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 ملحــق

، خصوصا الفصول املتعلقة إسهاما من اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري يف ورش تفعيل الدستور
خبصوص مشروع مدونة الصحافة املوجه إىل السيد رئيس احلكومة  حبرية الرأي والتعبري، وباإلضافة إىل "الرأي"

املالحظات واملقرتحات بشأن مدونة الصحافة يقدم بعض  ،6102نونرب  62املؤرخ يف تبعا لطلبه  والنشر
هتدف إىل إثارة االنتباه إىل بعض املقتضيات املتعلقة خصوصا بالتعاريف وتدقيق املفاهيم، اجلوانب  والنشر

االقتصادية والعقوبات، وذلك من أجل املسامهة يف تعزيز ضمانات احلرية يف ممارسة الصحافة ومحاية حقوق 
وتقوية احلكامة الداخلية واملالية  واألفراد وتشجيع االستثمار وتطوير مقتضيات الشفافيةوحريات اجملتمع 

، وذلك متاشيا مع األهداف املعلنة لورش إصالح مدونة الصحافة للمؤسسات الصحفية وتعزيز استقالليتها
 والنشر.   

 المتعلق بالصحافة والنشر: 31.88مالحظات بشأن القانون رقم  -1

 :تدقيق المفاهيمو  التعاريف -أ

"الدعامة"، ويستحسن االكتفاء بعبارة عامة من قبيل ـ : مل يقدم مشروع القانون أي تعريف ل3-2المادة  -
 : "بأي وسيلة كانت".

 
أخرى  دعامة إلكترونية"جيب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكرتونية أو أية : 31المادة  -

 مديرا للنشر"؛
 مفهوم "الدعامة اإللكرتونية".مل حتدد مشروع القانون  -

 
 ؛: "تسلم عند نشر ... وذلك حلماية احلقوق واحلريات ... هبدف األرشفة ..."22المادة  -
  يستحسن عدم تربير أسباب تسليم النسخ إىل اجلهات املنصوص عليها. -

 
غري أن  أن يصدر يف املغرب، -... مهما كانت دعامته"يعد مطبوعا أجنبيا ... كل مطبوع  : 22المادة  -

 "؛جنسية أجنبيةمن ... جيب أن ميتلكها شخص ذايت أو اعتباري  كال أو جزءا من رأمساله
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 حظة السابقة بشأن تعريف الدعامة.نفس املال -
 

ال تتحمل الصحيفة اإللكرتونية مسؤولية املواد الناجتة عن فعل االخرتاق أو القرصنة الذي :  18المادة  -
 إثباته من قبل شركة معتمدة يف اجملال".جيب 

 من يقوم بإعتماد الشركات ؟  -
 

 ؛: "...... أرباب املطابع ... صاحب املطبعة..." 82و 88المادتان  -
 توحيد املصطلحات واملفاهيم داخل الباب األول، وإختيار مصطلح واحد. يستحسن -

 :االقتصاديةالجوانب 

ثلثا مالكيها على األقل أو الشركاء األجنبية...أن يكون:...باستثناء املؤسسات الصحفية : "7المادة  -
 ، من جنسية مغربية"؛فيها أو المساهمين فيها أو مقرضيها أو مموليها

مت التنصيص على ثلثي املالكني أو الشركاء أو املسامهني دون حتديد هل يتعلق األمر بعدد األشخاص أو  -
 ئوية من رأس املال وحقوق التصويت؛النسبة امل

مت التنصيص على املقرضني واملمولني، من هو ممول مؤسسة صحفية ؟ كيف ميكن احتساب ثلثي  -
 املقرضني ؟

 
بالمائة من رأسمال أو حقوق  13يملك أكثر من جيب على كل شخص ذايت أو اعتباري : "2المادة  -

أن يصرح بذلك لدى السلطة  داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية تصويت أو هما معا
 تصال وإىل اجمللس الوطين للصحافة؛احلكومية املكلفة باال

بالمائة من رأس مال أو حقوق تصويت أو هما  33تملك أكثر من جيب على كل مؤسسة صحفية    -
أخرى أن تصرح بذلك لدى السلطة احلكومية  أو تسيير مؤسسة صحفية أجهزة إدارةمعا داخل 

 ؛املكلفة باالتصال وإىل اجمللس الوطين للصحافة"
 درهم"؛ 13333درهم و 30333، بغرامة ترتاوح بني  ... يعاقب ... يف حالة اإلخالل باملقتضيات -
باملائة من رأمسال أو حقوق التصويت لكن تضيف أجهزة  13تتضمن هذه املادة غموضا فهي تنص على  -

 اجلمع العام" وليس أجهزة التسيري.اإلدارة ويبدو أن املقصود هو "
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 ب التصريح...لدى النيابة العامة"؛: "جي23المادة  -
إضافة الصيغة التالية: "ال جيوز ملالك أو املسامهني يف مؤسسة صحفية امتالك بصفة مباشرة أو غري  -

مباشرة بواسطة شخص ذايت أو معنوي يعتربون من بني مسامهيه، مسامهة يف رأس مال أو حقوق 
لقانون التصويت أو مها معا إال يف شركة واحدة من الشركات املالكة خلدمات إذاعية أو تلفزية خاضعة ل

 رقم املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف 00.17 رقم
 ".(.611 يناير 0) .026 من ذي القعدة .6 بتاريخ 0.12.6.0

 
غير أن أن يصدر يف املغرب، -... مهما كانت دعامته"يعد مطبوعا أجنبيا ... كل مطبوع  :22المادة  -

 "؛من جنسية أجنبية... جيب أن ميتلكها شخص ذايت أو اعتباري كال أو جزءا من رأسماله 
 تعريف الدعامة؛نفس املالحظة السابقة بشأن  -
 يستحسن حتديد نسبة مئوية من الرأمسال حىت يعترب املطبوع أجنبيا.  -

 :العقوبات

 ؛: " ... ميكن أن يقع احلجز ... مصادرة األعداد وإتالفها"13المادة  -
املادة غري منسجمة من الناحية املوضوعية فال ميكن أن يقع احلجز اإلداري بدون إذن، علما أن املادة  -

 يقع بقرار من القضاء االستعجايل. أنهتشري إىل 
 

صدر في جيب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع املطبوعات الدورية ... وأن ال يكون قد  :02المادة  -
يف  من أجل جرمية االحتيال واالرتشاء أو النصب أو االبتزاز واستغالل النفوذ أو صدر حقه حكم نهائي

 حقه حكم...من حقوقه الوطنية"؛
 ؛ العمل يف حال رد االعتبار أو املراجعة؟ما  -
ى فرع أو باب من القانون يستحسن عدم وضع الئحة حمددة باجلرائم. فاملعهود أن تكون اإلحالة عل -

 إضافة إىل أن بعض اجلرائم الواردة ال تنسجم وتعريفها يف القانون اجلنائي. اجلنائي،
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 المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المهنيين: 82.31مالحظات بشأن مشروع القانون رقم  -2

 :وتدقيق المفاهيم التعاريف

تلتزم اجملالس التأديبية ملتعهدي االتصال السمعي البصري العمومي باحرتام مقتضيات : "... 32المادة  -
 ؛والقانون األساسي للصحايف املهين" مدونة الشغل

لذا فليس هناك ضرورة  ،مبا فيها شركات الصحافة والنشر ،مدونة الشغل حرتامامجيع الشركات ملزمة ب -
 لإلشارة إىل ذلك.

 
 ...ومكتسبات الصحفيني املهنيني"؛تشجيع إعداد: "21المادة  -
 . اهلدف من هذه الفقرة غري واضح، من يشجع؟ -

 
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة: 23.31مالحظات بشأن مشروع القانون رقم  -3

 :وتدقيق المفاهيم التعاريف

 ؛ ، ..."حتدث حتت اسم...واملؤسسات الصحفية" :3المادة  -
للمزيد من  "ة لقانون الصحافة والنشرضعالخايستحسن تعزيز عبارة املؤسسات الصحفية بعبارة " -

 التدقيق.
 

 ؛اختصاصات اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري : ..."  مراعاة"من أجل...مع :2المادة  -
 .باختصاصات اهليأة .." دون اإلخالليستحسن استعمال عبارة "..  -

 
 ؛"اإلدارة..."إذا تعذر...خيرب رئيس اجمللس بذلك : 2المادة  -

اإلدارة مفهوم واسع، فهل املقصود هو رئيس احلكومة أو وزارة )قطاع( االتصال أو وزارات أو مؤسسات أخرى، 
 بصفة واضحة أو استعمال مفهوم "السلطة احلكومية املختصة".يستحسن حتديد الوزارة أو املؤسسة املعنية 
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يتولى تدبير شؤون المصالح اإلدارية والتقنية  -"ميارس رئيس اجمللس مجيع السلط ...: 33المادة  -
 ؛والمالية للمجلس..."

ومسؤولية رئيس  ميكن ملدير عام أو كاتب عام أن يتوىل تدبري شؤون املصاحل اإلدارية والتقنية واملالية حتت سلطة
اجمللس، أما حتول صحفي مهين أو ناشر إىل مسؤول إداري ومايل وتقين ميكن أن يصرفه عن املهام املنتخب من 

 أجلها.

 

االتصال السمعي البصري ووكالة األنباء للمشاركة  ممثلي متعهدييستدعي اجمللس  : "...32المادة  -
 ؛..."

ووكالة )أو وكاالت يف حال إحداث أخرى(  االتصال السمعي البصريعلى أي أساس يتم حتديد ممثلي متعهدي 
 األنباء ؟.

 

 


