على اعتبار السياح 
أبن املغرب يزخر بعدد كبري من املؤهالت السياحية ومعطيات 
جغرافية واترخيية أساسية تؤهلنا من خالل السينما أن نكون يف 

 .رايدة هذا اجملال السياحي من خالل اإلبداع والسينما

 السيد الرئيس احملرتم،

ائي لقد أعطى مشروع القانون السينم م،السيد الوزير احملرت 
للمركز السينمائي مهام تنظيمية وإشرافية أساسية تتمثل يف منح 
تراخيص ملنشآت اإلنتاج ومنح أتشريات اإلستغالل والتأشريات 
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الثقافية وبطائق التعريف املهنية، عالوة على مهام احلرص على 
ور ارسة داحرتام القوانني والتشريعات اجلاري هبا العمل، ومم

التحكيم وهذا دور مهم يف النزاعات اليت قد تنشأ بني املهنيني 
ذات الطبيعة املهنية الصرفة بطبيعة احلال عند اإلقتضاء، كما 
أصبح هلذا املركز حق تبين كل املبادرات الرامية إىل املسامهة يف 
متويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية وتشجيع ولوج اجلمهور 

 ت السينمائية واإلقبال عليها واإلنفتاح والتشجيع علىإىل القاعا
التعاون الدويل عرب تطوير الشراكات واملسامهة يف إنتاج مشرتك 
لألفالم األجنبية واملشاركة يف املهرجاانت والتظاهرات السينمائية 

 .العاملية

هذه املقتضيات اجلديدة وغريها من املقتضيات املوجودة 
يت من شأهنا إعطاء نفس جديد لقطاع يف نص مشروع القانون ال

السينما ببالدان وأتهيله لرفع التحدايت الكربى العاملية وضمان 
ة حضور املغرب بشكل قوي يف احملافل الدولية وامللتقيات السينمائي

ران اجملال من أجل الرتويج كما أش اإلبداعية العاملية وأيضا تطوير
 نية واحملورية وعدد مونؤكد لصورة بلدان وخدمة قضاايها األساس

امللفات الشائكة من خالل السينما والتعريف هبا وعلى رأسها 
قضيتنا قضية الوحدة الرتابية، وقضااي أخرى متعددة البد أن تكون 
السينما واجهة أساسية يف الدفاع عنها وتبنيها بشكل جيعل الرأي 

اف العام الوطين أوال والدويل اثنيا يعي ويصل إىل الرتقي واإلعرت 
ة هبا، هلذه احليثيات كلها فإننا يف اجملموعة النيابية وضمن األغلبي

احلكومية نساند هذا املشروع ونصوت له ابإلجياب ونتمىن أن 
 .يبلور على أرضية الواقع بشكل جدي وهادف، وشكرا للجميع

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، منر اآلن السيدات والسادة النواب 
ويت، وأبدأ بعنوان مشروع القانون حيث ورد يف إىل عملية التص

شأنه تعديل من لدن السيد الوزير، من لدن احلكومة لكم الكلمة 
 .السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

التعديل يتعلق ابلشق الثاين من العنوان املتعلق مبشروع 
إبعادة تنظيم املركز السينمائي املغريب وبتغيري  71.97قانون ال

 املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، ألن 41.11القانون رقم 
األمر يتعلق بقانون هو الزال يعين يف حيز التطبيق وأنه ساري 
املفعول، وابلتايل احلكومة تقول أبن األمر يتعلق ابلصناعة 

 .ينمائي، وشكرا السيد الرئيسسينماتوغرافية وليس الس

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا السيد الوزير، أعرض هذا التعديل للتصويت

 941املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 27املمتنعون: 

 :أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما عدله اجمللس

 941املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 27املمتنعون: 

 .، على عنوان مشروع القانون الثاينصادق اجمللس، السيد النائب

 ....أعرض، أعرض ال

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام

هذا ليس بقانون هذا قانون جديد وانقشناه يف اللجنة 
 .وصوتنا عليه يف اللجنة وختالفنا على العنوان، هذا هو ما عندان
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 :الرئيسالسيد 

يت كما صادقت للتصو  9شكرا السيد النائب، أعرض املادة 
 .اإلمجاع :عليها اللجنة

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

 942املوافقون: 

  املعارضون: ال أحد

 9 املمتنعون:

حدة للو ورد بشأهنا تعديالن من الفريق اإلستقاليل  4املادة 
 .والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلني

 :لفاسي الفهريالنائب السيد عبد اجمليد ا

 شكرا للسيد الرئيس،

النص احلايل تيهضر على تطوير  92البند  4إذن املادة 
مؤهالت املغرب على مستوى تصوير األفالم وذلك بتنسيق مع 
 اهليئات واملتدخلني املعنيني، كنعتربوا أبن هيئات كلمة عامة بزاف
وفضفاضة وبغينا احنا نقرتحو اهليئات، هيئات املهنيني ألن  

عتربو أبن هيئة املهنيني ركيزة أساسية وخاصها تكون نشاركوها كن
 .دايل هاذ القطاع، شكرا االسرتاتيجييف التخطيط 

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

وهذا ما جاء به مشروع القانون، مشروع القانون هناك 
يئات املهنية داخل جملس إداري، متثيلية دايل املنظمات واهل

ابلعكس حنا عطيناها أمهية كربى داخل القانون، عوض يكون 
عندها غري التنسيق، يعين أن املركز السينمائي ينسق مع هذه 

اهليأة، حنا عطيناها سلطة تقريرية داخل اجمللس اإلداري، وابلتايل 
ها و ما ميكنش حنا عطيناها سلطة أعلى، ونقولو دااب خصنا نعطي

 غري التنسيق مع هذه اهليئة، ابلتايل هو تعديل ال ميكن قبوله، ألن
احنا عطينا األمهية هلاد املنظمات واهليئات املهنية كأعضاء داخل 
اجمللس اإلداري، كسلطة تقريرية وليس فقط كهيئة استشارية كما 

 .جاء يف التعديل دايلكم، وشكرا

 :السيد الرئيس

ائب ابغي اتخذ الكلمة من أجل رأي معارض، تفضل السيد الن
 .الدعم؟ طيب تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

الفرق اللي طرحناه، واللي طرحو السيد النائب احملرتم، 
هناك فرق بني القرار اإلداري اللي كيجتمع وكيتخذ قرارات عامة، 
وبني التنفيذ اللي كنوصلو للتنسيق وكنوصلو للجزئيات، القوة 

ماشي يف القرار اإلداري اللي كيجي مرة يف السنة،  احلقيقية راه
راه هو داك التنفيذ اللي كيخص يكون فيه التنسيق، وأنتما يف 
احلكومة قلت لنا الدميقراطية التشاركية، وقلت لنا مسامهة اجملتمع 
املدين وقلتو لنا واحد العجب دايل الكلمات، وحيث تنجيو 

غري قولو لنا  ن كرتفضو، داابللممارسة غنبغيوكم تطبقوها يف القانو 
أشنو بغيتو منشيو معاكم، أما أنه تقولو ليهم أجيو قرروا الفوق، 
مازال ما كملت السيد الرئيس، وال غري يف التنفيذ نقررو حنا 
وميكن لنا نفذو ديك الشي اللي اتفقتو عليه، راه عادي جدا، 

لال ا امسحو لنا السيد الوزير هاد الشي فيه واحد التناقض وواحد
 .معقول، شكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 11املوافقون:
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 942املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 . تفضلي السيدة النائبة ،أعرض التعديل الثاين

 :النائبة السيدة اميان بن ربيعة

كنقرتحو إضافة بنذ جديد: "تقدمي توصيات واقرتاحات 
ي اليت تربمها مع القطاع السمعللحكومة حول دفاتر التحمالت 

البصري املغريب مبا يساهم يف ضمان تطوير وتنمية قطاع الصناعة 
السينمائية املغربية". والقصد دايل هاد التربير هو أننا كنوسعو 
اجملال اللي كتستافد منو هاد اخلربة دايل املركز يف تقدمي توصيات 

يس كنت د الرئخاصة ابلدفاتر دايل التحمالت. ويف اللجنة السي
قليت لنا ما ميكنش نقدمو توصيات وإقرتاحات للحكومة، ألن 
احلكومة فوق املركز، لكن حنا تنشوفو أبن يف القانون دايلكم  

تقدمي توصيات، إذن ملاذا رفضتو هاد التعديل؟  déjà كاين
 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .كلمة للسيد الوزير

 :لالسيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصا 

طبعا حنا يف اللجنة قبلنا جمموعة من التعديالت دايل 
 91فرق األغلبية، تنظن أبن فريق األصالة واملعاصرة أكثر من 

دايل التعديالت، كذلك الفريق اإلستقاليل، وابلتايل حنا  
كنتجاوبو مع التعديالت اللي كتكون معقولة اللي كتمشي يف 

تعلق نامية جديدة فيما يإطار جتويد النص القانوين وأعطاء واحد دي
هباد مشروع قانون، ألن حنا تنحاولوا أن هذا القانون هو دايل 
واحد املؤسسة وتيخرج من واحد املؤسسة، وطبعا حنا كنتجاوبو 
يف إطار اإلمكانيات القانونية اللي كتسمح لنا. كذلك فهاد 
التعديل هذا، أان ملي كنرجع للمجلس اإلداري والصالحيات 

جلس اإلداري، تنشوف أبن هاد اجمللس اإلداري يقدم املخولة للم
توصيات للحكومة، أان تنقول هاد التعديل ال داعي من وجوده 
مادام أنه كاين يف القانون أن اجمللس اإلداري يقدم التوصيات 

 نديروا كل خطرة نبقاو نديرو التكرار يف هاد للحكومة. إذا بغيتو
لة ات والصالحيات املخو املسألة، أن تظن حينما نعود اإلختصاص

للمجلس اإلداري دايل املؤسسة العمومية، تنلقاو أنه يقدم 
توصيات للحكومة وكنعتربو هذا ال داعي، هو، يعين، اقرتاح مهم 
ولكن عندان يف اختصاصات اجمللس اإلداري، وشكرا، وابلتايل 

 .تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب داعم للتعديل

 :سيد عبد اللطيف وهيبالنائب ال

أان عندي سؤال، حددو لنا اشنو هو املمكن واش غري 
املمكن، ألن كنواب يف النص القانوين يف إطار السلطة التقديرية 
دايلنا نزيدو ونقصو، ألن احنا كنعرفو مصلحة األمة، احنا مها 
ممثلي األمة، جتي تقول املمكن غري املمكن، إذن إيال غادي حتدد 

املمكن وشنا هو غري املمكن سري أسيدي ديرو مبرسوم يل شنا هو 
وهنيين كاع، وما تديرهاش كاع من مؤسسة إسرتاتيجية وهنيين، 
من حيث كنجيو كنقولو ليكم كنجيو كنقولو لكم كتقولوا يل 
يقرتح على احلكومة وفينا هو االستقاللية دايل هاد املؤسسة 

 ...فيناهي

 :السيد الرئيس

 :للتصويت أعرض التعديل الثاين

 14املوافقون:

 411املعارضون: 

 4املمتنعون: 
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 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

 411املوافقون: 

 14املعارضون: 

 4املمتنعون: 

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 

 411املوافقون: 

 14املعارضون: 

 4املمتنعون: 

ن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ورد بشأهنا تعديل م 2املادة 
 .ألحد مقدمي التعديل، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

ة مت اقرتاح إضافة متثيليات املنظمة املهني السيد الوزير،
يفة للتقنيني مث التمثيلية أو ممثل عن املنظمة املهنية للممثلني لتأل

ايل املركز، وذلك لضمان وجود متثيلية مجيع جملس اإلدارة د
 .املتدخلني يف قطاع السينما، شكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 .التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 14املوافقون: 

 411املعارضون: 

 4املمتنعون: 

ورد بشأهنا أيضا تعديالن من الفريق اإلستقاليل  2ادة امل
للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلني، السيدة 

 .النائبة. التعديل األول

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

فيما خيص التعديل األول، السيد الرئيس، ابلنسبة للمادة 
ألعضاء فة إىل رئيسهم الدينا "يتألف جملس إدارة املركز ابإلضا 2

اىل آخره، الفريق كيقرتح إضافة كل من ممثلي اإلدارة، ممثل عن 
قطاع اإلتصال، ممثل قطاع الثقافة، ممثل قطاع املالية، ممثل عن 
قطاع الداخلية وتنرتكزو على ممثل عن قطاع الرتبية الوطنية كذلك، 

عمال هذا لضرورة إضافة هاد املمثل ملراعاة الشروط القيمية لأل
 .املرخصة، شكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

ن بنص هو تيكو  يعين التمثيلية دايل هؤالء دايل اإلدارة
تنظيمي وحينما سيصدر نص تنظيمي ميكنا نزيدوا وزارة الرتبية 

 .ملرحلة، وشكرااالوطنية، وابلتايل التعديل دااب غري مقبول يف هاد 

 :السيد الرئيس

 أعرض التعديل األول للتصويت

 14املوافقون: 

 411 املعارضون:

 4املمتنعون: 
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 .التعديل الثاين، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة منرية الرحوي

 الرئيس،شكرا السيد 

املشروع املقرتح يف هذه املادة هو أن يكون متثيلية 
نرى أن  يق التعيني ويف الفريق اإلستقاليلاملنظمات املهنية عن طر 

 هاد العملية غري دميقراطية وابلتايل جيب انتخاب ممثلي هاد اهليئات
املهنية على أساس..، يف نص تنظيمي تنظم هذه العملية، 
والتعديل جيب أن يكون ضرورة ألن ممثل هاد اهليئات املهنية داخل 

نتخاب إعماال جملس اإلدارة جيب أن يكون عن طريق هذا اال
 .للدميقراطية، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

فهاد املرحلة البد من التعيني، ولكن يف السنوات املقبلة 
 .ميكن تكون انتخاابت، إذن التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 .النائب يل الثاين تفضل السيدأحد داعمي التعديل، تفضل التعد

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

سنة بعد اإلستقالل مازال هاد املرحلة معناه يف  12 
عاد غتكون املرحلة ؟ معناه  4111وال يف القرن  4141القرن 

هاد النظرة التصغريية للمجتمع املغريب هادوا املنتجني، هادوا 
ا مسال هادوا مها اللي كيديرو املوزعني، هادو مها اللي كيخلقوا رأ

دوران الرأمسال، هادوا مها اللي كينفذوا املشاريع، وكتغيبهم وتقويل 
هاد املرحلة القاصرين مازال، قويل إميتا غادي يبلغوا السن القانوين؟ 
إميتا غادي يبلغوا البلوغ ابش نعرفوهم واش عندهم احلق يدخلوا 

يوها وها وندعموها وخنلوال ال، امسح يل هاد املؤسسات خصنا نقوي
تلعب دور، أما ديك النظرة التصغريية واالحتقارية للمؤسسات 

 .فراه ما غادي تدفع اجملتمع كله، شكرا

 :السيد الرئيس

 :شكرا أعرض التعديل الثاين للتصويت

 14املوافقون: 

 411 املعارضون:

 4 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 411 فقون:املوا

 14املعارضون: 

 4 املمتنعون:

ورد بشأهنا كذلك تعديل من فريق األصالة واملعاصرة،  1املادة  
 .أحد مقدمي التعديل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ابلنسبة هلاد التعديل نقرتح أن حتديد 
مع  مها املركز تكون إبستشارةالتعريفة دايل اخلدمات اليت يقد

املنظمات املهنية للمنتجني واملوزعني ومستغلي القاعات 
السينمائية. تربير هذا التعديل هو إشراك املهنيني وذلك انسجاما 
مع التوجه العام اللي تتعتمدوا البالد يف كل اجملاالت واعتماد 

 .املقاربة التشاركية

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير
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 :حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصالالسيد  

هاد املنظمات املهنية هي اللي كتحدد التعريفة فاش  
كنرجعوا للمجلس اإلداري هي اليت حتدد التعريفة كيفاش غادي 
نقولوا هي اليت حتدد التعريفة ونقولوا هلا ال خصين ندير معها 
االستشارة وهي ممثلة يف جملس إداري، أان غري شرحوا يل ابش 

فهم إال كنت أان عندي سلطة القرار وتنقول ال ما خاصنيش ن
نعطيك سلطة القرار نعطي االستشارة فقط، وابلتايل التعديل غري 

 .مقبول منطقيا غري مقبول، وشكرا

 :السيد الرئيس
 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 14 املوافقون:
 411 املعارضون:
 4املمتنعون: 

 :عليها اللجنة للتصويت كما صادقت 1أعرض املادة 
 411 املوافقون:

 14 املعارضون:
 4 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

يل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ورد بشأهنا تعد 1املادة 
 .للسيدة النائبة لتقدمي التعديل

 :النائبة السيدة أمال عربوش
على أنه تنفذ قرارات جملس اإلدارة وعند  1تشري املادة 

اإلقتضاء املقررات الصادر عن اللجنة أو اللجن املشرتكة واللجن 
" ألن ءاليت حيدثها اجمللس، كنقرتح حذف عبارة "عند اإلقتضا

قرارات اجمللس مجيعها ويف أي حال من األحوال يكون املدير هو 
 .املسؤول عن تنفيذها

 :السيد الرئيس
 .السيد الوزير

 :لسيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصالا
التعديل غري مقبول، ألن املدير ينفذ قرارات جملس اإلدارة 

 ميكن ال وهديك اللجن هي هيئات استشارية جبانبه، وابلتايل
تنفيذ قرارات استشارية فقط، شكرا السيد الرئيس، تعديل غري 

 .مقبول
 :السيد الرئيس

 .أحد داعمي التعديل
 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، ألنه اجمللس اإلداري هو أعلى هيئة تقريرية، 
والقرارات تتخذ داخل اجمللس اإلداري، إيال دران جلان وبعض 

قى اتخذ مبعض القرارات ويف بعض األحيان اللجان غادي تب
ستكون نقيضا لبعض قرارات اجمللس اإلداري، وابلتايل أنه كيبقى 
اجمللس اإلداري أعلى هيئة تقريرية واملدير ينفذ قرارات دايل اجمللس 
اإلداري، وابلتايل أنه هاد القضية دايل اللجان مشكل كبري بزاف 

 ل املؤسسات دايل البالدواحنا كنعرفو ما يقع داخل جمموعة داي
دايلنا فيما خيص خلق اللجان ودوك اللجن ملي كتبغي بكل تقتل 

 .شي عمل كدير لو جلنة وديك اللجنة تستمر إىل ما ال هناية
 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت
 14املوافقون: 
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 411املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  1أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 91أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 99أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :ادقت عليها اللجنةللتصويت كما ص 94أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 94أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة املعاصرة، إحدى  93املادة 
 .النائبات أو أحد النواب، تفضلي السيدة النائبة

 :نائبة السيدة أمال عربوشال

، السيد الوزير، نقرتح حذف هاد 93ابلنسبة للمادة 
املادة، ألهنا تتعلق ابلشروط الواجب توفرها للحصول على 

الرتخيص وهذا الشروط كنعتربوها ضرورية وأساسية من أجل 
 .ضمان النزاهة والشفافية يف دراسة امللفات

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :األعرج، وزير الثقافة واالتصال السيد حممد

تعديل غري مقبول خبصوص حذف هذه املادة ألن عندها أمهية 
 .يف هذا القانون
 :السيد الرئيس

 .أعرض..، أتييد؟ تفضلي السيدة النائبة، تفضلي
 :النائبة السيدة أمال عربوش

ابلنسبة لردكم، السيد الوزير، متعلق ابلسالمة التشريعية 
 ة للعنوان، اللي كتالءم مع هاد املادة، ابلنسبةاللي كانت ابلنسب

املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية  41.11هلذا القانون 
أصال املرجعية الدستورية دايلو اللي كانت متالءمة مع الفصول 

من الدستور السابق، أصبحت متجاوزة وحاليا ابلنسبة  22و 41
كينص على  اللي متعلق اللي   4199من دستور  42للفصل 

كينص على حق امللكية ضمان حرية املبادرة واملقاولة والتنافس، 
من الدستور وكتناىف كذلك  41هذه خمتلفة معاه، أيضا الفصل 

من قانون حرية األسعار واملنافسة، وكذلك عندان  1مع املادة 
ابلنسبة للصناعة السنيماتوغرافية ككل، كنتساءلوا واش عندان 

اب يف ظل عندان املومسية دايل اإلنتاج، غي صناعة سينماتوغرافية
الوفرة بشكل مسرتسل، غياب نظام قار للتشغيل، ما عندانش 
شي مؤسسة، هاد املؤسسة ما كتسامهش يف القطاع اخلاص، 
وكذلك كون كانت عندان صناعة سينماتوغرافية هاد اجلزء غادي 

 عيتناقش يف جلنة القطاعات اإلنتاجية اللي ما كيعتابروهش قطا 
إنتاجي وابلتايل ما يتناقش عندان يف جلنة التعليم والثقافة 
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واالتصال، غادي منشيو، مشروع دالقانون غادي يدوز ويرجع 
قانون ومن بعد غادي نرجعو من جديد، غادين نناقشو املضمون 

اللي عليه مالحظات والقانون ككل خصو تعديل  93دايل املادة 
وابلتايل   7يد ونغريو الباب وتغيري، وغادي نغريو العنوان من جد

كان األوىل أنه حبكم كيما قلتو لنا السيد الوزير أن كاين واحد 
املشروع موجود كان علينا األوىل أننا نناقشوه أوال عاد جنيو نناقشو 

 .، وشكرا71.97املشروع 
 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت
 14املوافقون: 

 411املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 93املادة  أعرض
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

كذلك موضع تعديل من فريق األصالة املعاصرة،   92املادة 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمال عربوش
 شكرا السيد الرئيس،

ا عديل منطقي، يعين، الت93غري حبكم أننا طلبنا احلذف دايل املادة 
 .وشكرا 93واللي هي  92غتويل هي  93أن املادة 

 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
 .السيد الوزير

 :لسيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصالا
 .التعديل غري مقبول

 :الرئيسالسيد 
 :أعرض التعديل للتصويت

 14املوافقون: 
 411املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  92أعرض املادة 
 411املوافقون: 

 14املعارضون: 
 4املمتنعون: 

 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت
 411املوافقون: 

 16املعارضون: 
 املمتنعون: ال أحد

إبعادة  71.47صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 61.22تنظيم املركز السينمائي املغريب وبتغيري القانون رقم 

 .ق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافيةاملتعل
سنواصل بعد الظهر على الساعة الثالثة، شكرا للسيد الوزير، 

 .شكرا للسيدات والسادة النواب
 


