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يستند إصالح مدونة الصحافة والنشر على المقتضيات الواردة في الدستور الجديد السيما الفصول 28 و27 و 25 
منه وكذلك على التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلى 

أسرة الصحافة واإلعالم بتاريخ 25 نونبر 2002، وخطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 
بتاريخ 30 يوليوز 2004، وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء اإلعالم  

سنة 2009. 
كما يستند هذا الورش اإلصالحي على الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي وكذا على األخذ 
بغالبية التوجهات والمالحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية االستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة 

الصحافة والنشر. 
إن مشروع إعداد مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة يعد التزاما حكوميا، وهو نتاج مشاورات موسعة انطلقت 

منذ سنة 2012، وتعمقت مع األخذ بعدد كبير من نتائج االستشارة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
إن هذا الورش اإلصالحي لمدونة الصحافة والنشر يستند إلى المرجعيات التالية:

- الدستور 
- التوجيهات الملكية السامية
- توجهات البرنامج الحكومي

- خطة العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية
- توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة

- توصيات الكتاب األبيض للحوار الوطني حول اإلعالم والمجتمع
- أهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر

- االلتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات التي وافقت عليها المملكة المغربية ضمن اآلليات األممية 
لحقوق اإلنسان واالجتهادات والتوجهات والمقتضيات القانونية الخاصة بحرية الصحافة الوجيهة للمحكمة 

األوروبية.
إن المشاريع الجديدة لقوانين مدونة الصحافة والنشر تتميز بمجموعة من اإلنجازات الجوهرية في ورش اإلصالح 

تعرض هذه المذكرة عددا منها موزعة على سبعة محاور أساسية.
 

المحور األول: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة
إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة. 1

في حين أن قانون الصحافة والنشر الحالي وردت فيه عبارتي »سجن« أو »الحبس« 24 مرة وفي 21 فصال، فإنه تم 
إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع الجديد، في حاالت مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف 

والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات 
مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير.

 التنصيص على األخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضر. 2
تم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، وال 

تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير 
التعويض على الضرر، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة لألفراد في واقعة 

القذف. 

 تمكين الصحفي من تقديم أدلة اإلثبات طيلة مراحل الدعوى. 3
تم األخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما 

مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم 
بالقذف باإلدالء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خالل 15 يوما الموالية الستدعائه بالحضور إلى المحكمة.

ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي .. 4

المحور الثاني : حماية حقوق وحريات المجتمع و األفرادمذكرة تقديمية
 التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف. 5

التنصيص على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على اإلضرار 
 بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أو اإلشادة باإلرهاب والتحريض عليه.

 حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة
تم التأكيد على أنه يعد تدخال في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك 

عن طريق اختالق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفالم حميمية ألشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة 
ما لم تكن لها عالقة وثيقة بالحياة العامة.

 وضع مقتضيات تخص اإلشهار لحماية الفرد و المجتمع. 6
منع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشئ ولألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، واإلشهار المحرض على التمييز 
بسبب اللون أو الدين أو الجنس واإلشهار المروج لمنتوجات تضر بالسالمة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة.

 احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية. 7
تم التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، مع التأكيد على 

الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر األحكام النهائية.

 وضع آليات عملية إلقرار احترام أخالقيات المهنة. 8
حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخالقيات المهنة كما هو متعارف 

عليها دوليا.

 وضع شروط إلعمال مبدأ حسن النية في تقدير التعويض في قضايا القذف والسب. 9
تم إقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود الذي بذله الصحفي في 

البحث والتحري وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة.

إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة.. 10
 ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.. 11
 تمكين المشتكي من تقديم أدلة اإلثبات طيلة مراحل الدعوى. 12

تمكين المشتكي طيلة مراحل التقاضي من تقديم نسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود إلثبات عكس 
الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به.

 تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد . 13

المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية 
دوره في حماية حرية الصحافة

جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف. 14
 اإليقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء. 15

حيث أن إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية يتم بمقرر من القضاء، كما أن حجز مطبوع دوري 
يصدر بقرار قضائي استعجالي.

 نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي. 16
حيث ينشر الحكم القضائي النهائي باإلدانة بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من 

المشتكي وبمقرر قضائي.
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المحور الثاني : حماية حقوق وحريات المجتمع و األفراد
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عن طريق اختالق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفالم حميمية ألشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة 
ما لم تكن لها عالقة وثيقة بالحياة العامة.

 وضع مقتضيات تخص اإلشهار لحماية الفرد و المجتمع. 6
منع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشئ ولألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، واإلشهار المحرض على التمييز 
بسبب اللون أو الدين أو الجنس واإلشهار المروج لمنتوجات تضر بالسالمة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة.

 احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية. 7
تم التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، مع التأكيد على 

الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر األحكام النهائية.

 وضع آليات عملية إلقرار احترام أخالقيات المهنة. 8
حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخالقيات المهنة كما هو متعارف 

عليها دوليا.

 وضع شروط إلعمال مبدأ حسن النية في تقدير التعويض في قضايا القذف والسب. 9
تم إقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود الذي بذله الصحفي في 

البحث والتحري وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة.

إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة.. 10
 ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.. 11
 تمكين المشتكي من تقديم أدلة اإلثبات طيلة مراحل الدعوى. 12

تمكين المشتكي طيلة مراحل التقاضي من تقديم نسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود إلثبات عكس 
الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به.

 تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد . 13

المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية 
دوره في حماية حرية الصحافة

جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف. 14
 اإليقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء. 15

حيث أن إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية يتم بمقرر من القضاء، كما أن حجز مطبوع دوري 
يصدر بقرار قضائي استعجالي.

 نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي. 16
حيث ينشر الحكم القضائي النهائي باإلدانة بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من 

المشتكي وبمقرر قضائي.
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 العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة. 17
تمت االستجابة إلى المطلب القاضي بالنص على إجراء المحاكمات المتعلقة بقضايا الصحافة في إطار القضاء 

الجماعي دون القضاء الفردي كما يجري في بعض الحاالت، وذلك تعزيزا لمبدأ النزاهة وتوسيعا للضمانات 
المكفولة للصحفيين في هذا الجانب.

المحور الرابع: تعزيز حرية الصحافة اإللكترونية
االعتراف القانوني بالصحافة اإللكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة.. 18
النص على أن حرية خدمات الصحافة اإللكترونية مكفولة للجميع .. 19
 تمكين الصحف اإللكترونية من رخص التصوير. 20

حيث تم التأكيد على أن الصحيفة اإللكترونية المستوفية لشروط التصريح تستفيد من رخصة للتصوير الذاتي 
صالحة لمدة سنة، لإلنتاج السمعي البصري.

الحد األقصى للحجب القضائي للصحف اإللكترونية ال يتجاوز شهرا واحدا. 21

المحور الخامس: تشجيع االستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية
. إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع االستثمار في قطاع اإلعالم والصحافة . 22
تطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاوالت الصحفية . 23
 إقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية    . 24

      وتشجيع القراءة 

 إلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في قانون . 25
      الشركات 

 اعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم االحتكار في عالقات اإلشهار . 26
      والطباعة والتوزيع مع النشر.

المحور السادس : تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي
 إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر. 27

لقد تم التنصيص في هذا المشروع على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام مقتضيات الدستور و قانون 
الحصول على المعلومات، كما تم التنصيص على أن الكشف ال يتم إال بمقرر قضائي نهائي وفي الحاالت التي 
تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا الحياة الخاصة لألفراد ما لم تكن لها عالقة مباشرة 

بالحياة العامة. 

 الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض. 28
عبر التأكيد على حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات وفقا 

للقانون وألحكام الدستور مع النص على جزاءات في حالة رفض تسليم المعلومات

 ضمانات قانونية مشددة حماية للصحفيين من االعتداءات. 29
حيث تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية و مؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحفيين لالعتداء

 إلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود. 30
حصول تطور عميق وذلك بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة وتقليص النطاق الزمني من خمس سنوات 

إلى سنة واحدة.

 حصر االختصاص المكاني في دعاوى الصحافة. 31
لقد تمت االستجابة إلى مطلب المهنيين فيما يخص االختصاص المكاني للمخالفات، حيث تم حذف مكان 

التوزيع، وربط محل الطباعة فقط عندما يتعلق األمر بمسؤولية الطابع إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر 
المجلس الوطني للصحافة.

 تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم.. 32
تم تمديد أجل التصريح بالبيانات في حالة تغيرها إلى 60 يوما عوض 15 يوما كما هو معمول به في القانون 

الحالي، كما تم تضمين المشروع مسألة التصريح بالبيانات المتعلقة بالمحررين في حالة وجودهم.

 إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية. 33
تمكين المهنيين عبر آلية المجلس الوطني للصحافة من إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة 

بمهنة الصحافة وممارستها والتشريعات المتعلقة بحماية الصحفيين من االعتداءات.

المحور السابع : تعزيز استقاللية الصحفي والمؤسسة الصحفية
 سحب بطاقة الصحافة اختصاص حصري للقضاء .. 34

جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية االجتماعية للصحفيين.. 35
 تقنين الولوج إلى المهنة.. 36

وذلك عبر هيئة منتخبة من الصحافيين والناشرين تتولى تدبير إجراءات منح بطاقة الصحفي المهني، و ما يعنيه 
ذلك من تعزيز ضمانات استقاللية الصحفي والمؤسسات الصحفية.

 االرتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة. 37
عبر إقرار شهادة اإلجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال 

الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لإلجازة، بالنسبة 
لطالبي البطاقة ألول مرة.

 إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي. 38
مع ضمان االستقاللية إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري.

االرتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة. 39
عبر إقرار شهادة اإلجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال 

الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لإلجازة، بالنسبة 
لطالبي البطاقة ألول مرة.

إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان االستقاللية. 40
إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري.

خاتمة

في الختام ننوه باالقتراحات التي تضمنتها مذكرات المهنيين والفاعلين في القطاع، كما نؤكد على االنفتاح 
على كل االجتهادات والمالحظات التي من شأنها إغناء وتجويد مشاريع مدونة الصحافة والنشر، مع التأكيد 

على استمرارية التفاعل الجدي مع مختلف المتدخلين والمهنيين، ونتمنى لهذا النفس الحواري اإليجابي أن 
يستمر، والغاية تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر، حديثة وعصرية، تستجيب لمقتضيات الدستور 

الجديد وااللتزامات الدولية و انتظارات الجسم الصحفي الوطني، وتحمي حقوق األفراد والمجتمع.
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 حصر االختصاص المكاني في دعاوى الصحافة. 31
لقد تمت االستجابة إلى مطلب المهنيين فيما يخص االختصاص المكاني للمخالفات، حيث تم حذف مكان 

التوزيع، وربط محل الطباعة فقط عندما يتعلق األمر بمسؤولية الطابع إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر 
المجلس الوطني للصحافة.

 تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم.. 32
تم تمديد أجل التصريح بالبيانات في حالة تغيرها إلى 60 يوما عوض 15 يوما كما هو معمول به في القانون 

الحالي، كما تم تضمين المشروع مسألة التصريح بالبيانات المتعلقة بالمحررين في حالة وجودهم.

 إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية. 33
تمكين المهنيين عبر آلية المجلس الوطني للصحافة من إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة 

بمهنة الصحافة وممارستها والتشريعات المتعلقة بحماية الصحفيين من االعتداءات.

المحور السابع : تعزيز استقاللية الصحفي والمؤسسة الصحفية
 سحب بطاقة الصحافة اختصاص حصري للقضاء .. 34

جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية االجتماعية للصحفيين.. 35
 تقنين الولوج إلى المهنة.. 36

وذلك عبر هيئة منتخبة من الصحافيين والناشرين تتولى تدبير إجراءات منح بطاقة الصحفي المهني، و ما يعنيه 
ذلك من تعزيز ضمانات استقاللية الصحفي والمؤسسات الصحفية.

 االرتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة. 37
عبر إقرار شهادة اإلجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال 

الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لإلجازة، بالنسبة 
لطالبي البطاقة ألول مرة.

 إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي. 38
مع ضمان االستقاللية إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري.

االرتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة. 39
عبر إقرار شهادة اإلجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال 

الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لإلجازة، بالنسبة 
لطالبي البطاقة ألول مرة.

إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان االستقاللية. 40
إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري.

خاتمة

في الختام ننوه باالقتراحات التي تضمنتها مذكرات المهنيين والفاعلين في القطاع، كما نؤكد على االنفتاح 
على كل االجتهادات والمالحظات التي من شأنها إغناء وتجويد مشاريع مدونة الصحافة والنشر، مع التأكيد 

على استمرارية التفاعل الجدي مع مختلف المتدخلين والمهنيين، ونتمنى لهذا النفس الحواري اإليجابي أن 
يستمر، والغاية تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر، حديثة وعصرية، تستجيب لمقتضيات الدستور 

الجديد وااللتزامات الدولية و انتظارات الجسم الصحفي الوطني، وتحمي حقوق األفراد والمجتمع.
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يتعلق بالصحافة والنشر
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الفرع األول : أحكام عامة
المادة 1.  

تطبيقــا ألحــكام الدســتور وخاصــة الفصــول 28 و27 و25 
منــه وااللتزامــات الدوليــة وفقــا لالتفاقيــات الدوليــة 
القانــون  يحــدد هــذا  المغــرب،  التــي صــادق عليهــا 
القواعــد المتعلقــة بممارســة حريــة الصحافــة والنشــر و 

ــيما: ــة وال س الطباع
- شروط ممارسة الصحافة؛

- حقــوق الصحفييــن والمؤسســات الصحفيــة وضمانــات 
ــة،  ــة الصحاف ــا لممارس ــي يكفله ــة الت ــة والتعددي الحري

وااللتزامــات الواجــب مراعاتهــا مــن قبلهــم؛
والتوزيــع  الطباعــة  ألنشــطة  المنظمــة  القواعــد   -

والنشــر؛  بالصحافــة  المرتبطــة  واإلشــهار 
- القواعــد المتعلقــة بالحمايــة الخاصــة لبعــض الحقــوق 

وباختصــاص المحاكــم والمســاطر المتبعــة أمامها.

المادة 2.
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:

1. الصحافة:
مهنــة جمــع األخبــار أو المعلومــات أو الوقائــع أو التحــري 
عنهــا قصــد كتابــة أو إنجــاز مــادة إعالميــة مكتوبــة 
أو مســموعة أو ســمعية بصريــة أو بواســطة الصــورة 
ــة  ــت الدعام ــا كان ــرى كيفم ــيلة أخ ــة وس ــم أو أي أو الرس

ــوم. ــا للعم ــرها أو بثه ــتعملة لنش المس
مكتــوب  دوري  مطبــوع  بواســطة  الصحافــة  تمــارس 
تنشــر فيــه، كيفمــا كانــت لغتــه، أخبــار أو أفــكار أو آراء أو 
معلومــات أو صــور أو رســوم، تتخــذ شــكل نــص و/أو رمــز 
ــرات  ــى فت ــة أو غيرهــا ويصــدر عل ــة معين و/أو صــور بياني

ــة. ــة منتظم زمني
ــا  ــة وفق ــة إلكتروني ــطة صحيف ــا بواس ــارس أيض ــا تم كم
للشــروط واإلجــراءات الــواردة فــي هــذا القانون وال ســيما 

البــاب الســادس منــه؛

ــب  ــوم حس ــى العم ــه إل ــدث ونقل ــف الح ــر: وص 1.1الخب
قواعــد التحريــر المهنيــة المتعــارف عليهــا؛

المنظمــة  البيانـــات  مــن  مجموعــة  2.1المعلومــة: 
ــا  ــى خاص ــي معن ــة، تعط ــة والواضح ــقة والدقيق والمنس
ــن  ــم، تمكـ ــكار والمفاهي ــن األفـ ــة م ــة متجانسـ وتركيب
ــافها و  ــة واكتش ــى المعرف ــول إل ــادة والوص ــن االستفـ م

تداولهــا.

2. المطبوع 
ــار فــي شــكل  كل مطبــوع كيفمــا كانــت لغتــه لنشــر أخب
نــص و/أو رمــز و/أو صــور بيانيــة معنيــة أو أفــكار أو 
ــى  ــق عل ــالت أو تعالي ــوم أو تخي ــور أو رس ــات أو ص معلوم

ــة، ســواء كان منشــورا أو متاحــا  ــة أو متخيل أحــداث واقعي
للجمهــور بطريقــة أخــرى علــى أيــة دعامــة موجهــة 
للعمــوم أو فئــات منــه أيــا كانــت جهــة أو مــكان إصــداره، 
ويعتبــر المطبــوع دوريــا إذا كان يصــدر علــى فتــرات 

ــة؛ ــة منتظم زمني

3. الصحيفة اإللكترونية: 
يخضــع لمقتضيــات هــذا القانــون كل إصــدار يجــري 
تحيينــه بانتظــام و يتــم باســم نطــاق خــاص بالصحيفــة 
اإللكترونيــة ونظــام إلدارة المحتــوى موجــه للعمــوم عبــر 
ــة  ــات الحديث ــات التكنولوجي ــر آلي ــت وعب ــبكة اإلنترن ش
ــخص  ــه ش ــن خالل ــر م ــا، ينش ــدادا له ــكل امت ــي تش الت
ذاتــي أو اعتبــاري خدمــة طبقــا للتعريــف الــوارد فــي البند 
ــة،  ــة اإللكتروني ــة الصحاف ــده بخدم ــمى بع ــاله، تس 1 أع
للصحيفــة  التحريــري  الخــط  الشــخص  هــذا  ويديــر 
اإللكترونيــة وفــق معالجــة مهنيــة ذات طبيعــة صحفيــة؛

1.3 المحتــوى األساســي للصحيفــة اإللكترونيــة: محتــوى 

ــط  ــات والرواب ــتثناء اإلعالن ــة باس ــة اإللكتروني الصحيف
الــزوار وباقــي أشــكال مســاهماتهم غيــر  وتعليقــات 

ــا؛ ــة صحفي المعالج

ــواد  ــة: كل الم ــة األصلي ــة الصحفي ــواد اإلعالمي 2.3 الم

مســبوق،  وغيــر  مبتكــر  بشــكل  المنتجــة  الصحفيــة 
والتــي يراعــى فــي استنســاخها أو إعــادة اســتغاللها 

احتــرام حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة؛

المضيــف: كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يقــدم   .3.3
ــة  ــف اإللكتروني ــي للصح ــون الرقم ــواء المضم ــة إي خدم
وخدماتهــا التفاعليــة األخــرى مــن بريــد إلكترونــي، 
الحمايــة  مــع ضمــان  وبرمجيــات  وقواعــد معطيــات، 
الرقميــة لهــا، ويلتــزم بتوفيــر إمكانيــة النفــاذ الحــر 
للمضمــون والخدمــات مــن طــرف الــزوار، مــع منــح مالــك 
ــه؛ ــل تحيين ــن أج ــون م ــاذ للمضم ــح النف ــع مفاتي الموق

4.3 اســم النطــاق ومالكــه: نظــام علــى شــبكة اإلنترنــت 
يمّكــن مــن تحديــد عنــوان الموقــع اإللكترونــي والنفــاذ 
إليــه مــن طــرف الــزوار، يملكــه شــخص ذاتــي أو اعتبــاري 
يتــم حجــز اســم النطــاق تحــت مســؤوليته، بشــكل 
للمقتضيــات  طبقــا  وســيط  طريــق  عــن  أو  مباشــر 

ــل؛ ــا العم ــاري به ــة الج التنظيمي
 5.3 مقــدم خدمــات للصحافــة اإللكترونيــة : كل شــخص 
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ــترك  ــا أو يش ــج ينتجه ــن برام ــف م ــة تتأل ــمعية بصري س

فــي
ــره بإنتاجهــا أو بشــرائها مــن أجــل  ــف غي إنتاجهــا أو يكل

ــره بإذاعتهــا؛ ــف غي بثهــا أو إذاعتهــا أو تكلي

باب تمهيدي
 4 . الطابع: 

ــي  ــاطه الرئيس ــز نش ــاري يرتك ــي أو اعتب ــخص ذات كل ش
ــة؛ ــات الدوري ــع المطبوع ــى طب عل

5. الموزع: 
ــي  ــاطه الرئيس ــز نش ــاري يرتك ــي أو اعتب ــخص ذات كل ش

ــة. ــات الدوري ــع المطبوع ــى توزي عل

الفــرع الثانــي: فــي حريــة الصحافــة والنشــر 
والطباعــة

المادة 3.
ــل 28  ــكام الفص ــا ألح ــة، طبق ــة مضمون ــة الصحاف حري
مــن الدســتور، وال يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن 

أشــكال الرقابــة القبليــة.
يعتبــر الحــق فــي التعبيــر والنشــر مكفــوال للجميــع بــكل 
حريــة لألخبــار واألفــكار واآلراء، وللصحفــي الحــق فــي 

ــة؛ ــة القضائي المعلوم
الشــروط  وفــق  والحريــات  الحقــوق  هــذه  تمــارس 
والقانــون  القانــون  هــذا  فــي  الــواردة  والشــكليات 
المهنــي  للصحفــي  األساســي  بالنظــام  المتعلــق 
للصحافــة؛ الوطنــي  بالمجلــس  المتعلــق  والقانــون 

المطبوعــات  مــن  وغيرهــا  الصحــف  طباعــة  حريــة 
القانــون؛ هــذا  بموجــب  مضمونــة،  وتوزيعهــا 

ســرية مصــادر الخبــر مضمونــة وال يمكــن الكشــف 
عنهــا إال بمقــرر قضائــي وفــي الحــاالت التاليــة:

ــة  ــن الدول ــي وأم ــاع الوطن ــة بالدف ــا المتعلق - القضاي
الداخلــي والخارجــي؛

- الحيــاة الخاصــة لألفــراد مــا لــم تكــن لهــا عالقــة 
العامــة. بالحيــاة  مباشــرة 

المادة 4.  
ــى المعلومــات  ــر والحصــول عل ــى مصــادر الخب ــوج إل الول
حــق للصحفييــن، مــا لــم يتــم تقييــد الحــق فــي الحصول 

عليهــا وفقــا ألحــكام الدســتور والقانــون. 
المنتخبــة  والمؤسســات  العموميــة  اإلدارة  تقــوم 
والهيــآت المكلفــة بالمرفــق العــام بتســهيل مهمــة 
ــت  ــي الوق ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــي ف الصحف
ــك  ــض وذل ــة الرف ــي حال ــزاءات ف ــع الج ــب وتوق المناس

المعلومــات. الحصــول علــى  قانــون  بمقتضــى 

المادة 5.  
تضمن الدولة حرية الصحافة وتعددية اإلعالم.

تضمــن الدولــة حمايــة الصحفييــن مــن االعتــداء وتلتزم 
بتوفيــر الضمانــات المؤسســاتية لحمايتهم. 

ال تأثيــر لخطــورة الجنــح أو الجنايــات الصحفيــة علــى 
ــراءة. ــة الب ــدأ قرين مب

ــة  ــي الطباع ــر وقطاع ــة والنش ــاع الصحاف ــتفيد قط يس
كيفيــة  وتحــدد  العمومــي  الدعــم  مــن  والتوزيــع 
ــفافية  ــن ش ــا يضم ــي بم ــص تنظيم ــه بن ــتفادة من االس
ــي  ــاد ودوره ف ــرص والحي ــؤ الف ــي وتكاف ــم العموم الدع
ــر موضوعيــة مــع  ــراءة والتعدديــة وفــق معايي تنميــة الق
الصحفيــة  المقــاوالت  المطلــق الســتقاللية  االحتــرام 

المســتفيدة مــن الدعــم.
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القسم األول : في الصحافة والنشر
الباب األول

في مؤسسات الصحافة والنشر
المادة 6.  

تعتبــر مؤسســة صحفيــة فــي مدلــول هــذا القانــون، 
األشــخاص الذاتيــة أو االعتباريــة التــي تمــارس كل أو 
ــى  ــاله و تتول ــادة 2 أع ــي الم ــواردة ف ــطة ال ــض األنش بع
لهــذه الغايــة نشــر مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة 
بوصفهــا مالكــة أو مســتأجرة أو مســيرة، ألحدهمــا أو 

ــا. ــا مع هم

المادة 7.  
باســتثناء المؤسســات الصحفيــة األجنبيــة الخاضعــة 
علــى  يجــب  القانــون،  هــذا  مــن  الخامــس  للبــاب 
ــة أو  ــخاص ذاتي ــت أش ــة، ســواء كان المؤسســات الصحفي

يكــون: أن  اعتباريــة 
- مقرها الرئيسي بالمغرب؛ 

أو  فيهــا  الشــركاء  أو  األقــل  علــى  مالكيهــا  ثلثــا   -
مــن  مموليهــا،  أو  مقرضيهــا  أو  فيهــا  المساهميـــن 

مغربيــة. جنســية 

المادة 8.  
شــركة  شــكل  الناشــرة  المؤسســة  تتخــذ  عندمــا 
مســاهمة، مــا عــدا الحالــة التــي تكــون فيهــا المؤسســة 
ــهم  ــون األس ــب أن تك ــم، يج ــة القي ــي بورص ــعرة ف مس

إســمية. 
كل نقــل لهــذه األســهم يجــب أن يصــادق عليــه مجلــس 

إدارة الشــركة أو مجلــس رقابتهــا.

المادة 9.  
ــر  ــك أكث ــاري يمل ــي أو اعتب ــخص ذات ــى كل ش ــب عل يج
مــن 30 بالمائــة مــن رأس مــال أو حقــوق تصويــت أو هما 
ــة أو  ــة صحفي ــيير مؤسس ــزة إدارة أو تس ــل أجه ــا داخ مع
ــدى القضــاء  ــك ل المؤسســة المالكــة لهــا أن يصــرح بذل

ــة. ــي للصحاف ــس الوطن ــى المجل وإل
ــن 10  ــر م ــك أكث ــة تمل ــة صحفي ــى كل مؤسس ــب عل يج
ــوق تصويــت أو همــا معــا  بالمائــة مــن رأس مــال أو حقـ
ــرى  ــة أخ ــة صحفي ــيير مؤسس ــزة إدارة أو تس ــل أجه داخ
ــي  ــس الوطن ــى المجل ــدى القضــاء وإل ــك ل أن تصــرح بذل

ــة. ــس المنافس ــى مجل ــة وإل للصحاف
فــي حالــة اإلخــالل بالمقتضيــات المشــار إليهــا فــي 
المــادة، يعاقــب  والثانيــة مــن هــذه  الفقــرة األولــى 
ــهم  ــن أس ــة م ــن 30 بالمائ ــر م ــك ألكث ــخص المال الش
أو  لهــا  المالكــة  المؤسســة  أو  الصحفيــة  المؤسســة 
ــة  ــن 10 بالمائ ــر م ــة ألكث ــة المالك ــة الصحفي المؤسس
ــن 15.000  ــراوح بي ــك، بغرامــة تت مــن الرأســمال عــن ذل

درهــم و30.000 درهــم.

المادة 10.  
يمنــع تحــت طائلــة غرامــة يصــل حدهــا األقصــى 50 مــرة 
ــى أن  ــي عل ــرض الخف ــاء أو الق ــاب أو االقتن ــغ االكتت مبل
ال يقــل المبلــغ األدنــى للغرامــة 5.000 درهــم القيــام 
بإعــارة اســمه أليــة مؤسســة ناشــرة مــن خــالل التظاهــر 
باكتتــاب أســهم أو حصــص أو اقتنــاء أصــل تجــاري أو 

ــييره. ــتئجاره لتس ــند أو اس س
األفعــال  مــن  المســتفيد  العقوبــة  لنفــس  يتعــرض 

الســابقة. الفقــرة  فــي  عليهــا  المعاقــب 

المادة 11.  
يمنـــع علــى كـــل مؤسســة صحفيــة أن تتلقــى لفائدتهــا 
ــن  ــع م ــواال أو مناف ــرة أم ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش بصف
القــدرات  دعــم  باســتثناء  أجنبيــة،  جهــة  أو  حكومــة 
التدبيريــة والجوائــز الخاصــة بالصحــف والصحفييــن 
أو  إشــهار  أو  اشــتراك  أو  ببيــع  المتعلقــة  والخدمـــات 

تكويــن أو تطويــر للقــدرات البشــرية.
ــن 60.000 درهــم و400.000  ــراوح بي يعاقــب بغرامــة تت
درهــم كل مــن تلقــى بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه 
ممثــال لمؤسســة صحفيــة األمــوال أو المنافــع المذكــورة 

ــا. ــا بمصادرته ــة وجوب ــم المحكم ــاله، وتحك أع

المادة 12.  
للمؤسســة  المحاســباتية  التركيبيــة  القوائــم  تنشــر 
ــي  ــوز الموال ــح يولي ــل فات ــوراتها قب ــي منش ــة ف الصحفي
للســنة المحاســباتية المعنيــة، مــع نشــر كميــة الســحب 

ــع. و البي

الباب الثاني
في إدارة النشر

الفرع األول : مدير النشر
المادة 13.  

يجــب أن يكــون لــكل مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة 
أو أيــة دعامةإلكترونيــة أخــرى مديــرا للنشــر.

المادة 14.  
يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية: 

وقاطنــا  مغربيــة  جنســية  ومــن  راشــدا  يكــون  أن   -
لمغــرب؛ با

- أن يتمتع بحقوقه المدنية؛
ــن  ــي م ــم نهائ ــه حك ــي حق ــدر ف ــد ص ــون ق -  أن ال يك
أجــل جنايــة أو جنحــة فــي قضايــا االبتــزاز واالحتيــال 
والنصــب واالرتشــاء واســتغالل النفــوذ أو صــدر فــي حقــه 
حكــم بالحرمــان مــن واحــد أو أكثــر مــن حقوقــه الوطنيــة 

ــي؛ ــار القضائ ــرد االعتب ــع ب ــن تمت ــتثناء م باس
- أن يتوفــر علــى صفــة صحفــي مهني وفقــا للمقتضيات 

الــواردة فــي التشــريع المتعلق بالصحفــي المهني.

المادة 15.  
يســهر مديــر النشــر علــى ضمــان التقيــد باألحــكام 
التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بممارســة مهنــة 
الصحافــة مــن لــدن الصحافييــن العامليــن بالمؤسســة. 
ــق  ــار أو التعالي ــن األخب ــر، م ــل النش ــك، قب ــق كذل و يتحق
أو الصــور أو كل شــكل يحمــل أو يدعــم محتــوى إعالميــا، 
بأســماء  الموقعــة  المقــاالت  محــرري  هويــة  ومــن 

ــرها. ــل نش ــتعارة قب مس
ــأن  ــي ش ــق ف ــث أو التحقي ــد البح ــر، عن ــر النش ــزم مدي يل
ــتعارا،  ــا مس ــل توقيع ــع أو يحم ــر موق ــال غي ــون مق مضم
ــك أو  ــل المل ــال لوكي ــرر المق ــة مح ــن هوي ــف ع بالكش
ــب  ــه صاح ــر كأن ــر النش ــر مدي ــق. ويعتب ــي التحقي لقاض
المقــال، عنــد عــدم امتثالــه لهــذا األمــر أو فــي حالــة مــا 

ــة. ــر صحيح ــا غي ــوف عنه ــة المكش ــن أن الهوي إذا تبي
يتعــرض مديــر نشــر المطبــوع أو الصحيفــة اإللكترونيــة 
للمتابعــات وذلــك فــي الحــاالت ووفــق الشــروط وضمــن 

الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

الفرع الثاني: مدير النشر المساعد
المادة 16.  

تعيــن المؤسســة الصحفيــة أو الصحيفــة إلكترونيــة 
مديــرا للنشــر مســاعدا فــي حالــة مــا إذا كان مديــر 
ــي الحكومــة، مــع مراعــاة أحــكام المــادة  النشــر عضــوا ف
المتعلــق   65.13 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   33
ــي  بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة وبالوضــع القانون

ألعضائهــا؛
المادة 17.  

يســتوفي  أن  المســاعد  النشــر  مديــر  علــى  يجــب   
الشــروط الالزمــة لمزاولــة مهــام مديــر النشــر المحــددة 

ــون. ــذا القان ــي ه ف
المادة 18.  

إذا لــم يكــن مديــر النشــر المســاعد مســتوفيا للشــروط 
المتطلبــة فــي هــذا القانــون، توجــه الســلطة الحكوميــة 
المكلفــة باالتصــال إلــى مديــر المطبــوع الــدوري أو 
ــع  ــة م ــالة مضمون ــذارا برس ــة، إن ــة اإللكتروني الصحيف
ــون  ــذا القان ــكام ه ــد بأح ــد التقي ــلم قص ــعار بالتس إش
داخــل أجــل شــهر واحــد يبتــدئ مــن تاريــخ تبليــغ اإلنــذار.

المســاعد  النشــر  مديــر  تعييــن  عــدم  علــى  يترتــب 
الجديــد داخــل األجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
ــع  ــب موق ــدوري أو حج ــوع ال ــاف المطب ــاله إيق ــى أع األول
الصحيفــة اإللكترونيــة بقــرار مــن القضــاء االســتعجالي.

ــرد زوال  ــب بمج ــاف أو الحج ــذا اإليق ــل به ــي العم ينته
ــراره. ــرر إق ــذي ب ــبب ال الس

ــتعجالي  ــر اس ــن بأم ــب المذكوري ــاف أو الحج ــم اإليق يت
ــاء  صــادر عــن رئيــس المحكمــة االبتدائيــة المختصــة بن

ــة. ــة العام ــن النياب ــب م ــى طل عل
المادة 19.  

االلتزامــات  لجميــع  المســاعد  النشــر  مديــر  يخضــع 
ــر  ــر النش ــى مدي ــة عل ــؤوليات المفروض ــل المس ويتحم

بموجــب هــذا القانــون.

الباب الثالث:
في التصريح القبلي والبيانات اإلجبارية

المتعلقة به
المادة 20.  

أو صحيفــة  أي مطبــوع دوري  بنشــر  التصريــح  يجــب 
ــوم  ــابقة للي ــا الس ــن يوم ــل ثالثي ــل أج ــة داخ إلكتروني
ــي  ــح ف ــداره. و يكــون هــذا التصري ــه إص ــع في ــذي يتوق ال
ــر لــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة االبتدائيــة  ثالثــة نظائ
الــذي يوجــد فيــه المقــر الرئيســي للمؤسســة الصحفيــة 

ــة: ــات التالي ــن البيان ويتضم
ــه أو  ــره وتوزيع ــة نش ــدوري وطريق ــوع ال ــم المطب - اس

ــا؛ ــم نطاقه ــة واس ــة اإللكتروني ــم الصحيف اس
- الحالــة المدنيــة لمديــر النشــر ومدير النشــر المســاعد 
ــيتهم  ــذا جنس ــدوا وك ــن إن وج ــاء والمحرري ــد االقتض عن
ومحــل ســكناهم ومســتواهم الدراســي الموثق بشــواهد 
ــة  ــة أو بطاق ــم الوطني ــام بطائقه ــمية وأرق ــق رس ووثائ

ــي؛ اإلقامــة بالنســبة لألجانــب وســجلهم العدل
ــة  ــا بالطباع ــود إليه ــة المعه ــوان المطبع ــم وعن - اس
أو اســم وعنــوان مضيــف مقدمــي الخدمــات بالنســبة 

للصحيفــة اإللكترونيــة؛
أو  المالكــة  الصحفيــة  المؤسســة  وعنــوان  اســم   -
المســتأجرة أو المســيرة للمطبــوع الــدوري أو للصحيفــة 

اإللكترونيــة؛
الســجل  فــي  الصحفيــة  المؤسســة  تســجيل  رقــم   -

التجــاري؛
- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر؛

ــة  ــي المؤسســة الصحفي ــف ف ــال الموظ ــغ رأس الم - مبل
ــي  ــية مالك ــتثمرة وجنس ــوال المس ــل األم ــان أص ــع بي م

ــة. ــمال المؤسس ــة لرأس ــهم الممثل ــندات واألس الس
المؤسســات  يخــص  فيمــا  التاليــة  البيانــات  تضــاف 

شــركات: شــكل  علــى  المكونــة  الصحفيــة 
ــع  ــذي وق ــكان ال ــركة، والم ــيس الش ــد تأس ــخ عق - تاري

ــي؛ ــهار القانون ــه اإلش في
- الحالــة المدنيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمســاهمين 
وبصفــة عامــة مســيري وأعضــاء الشــركة ومهنتهــم 
الشــركات  وجنســيتهم ومحــل ســكناهم وكــذا اســم 
يعتبــرون  التــي  الماليــة  أو  الصناعيــة  أو  التجاريــة 

متصرفيــن أو مديريــن أو مســيرين فيهــا.
ــي  ــات المنصــوص عليهــا ف ــى البيان ــر يطــرأ عل كل تغيي
ــا  ــل 60 يوم ــل أج ــه داخ ــح ب ــب التصري ــادة يج ــذه الم ه
المواليــة لــه لــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة التــي تلقــت 

ــح األول. التصري
ــدى  ــح ل ــى التصري ــالع عل ــر االط ــه األم ــن يعني ــوز لم يج

ــة. ــة العام النياب
المادة 21.  

ــادة  ــي الم ــوارد ف ــح ال ــى التصري ــر عل ــر النش ــع مدي  يوق
ــة  ــدى المحكم ــك ل ــل المل ــدى وكي ــه ل ــاله، ويودع 20 أع
االبتدائيــة التــي يوجــد بدائــرة نفوذهــا المقــر الرئيســي 

ــة. ــة اإللكتروني ــدوري أو الصحيف ــوع ال للمطب
ــداع  ــهادة اإلي ــورا ش ــص ف ــك المخت ــل المل ــلم وكي يس
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المادة 15.  
يســهر مديــر النشــر علــى ضمــان التقيــد باألحــكام 
التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بممارســة مهنــة 
الصحافــة مــن لــدن الصحافييــن العامليــن بالمؤسســة. 
ــق  ــار أو التعالي ــن األخب ــر، م ــل النش ــك، قب ــق كذل و يتحق
أو الصــور أو كل شــكل يحمــل أو يدعــم محتــوى إعالميــا، 
بأســماء  الموقعــة  المقــاالت  محــرري  هويــة  ومــن 

ــرها. ــل نش ــتعارة قب مس
ــأن  ــي ش ــق ف ــث أو التحقي ــد البح ــر، عن ــر النش ــزم مدي يل
ــتعارا،  ــا مس ــل توقيع ــع أو يحم ــر موق ــال غي ــون مق مضم
ــك أو  ــل المل ــال لوكي ــرر المق ــة مح ــن هوي ــف ع بالكش
ــب  ــه صاح ــر كأن ــر النش ــر مدي ــق. ويعتب ــي التحقي لقاض
المقــال، عنــد عــدم امتثالــه لهــذا األمــر أو فــي حالــة مــا 

ــة. ــر صحيح ــا غي ــوف عنه ــة المكش ــن أن الهوي إذا تبي
يتعــرض مديــر نشــر المطبــوع أو الصحيفــة اإللكترونيــة 
للمتابعــات وذلــك فــي الحــاالت ووفــق الشــروط وضمــن 

الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

الفرع الثاني: مدير النشر المساعد
المادة 16.  

تعيــن المؤسســة الصحفيــة أو الصحيفــة إلكترونيــة 
مديــرا للنشــر مســاعدا فــي حالــة مــا إذا كان مديــر 
ــي الحكومــة، مــع مراعــاة أحــكام المــادة  النشــر عضــوا ف
المتعلــق   65.13 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   33
ــي  بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة وبالوضــع القانون

ألعضائهــا؛
المادة 17.  

يســتوفي  أن  المســاعد  النشــر  مديــر  علــى  يجــب   
الشــروط الالزمــة لمزاولــة مهــام مديــر النشــر المحــددة 

ــون. ــذا القان ــي ه ف
المادة 18.  

إذا لــم يكــن مديــر النشــر المســاعد مســتوفيا للشــروط 
المتطلبــة فــي هــذا القانــون، توجــه الســلطة الحكوميــة 
المكلفــة باالتصــال إلــى مديــر المطبــوع الــدوري أو 
ــع  ــة م ــالة مضمون ــذارا برس ــة، إن ــة اإللكتروني الصحيف
ــون  ــذا القان ــكام ه ــد بأح ــد التقي ــلم قص ــعار بالتس إش
داخــل أجــل شــهر واحــد يبتــدئ مــن تاريــخ تبليــغ اإلنــذار.

المســاعد  النشــر  مديــر  تعييــن  عــدم  علــى  يترتــب 
الجديــد داخــل األجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
ــع  ــب موق ــدوري أو حج ــوع ال ــاف المطب ــاله إيق ــى أع األول
الصحيفــة اإللكترونيــة بقــرار مــن القضــاء االســتعجالي.

ــرد زوال  ــب بمج ــاف أو الحج ــذا اإليق ــل به ــي العم ينته
ــراره. ــرر إق ــذي ب ــبب ال الس

ــتعجالي  ــر اس ــن بأم ــب المذكوري ــاف أو الحج ــم اإليق يت
ــاء  صــادر عــن رئيــس المحكمــة االبتدائيــة المختصــة بن

ــة. ــة العام ــن النياب ــب م ــى طل عل
المادة 19.  

االلتزامــات  لجميــع  المســاعد  النشــر  مديــر  يخضــع 
ــر  ــر النش ــى مدي ــة عل ــؤوليات المفروض ــل المس ويتحم

بموجــب هــذا القانــون.

الباب الثالث:
في التصريح القبلي والبيانات اإلجبارية

المتعلقة به
المادة 20.  

أو صحيفــة  أي مطبــوع دوري  بنشــر  التصريــح  يجــب 
ــوم  ــابقة للي ــا الس ــن يوم ــل ثالثي ــل أج ــة داخ إلكتروني
ــي  ــح ف ــداره. و يكــون هــذا التصري ــه إص ــع في ــذي يتوق ال
ــر لــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة االبتدائيــة  ثالثــة نظائ
الــذي يوجــد فيــه المقــر الرئيســي للمؤسســة الصحفيــة 

ــة: ــات التالي ــن البيان ويتضم
ــه أو  ــره وتوزيع ــة نش ــدوري وطريق ــوع ال ــم المطب - اس

ــا؛ ــم نطاقه ــة واس ــة اإللكتروني ــم الصحيف اس
- الحالــة المدنيــة لمديــر النشــر ومدير النشــر المســاعد 
ــيتهم  ــذا جنس ــدوا وك ــن إن وج ــاء والمحرري ــد االقتض عن
ومحــل ســكناهم ومســتواهم الدراســي الموثق بشــواهد 
ــة  ــة أو بطاق ــم الوطني ــام بطائقه ــمية وأرق ــق رس ووثائ

ــي؛ اإلقامــة بالنســبة لألجانــب وســجلهم العدل
ــة  ــا بالطباع ــود إليه ــة المعه ــوان المطبع ــم وعن - اس
أو اســم وعنــوان مضيــف مقدمــي الخدمــات بالنســبة 

للصحيفــة اإللكترونيــة؛
أو  المالكــة  الصحفيــة  المؤسســة  وعنــوان  اســم   -
المســتأجرة أو المســيرة للمطبــوع الــدوري أو للصحيفــة 

اإللكترونيــة؛
الســجل  فــي  الصحفيــة  المؤسســة  تســجيل  رقــم   -

التجــاري؛
- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر؛

ــة  ــي المؤسســة الصحفي ــف ف ــال الموظ ــغ رأس الم - مبل
ــي  ــية مالك ــتثمرة وجنس ــوال المس ــل األم ــان أص ــع بي م

ــة. ــمال المؤسس ــة لرأس ــهم الممثل ــندات واألس الس
المؤسســات  يخــص  فيمــا  التاليــة  البيانــات  تضــاف 

شــركات: شــكل  علــى  المكونــة  الصحفيــة 
ــع  ــذي وق ــكان ال ــركة، والم ــيس الش ــد تأس ــخ عق - تاري

ــي؛ ــهار القانون ــه اإلش في
- الحالــة المدنيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمســاهمين 
وبصفــة عامــة مســيري وأعضــاء الشــركة ومهنتهــم 
الشــركات  وجنســيتهم ومحــل ســكناهم وكــذا اســم 
يعتبــرون  التــي  الماليــة  أو  الصناعيــة  أو  التجاريــة 

متصرفيــن أو مديريــن أو مســيرين فيهــا.
ــي  ــات المنصــوص عليهــا ف ــى البيان ــر يطــرأ عل كل تغيي
ــا  ــل 60 يوم ــل أج ــه داخ ــح ب ــب التصري ــادة يج ــذه الم ه
المواليــة لــه لــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة التــي تلقــت 

ــح األول. التصري
ــدى  ــح ل ــى التصري ــالع عل ــر االط ــه األم ــن يعني ــوز لم يج

ــة. ــة العام النياب
المادة 21.  

ــادة  ــي الم ــوارد ف ــح ال ــى التصري ــر عل ــر النش ــع مدي  يوق
ــة  ــدى المحكم ــك ل ــل المل ــدى وكي ــه ل ــاله، ويودع 20 أع
االبتدائيــة التــي يوجــد بدائــرة نفوذهــا المقــر الرئيســي 

ــة. ــة اإللكتروني ــدوري أو الصحيف ــوع ال للمطب
ــداع  ــهادة اإلي ــورا ش ــص ف ــك المخت ــل المل ــلم وكي يس
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ــن  ــح وم ــن التصري ــخة م ــل نس ــة ويرس ــة ومؤرخ مختوم
الوثائــق المرفقــة بــه إلــى المجلــس الوطنــي للصحافــة.

تلقــي  رفــض  المختــص  الملــك  لوكيــل  يمكــن  ال 
للشــروط  اســتيفائه  عــدم  حالــة  فــي  إال  التصريــح 
أعــاله.  20 و   14 المادتيــن  فــي  المحــددة  والبيانــات 

المادة 22.  
ــوص  ــداع المنص ــهادة اإلي ــليم ش ــض تس ــة رف ــي حال ف
ــع  ــر رف ــر النش ــق لمدي ــاله، يح ــادة 21 أع ــي الم ــا ف عليه
دعــوى أمــام المحكمــة اإلداريــة المختصــة مــن أجــل 

ــهادة. ــليم الش ــض تس ــرعية رف ــدى ش ــي م ــت ف الب
المادة 23.  

يمكــن إصدار المطبــوع الدوري أو الصحيفــة اإللكترونية 
إيــداع  تاريــخ تســلم شــهادة  أجــل شــهر مــن  بعــد 
ــا و  ــا كتابي ــر اعتراض ــر النش ــق مدي ــم يتل ــح إن ل التصري

ــص. ــك المخت ــل المل ــرف وكي ــن ط ــال م معل
يحــق للمعنــي باألمــر، فــي حالــة االعتــراض أن يرفــع 
دعــوى أمــام المحكمــة اإلداريــة المختصــة مــن أجــل 
ــراض.  ــي االعت ــة ف ــض المتضمن ــررات الرف ــي مب ــت ف الب
الصحيفــة  أو  الــدوري  المطبــوع  إصــدار  يجــوز  وال 
اإللكترونيــة فــي حالــة الطعــن أمــام المحكمــة اإلداريــة.

يصــدر المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة اإللكترونيــة داخل 
أجــل ســنة تبتــدئ مــن تاريــخ تســلم شــهادة إيــداع 
التصريــح أو بعــد صــدور الحكــم النهائــي للمحكمــة 
ــن  ــي الفقرتي ــوارد ف ــراض ال ــة االعت ــي حال ــة ف المختص
ــى والثانيــة أعــاله وإال اعتبــر التصريــح عديــم األثــر. األول

المادة 24.  
يعاقــب بغرامــة تتــراوح بيــن 2.000 و10.000 درهــم 
مالــك المطبــوع الــدوري أو المســتأجر المســير لــه، وعنــد 
عــدم وجودهمــا مديــر النشــر، وعنــد عدمــه صاحــب 
ــذي  ــدوري، ال ــوع ال ــوزع المطب ــه م ــد عدم ــة، وعن المطبع
لــم يكــن موضــوع تصريــح طبقــا لمقتضيــات المادتيــن 
20 و21 أعــاله، أو اســتند فــي إصــداره علــى تصريــح 
أصبــح عديــم األثــر طبقــا لمقتضيــات المــادة 23 أعــاله .

ال يمكــن اســتمرار نشــر المطبــوع الــدوري إال بعــد القيام 
باإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 أعاله.

ــورة،  ــراءات المذك ــام باإلج ــن القي ــاع ع ــة االمتن ــي حال  ف
ــاله  ــى أع ــرة األول ــي الفق ــن ف ــخاص الواردي ــب األش يعاق
يؤدونهــا  درهــم   20000 قدرهــا  بغرامــة  بالتضامــن 
ــن كل  ــب ع ــي، وتحتس ــر قانون ــد غي ــر جدي ــد كل نش عن
ــدر  ــم إذا ص ــق بالحك ــوم النط ــن ي ــداء م ــر ابت ــدد ينش ع
ــغ  ــي لتبلي ــث الموال ــوم الثال ــن الي ــداء م ــا أو ابت حضوري

ــن. ــاك طع ــو كان هن ــا ول ــدر غيابي ــم إذا ص الحك
عــدم  حالــة  فــي  اإللكترونيــة  الصحيفــة  تتعــرض 
ــي  التصريــح بإحداثهــا لنفــس العقوبــة المشــار اليهــا ف
الفقــرة األولــى أعــاله وتتعــرض كذلــك للحجــب إلــى 
حيــن القيــام باإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

20 أعــاله.

الباب الرابع:
في البيانات اإلجبارية واإليداعات

المادة 25.  
المطبــوع  يــرد فــي كل نســخة مــن نســخ  يجــب أن 
لــكل  الرئيســية  االســتقبال  صفحــة  فــي  أو  الــدوري 
صحيفــة إلكترونيــة متاحــة لولــوج العمــوم مــا يلــي:

- اسم مدير النشر؛
- اسم مدير النشر المساعد، عند االقتضاء؛

- أسماء وصفات األشخاص الذين يتولون اإلدارة؛
المطبعــة  وعنــوان  اســم  وكــذا  المطبــوع  عنــوان   -
والمــوزع فــي حالــة وجــوده، بالنســبة للمطبــوع الــدوري؛

- عنــوان الصحيفــة ومضيــف الموقع بالنســبة للصحيفة 
اإللكترونية.

يجــب أن يشــار فــي كل عــدد مــن أعــداد المطبــوع 
الــدوري إلــى عــدد النســخ المطبوعــة أو عــدد الــزوار عــن 

كل يــوم بالنســبة للصحيفــة اإللكترونيــة.
المادة 26.  

الــدوري  المطبــوع  مــن  عــدد  نشــر كل  عنــد  تســلم 
نســختان منــه، للســلطة الحكوميــة المكلفــة باالتصــال 
المحكمــة االبتدائيــة  لــدى  العامــة  للنيابــة  ونســخة 
التــي يوجــد فــي دائــرة نفوذهــا الترابــي مقــر المؤسســة 
الصحفيــة وذلــك لحمايــة الحقــوق والحريــات، ونســختان 
للمكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة بهــدف األرشــفة 
الثقافــي و نســخة للمجلــس  التــراث  والحفــاظ علــى 

ــة.  ــي للصحاف الوطن
المادة 27.  

ــراوح  ــة تت ــدوري بغرام ــوع ال ــر المطب ــر نش ــب مدي يعاق
بيــن 2.000 درهــم و 4.000 درهــم عــن كل عــدد يصــدر 

ــاله. ــادة 25 أع ــات الم ــا لمقتضي مخالف
بنفــس  اإللكترونيــة  الصحيفــة  نشــر  مديــر  يعاقــب 
الغرامــة الــواردة فــي الفقــرة األولــى أعــاله عنــد مخالفتــه 

لمقتضيــات المــادة 25 أعــاله. 
المادة 28.  

ــا  ــة قدره ــدوري بغرام ــوع ال ــر المطب ــر نش ــب مدي يعاق
ــى  5.000 درهــم عــن كل عــدد لــم تســلم منــه النســخ ال
ــاله. ــادة 26 أع ــي الم ــا ف ــار إليه ــة المش ــات المعني الجه

الباب الخامس:
في المطبوعات األجنبية

المادة 29.  
يعــد مطبوعــا أجنبيــا، ألجــل تطبيــق هــذا القانــون، 
كل مطبــوع مهمــا كانــت دعامتــه يتوفــر فيــه أحــد 

التالييــن: الشــرطين 
- أن يصدر في الخارج؛

أو جــزءا مــن  أن كال  غيــر  المغــرب،  فــي  أن يصــدر   -
رأســماله أو مــن حقــوق التصويــت فــي الجمــوع وأجهــزة 
يمتلكهــا  أن  يجــب  معــا،  همــا  أو  للمؤسســة  اإلدارة 

شــخص ذاتــي أو اعتبــاري مــن جنســية أجنبيــة. 

المادة 30.  
بالمغــرب  يطبــع  أجنبــي  دوري  مطبــوع  كل  يخضــع 
ــادرة  ــوص الص ــون والنص ــذا القان ــة له ــات العام للمقتضي

. لتطبيقــه
ــع أي  ــر أو يطب ــدث أو ينش ــع أن يح ــك، يمن ــى ذل ــالوة عل ع
ــي إال إذا صــدر بشــأنه ســابق إذن مــن  ــوع دوري أجنب مطب
ــاء علــى  طــرف رئيــس الحكومــة أو مــن يفوضــه لذلــك، بن
ــير أو  ــتأجر أو المس ــك أو المس ــه المال ــي يوجه ــب كتاب طل
ــة المكلفــة باالتصــال  ــى الســلطة الحكومي ــر النشــر إل مدي
ــن  ــادة 20 م ــي الم ــددة ف ــات المح ــات والكيفي ــق البيان وف

ــون. هــذا القان
المطبــوع  يصــدر  لــم  إذا  األثــر  عديــم  اإلذن  ويعتبــر 
الــدوري األجنبــي بعــد انصــرام أجــل ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ الحصــول عليــه أو إذا انقطــع المطبــوع الــدوري عــن 

الصــدور لمــدة ســنة.
يعاقــب علــى مخالفــة أحــكام الفقــرة الثانيــة أعــاله بغرامــة 
تتــراوح بيــن 30.000 و100.000 درهــم، وتصــدر العقوبــة 
ــره  ــر نش ــدوري ومدي ــوع ال ــب المطب ــى صاح ــورة عل المذك
عنــد  يتحملــون  الذيــن  والمــوزع  المطبعــة  وصاحــب 

ــن. ــه التضام ــى وج ــة عل ــاء، أداء الغرام االقتض
يمكــن أن يقــع الحجــز اإلداري لجميــع األعــداد الصــادرة 
ــرار مــن القضــاء االســتعجالي، وفــي  ــك بق بــدون إذن، وذل
ــى  ــم عل ــي الحك ــا ف ــص وجوب ــة، ين ــم بالعقوب ــة الحك حال

ــا.  ــداد وإتالفه ــادرة األع مص
كل تغييــر يطــرأ علــى البيانــات المنصــوص عليهــا فــي 
للمطبوعــات  بالنســبة  القانــون  هــذا  مــن   20 المــادة 
األجنبيــة يجــب التصريــح بــه داخــل الثالثيــن يومــا المواليــة 

ــال.  ــة باالتص ــة المكلف ــلطة الحكومي ــدى الس ــه ل ل
المادة 31.  

المطبوعــات  بتوزيــع  الترخيــص  عــدم  طلــب  يجــوز 
وعرضهــا  األجنبيــة  الدوريــة  والمطبوعــات  األجنبيــة 
ــد  ــكها قص ــوم ومس ــار العم ــى أنظ ــا عل ــع أو عرضه للبي
التوزيــع والبيــع أو العــرض ألجــل الدعايــة، إذا كانــت 
ــي  ــبا ف ــا أو س ــالمي أو قذف ــن اإلس ــاءة للدي ــن إس تتضم
شــخص جاللــة الملــك أو فــي أحــد أصحــاب الســمو 
الملكــي األمــراء واألميــرات أو تحريضــا علــى المــس 
والوحــدات  الجنــود  تحريــض  أو  الترابيــة  بالوحــدة 
ــن  ــاع ع ــرد أو االمتن ــان أو التم ــى العصي ــكرية عل العس
ــة  ــف أو الكراهي ــى العن ــام بالواجــب أو التحريــض عل القي
ــض  ــه أو التحري ــادة ب ــاب واإلش ــى اإلره ــض عل أو التحري
ــى  ــي أو التحريــض عل ــز العنصــري أو الجنس ــى التميي عل

اإلضــرار بالقاصريــن.
يتــم منــع العــدد بأمــر مــن رئيــس المحكمــة االبتدائيــة 
بنــاء علــى طلــب مــن الســلطة الحكوميــة المعنيــة 
أو النيابــة العامــة يصــدر داخــل أجــل ثمــان ســاعات 
ــى  ــورا وعل ــس ف ــر الرئي ــذ أم ــب وينف ــه بالطل ــن توصل م

ــل. األص
ــة  ــة العام ــة أو النياب ــة المعني ــلطة الحكومي ــوز للس يج
عــدم الترخيــص بتوزيــع عــدد المطبــوع او المطبــوع 
الــدوري المعنــي مؤقتــا بأمــر قضائــي اســتعجالي لغايــة 

ــي. ــت النهائ الب

أو  المطبوعــات  أو عــرض  وإذا وقــع عــن قصــد نشــر 
ــت  ــر المؤق ــادر األم ــة الص ــة األجنبي ــات الدوريـ المطبوع
ــا  ــادة طبعه ــا أو إع ــع أو توزيعه ــا، للبي ــي حقه ــع ف بالمن
 100.000 بيــن  تتــراوح  بغرامــة  ذلــك  عــن  يعاقــب 

درهــم. و500.000 
أعــداد  حجــز  القضائيــة  الشــرطة  ضبــاط  يباشــر 
المطبوعــات أو المطبوعــات الدوريــة األجنبيــة الممنوعة 
وكــذا األعــداد المنقولــة عنهــا. وفــي حالــة الحكـــم 
علــى مصــادرة  الحكــم  فــي  وجوبــا  ينــص  بعقوبــة، 

وإتالفهــا. األعــداد 
المادة 32.  

يمكــن فــي حالــة ثبــوت كل منــع أو حجــز تعســفي للمطبــوع 
أو المطبــوع الــدوري األجنبــي طلــب تعويــض يــوازي الضــرر 

المترتــب عــن ذلــك.

الباب السادس:
في حرية وخدمات الصحافة اإللكترونية

المادة 33.  
حرية خدمات الصحافة اإللكترونية مكفولة. 

ال يجــوز اعتبــار خدمــات التواصــل مــع العمــوم علــى شــبكة 
االنترنيــت التــي يكــون هدفهــا األساســي تقديــم وصــالت 
إشــهارية أو إعالنــات كيفمــا كان شــكلها أو مضمونهــا، 

ــة.  ــا إلكتروني صحف
تلتــزم الصحــف اإللكترونيــة بالمقتضيــات الــواردة فــي 
القانــون رقــم 09.08 يتعلــق بحمايــة األشــخاص الذاتييــن 

ــخصي. ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي ــاه معالج تج
المادة 34.  

اســم  مــن  وبالمجــان  اإللكترونيــة  الصحيفــة  تســتفيد 
 ،press.ma بالصحافــة  خــاص  بامتــداد  وطنــي  نطــاق 
يكــون مدخــال لمضمونهــا اإلعالمــي، وكــذا االســتفادة مــن 
ــق  ــاع، وف ــة للقط ــة المخصص ــة العمومي ــر التحفيزي التدابي
ــة الجــاري بهــا العمــل. ــات التشــريعية والتنظيمي المقتضي

ــع  ــالت، م ــن المواص ــة لتقني ــة الوطني ــدى الوكال ــودَع، ل ي
وصــل التصريــح ملــف بنفــس البيانــات المنصــوص عليهــا 
ــر  ــن تدبي ــتفادة م ــل االس ــن أج ــاله، م ــادة 20 أع ــي الم ف

. press.maــن ــاق الوط ــم النط ــداد اس امت
ــة  ــة عرضي ــث بصف ــي تب ــة الت ــف اإللكتروني ــودِع الصح ت
ــأة  ــدى الهي ــت، ل ــر اإلنترن ــة عب ــة أو تلفزيوني ــواد إذاعي م
ــات  ــف البيان ــا لالتصــال الســمعي البصــري، نفــس مل العلي

ــاله. ــه أع ــوص علي المنص
المادة 35.  

تســتفيد الصحيفــة اإللكترونيــة التــي اســتوفت شــروط 
المــادة 20 أعــاله، مــن رخصــة للتصويــر الذاتــي، مســلمة 
ــدة  ــة لم ــي، صالح ــينمائي المغرب ــز الس ــرف المرك ــن ط م
ســنة، لإلنتــاج الســمعي البصــري الموجــه لخدمــة الصحافــة 

ــة.  اإللكتروني
يتعــرض كل تصويــر بــدون رخصــة للعقوبــات المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون الصناعــة الســينماتوغرافية. 
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المادة 30.  
بالمغــرب  يطبــع  أجنبــي  دوري  مطبــوع  كل  يخضــع 
ــادرة  ــوص الص ــون والنص ــذا القان ــة له ــات العام للمقتضي

. لتطبيقــه
ــع أي  ــر أو يطب ــدث أو ينش ــع أن يح ــك، يمن ــى ذل ــالوة عل ع
ــي إال إذا صــدر بشــأنه ســابق إذن مــن  ــوع دوري أجنب مطب
ــاء علــى  طــرف رئيــس الحكومــة أو مــن يفوضــه لذلــك، بن
ــير أو  ــتأجر أو المس ــك أو المس ــه المال ــي يوجه ــب كتاب طل
ــة المكلفــة باالتصــال  ــى الســلطة الحكومي ــر النشــر إل مدي
ــن  ــادة 20 م ــي الم ــددة ف ــات المح ــات والكيفي ــق البيان وف

ــون. هــذا القان
المطبــوع  يصــدر  لــم  إذا  األثــر  عديــم  اإلذن  ويعتبــر 
الــدوري األجنبــي بعــد انصــرام أجــل ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ الحصــول عليــه أو إذا انقطــع المطبــوع الــدوري عــن 

الصــدور لمــدة ســنة.
يعاقــب علــى مخالفــة أحــكام الفقــرة الثانيــة أعــاله بغرامــة 
تتــراوح بيــن 30.000 و100.000 درهــم، وتصــدر العقوبــة 
ــره  ــر نش ــدوري ومدي ــوع ال ــب المطب ــى صاح ــورة عل المذك
عنــد  يتحملــون  الذيــن  والمــوزع  المطبعــة  وصاحــب 

ــن. ــه التضام ــى وج ــة عل ــاء، أداء الغرام االقتض
يمكــن أن يقــع الحجــز اإلداري لجميــع األعــداد الصــادرة 
ــرار مــن القضــاء االســتعجالي، وفــي  ــك بق بــدون إذن، وذل
ــى  ــم عل ــي الحك ــا ف ــص وجوب ــة، ين ــم بالعقوب ــة الحك حال

ــا.  ــداد وإتالفه ــادرة األع مص
كل تغييــر يطــرأ علــى البيانــات المنصــوص عليهــا فــي 
للمطبوعــات  بالنســبة  القانــون  هــذا  مــن   20 المــادة 
األجنبيــة يجــب التصريــح بــه داخــل الثالثيــن يومــا المواليــة 

ــال.  ــة باالتص ــة المكلف ــلطة الحكومي ــدى الس ــه ل ل
المادة 31.  

المطبوعــات  بتوزيــع  الترخيــص  عــدم  طلــب  يجــوز 
وعرضهــا  األجنبيــة  الدوريــة  والمطبوعــات  األجنبيــة 
ــد  ــكها قص ــوم ومس ــار العم ــى أنظ ــا عل ــع أو عرضه للبي
التوزيــع والبيــع أو العــرض ألجــل الدعايــة، إذا كانــت 
ــي  ــبا ف ــا أو س ــالمي أو قذف ــن اإلس ــاءة للدي ــن إس تتضم
شــخص جاللــة الملــك أو فــي أحــد أصحــاب الســمو 
الملكــي األمــراء واألميــرات أو تحريضــا علــى المــس 
والوحــدات  الجنــود  تحريــض  أو  الترابيــة  بالوحــدة 
ــن  ــاع ع ــرد أو االمتن ــان أو التم ــى العصي ــكرية عل العس
ــة  ــف أو الكراهي ــى العن ــام بالواجــب أو التحريــض عل القي
ــض  ــه أو التحري ــادة ب ــاب واإلش ــى اإلره ــض عل أو التحري
ــى  ــي أو التحريــض عل ــز العنصــري أو الجنس ــى التميي عل

اإلضــرار بالقاصريــن.
يتــم منــع العــدد بأمــر مــن رئيــس المحكمــة االبتدائيــة 
بنــاء علــى طلــب مــن الســلطة الحكوميــة المعنيــة 
أو النيابــة العامــة يصــدر داخــل أجــل ثمــان ســاعات 
ــى  ــورا وعل ــس ف ــر الرئي ــذ أم ــب وينف ــه بالطل ــن توصل م

ــل. األص
ــة  ــة العام ــة أو النياب ــة المعني ــلطة الحكومي ــوز للس يج
عــدم الترخيــص بتوزيــع عــدد المطبــوع او المطبــوع 
الــدوري المعنــي مؤقتــا بأمــر قضائــي اســتعجالي لغايــة 

ــي. ــت النهائ الب

أو  المطبوعــات  أو عــرض  وإذا وقــع عــن قصــد نشــر 
ــت  ــر المؤق ــادر األم ــة الص ــة األجنبي ــات الدوريـ المطبوع
ــا  ــادة طبعه ــا أو إع ــع أو توزيعه ــا، للبي ــي حقه ــع ف بالمن
 100.000 بيــن  تتــراوح  بغرامــة  ذلــك  عــن  يعاقــب 

درهــم. و500.000 
أعــداد  حجــز  القضائيــة  الشــرطة  ضبــاط  يباشــر 
المطبوعــات أو المطبوعــات الدوريــة األجنبيــة الممنوعة 
وكــذا األعــداد المنقولــة عنهــا. وفــي حالــة الحكـــم 
علــى مصــادرة  الحكــم  فــي  وجوبــا  ينــص  بعقوبــة، 

وإتالفهــا. األعــداد 
المادة 32.  

يمكــن فــي حالــة ثبــوت كل منــع أو حجــز تعســفي للمطبــوع 
أو المطبــوع الــدوري األجنبــي طلــب تعويــض يــوازي الضــرر 

المترتــب عــن ذلــك.

الباب السادس:
في حرية وخدمات الصحافة اإللكترونية

المادة 33.  
حرية خدمات الصحافة اإللكترونية مكفولة. 

ال يجــوز اعتبــار خدمــات التواصــل مــع العمــوم علــى شــبكة 
االنترنيــت التــي يكــون هدفهــا األساســي تقديــم وصــالت 
إشــهارية أو إعالنــات كيفمــا كان شــكلها أو مضمونهــا، 

ــة.  ــا إلكتروني صحف
تلتــزم الصحــف اإللكترونيــة بالمقتضيــات الــواردة فــي 
القانــون رقــم 09.08 يتعلــق بحمايــة األشــخاص الذاتييــن 

ــخصي. ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي ــاه معالج تج
المادة 34.  

اســم  مــن  وبالمجــان  اإللكترونيــة  الصحيفــة  تســتفيد 
 ،press.ma بالصحافــة  خــاص  بامتــداد  وطنــي  نطــاق 
يكــون مدخــال لمضمونهــا اإلعالمــي، وكــذا االســتفادة مــن 
ــق  ــاع، وف ــة للقط ــة المخصص ــة العمومي ــر التحفيزي التدابي
ــة الجــاري بهــا العمــل. ــات التشــريعية والتنظيمي المقتضي

ــع  ــالت، م ــن المواص ــة لتقني ــة الوطني ــدى الوكال ــودَع، ل ي
وصــل التصريــح ملــف بنفــس البيانــات المنصــوص عليهــا 
ــر  ــن تدبي ــتفادة م ــل االس ــن أج ــاله، م ــادة 20 أع ــي الم ف

. press.maــن ــاق الوط ــم النط ــداد اس امت
ــة  ــة عرضي ــث بصف ــي تب ــة الت ــف اإللكتروني ــودِع الصح ت
ــأة  ــدى الهي ــت، ل ــر اإلنترن ــة عب ــة أو تلفزيوني ــواد إذاعي م
ــات  ــف البيان ــا لالتصــال الســمعي البصــري، نفــس مل العلي

ــاله. ــه أع ــوص علي المنص
المادة 35.  

تســتفيد الصحيفــة اإللكترونيــة التــي اســتوفت شــروط 
المــادة 20 أعــاله، مــن رخصــة للتصويــر الذاتــي، مســلمة 
ــدة  ــة لم ــي، صالح ــينمائي المغرب ــز الس ــرف المرك ــن ط م
ســنة، لإلنتــاج الســمعي البصــري الموجــه لخدمــة الصحافــة 

ــة.  اإللكتروني
يتعــرض كل تصويــر بــدون رخصــة للعقوبــات المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون الصناعــة الســينماتوغرافية. 
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المادة 36.  
تخضــع تعليقــات زوار الصحيفــة اإللكترونيــة والروابــط 
لمبــدأ الحريــة، ويلتــزم مديــر النشــر بعــدم نشــر أي محتــوى 
يعــد جريمــة طبقــا لهــذا القانــون، وســحب التعليــق أو 

ــاءة. ــوت اإلس ــة ثب ــي حال ــط ف الراب
ولهــذا الغــرض، يضــع مديــر النشــر فــي الحيــز المخصــص 
االنترنيــت  شــبكة  لمســتعملي  الشــخصية  للمســاهمات 
المشــروعة  غيــر  المضاميــن  لمراقبــة  مالئمــة  وســائل 
تســهل عليــه حجبهــا وجعــل الولــوج إليهــا مســتحيال، كمــا 
ــن  ــى المضامي ــرف عل ــر التع ــخص آخ ــى كل ش ــهل عل تس

ــا. ــار عنه ــورة واإلخب المذك
المادة 37.  

ال يجــوز حجــب موقــع الصحيفــة اإللكترونيــة إال بمقــرّر 
قضائــي فــي حالــة الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 مــن هــذا القانــون، علــى أال 

تتجــاوز مــدة الحجــب شــهرا واحــدا.
غيــر أنــه اســتثناء مــن األحــكام المشــار إليهــا أعــاله، 
ــس  ــى ملتم ــاء عل ــة بن ــة المختص ــس المحكم ــن لرئي يمك
ــف  ــوع أن يوق ــي الموض ــت ف ــل الب ــة قب ــة العام ــن النياب م
علــى الفــور بأمــر قضائــي اســتعجالي الصحيفــة اإللكترونيــة 

ــر ب:  ــق األم ــا، إذا تعل ــن يوم ــاوز ثالثي ــدة ال تتج لم
 - التحريــض المباشــر علــى ارتــكاب الجرائــم المتعلقــة 
بالقتــل أو االعتــداء علــى الحرمــة الجســدية لإلنســان أو 

اإلرهــاب أو الســرقة أو التخريــب؛
ضــد  بالجرائــم  أو  الحــرب  بجرائــم  اإلشــادة   -

اإلرهــاب؛ بجرائــم  أو  اإلنســانية 
التحريــض المباشــر علــى الكراهيــة أو التمييــز   -
اإلضــرار  علــى  التحريــض  أو  الجنســي  أو  العنصــري 

. يــن صر لقا با
يتــم ســحب المــادة الصحفيــة بموجــب أمــر اســتعجالي 
ــس  ــى ملتم ــاء عل ــة بن ــة المختص ــس المحكم ــدره رئي يص

ــة. ــة العام النياب
المادة 38.  

ال تتحمــل الصحيفــة اإللكترونيــة مســؤولية المــواد الناتجــة 
ــن  ــه م ــب إثبات ــذي يج ــة ال ــراق أو القرصن ــل االخت ــن فع ع

قبــل شــركة معتمــدة فــي المجــال.

المادة 39.  
ــاالت  ــح ح ــى تصحي ــل عل ــر العم ــر النش ــى مدي ــن عل يتعي

االختــراق الــواردة فــي المــادة 38 أعــاله.
فــي حالــة تعــذر تصحيحهــا وفــق تراتبيــة المســؤولية 
المبينــة فــي المــادة 98 أدنــاه، يتــم اللجــوء إلــى المضيــف 

ــاق. ــم النط ــك اس أو مال
المادة 40.  

باالحتفــاظ  اإللكترونيــة  الصحيفــة  نشــر  مديــر  يلتــزم 
بأرشــيف الصحيفــة لفتــرة تــوازي مــدة ســتة أشــهر تبتــدئ 

ــة. ــادة اإلعالمي ــر الم ــخ نش ــن تاري م
المادة 41.  

يُعــرّض االستنســاخ الكلــي أو الجزئــي لمــواد إعالميــة 
مــن صاحــب  ترخيــص مســبق  أصليــة دون  إلكترونيــة 
الحــق، للجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع المتعلــق 

بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. 
يســتثنى مــن هــذه الجــزاءات االستنســاخ لغايــة االستشــهاد 
واالســتعمال غيــر التجــاري فــي مجــال التعليــم، وكل شــكل 
مــن االستشــهاد المســند ألصلــه والجــاري بــه العمــل 

ــة. ــات الصحاف ــات وأخالقي ــب تقني حس
المادة 42.  

يتعيــن علــى مديــر نشــر الصحيفــة اإللكترونيــة فــور توصله 
مــن صاحــب حــق محمــي بمــا يُفيــد وجــود خــرق لحقــوق 
المؤلــف والحقــوق المجــاورة، المبــادرة إلــى ســحب المــادة 
المعنيــة أو تعطيــل الولــوج إليهــا عنــد توفــر الشــروط 
القانونيــة الــواردة فــي التشــريع المتعلــق بحقــوق المؤلــف 

ــوق المجــاورة. أو الحق
المادة 43.  

تترتــب علــى عــدم االســتجابة لمقتضيــات المــادة 42 أعاله، 
ــوق  ــف والحق ــوق المؤل ــون حق ــي قان ــواردة ف ــزاءات ال الج
بالفتــرة  المرتبطــة  الحقــوق  إســقاط  دون  المجــاورة، 

الســابقة لإلشــعار بالخــرق.

القسم الثاني:
في الطباعة والتوزيع واإلشهار

الباب األول:
في الطباعة

المادة 44.  
لقواعــد  والناشــر  المطبعــة  بيــن  العالقــة  تخضــع   
ــا  ــاري به ــريعات الج ــا للتش ــا وفق ــول به ــد المعم التعاق

العمــل.
المادة 45.  

ــوع دوري  ــن أي مطب ــدد األول م ــع الع ــل طب ــترط قب  يش
المســؤول عــن المطبعــة  المديــر  وطنــي أن يتلقــى 
نســخة مــن التصريــح الــوارد فــي المــادة 20 أعــاله 

مصــادق عليــه مــن قبــل الســلطات المختصــة.
يمتنــع المديــر المســؤول عــن المطبعــة عنــد عــدم 
توصلــه بنســخة مــن التصريــح المذكــور أعــاله، عــن 

إصــدار المطبــوع الــدوري. 
فــي  الــواردة  البيانــات  علــى  يطــرأ  تغييــر  كل  عنــد 
المديــر  إخبــار  أعــاله، يجــب  اليــه  المشــار  التصريــح 

بــه. المطبعــة  عــن  المســؤول 
المادة 46.  

ــول  ــي الحص ــوع دوري أجنب ــع أي مطب ــل طب ــترط قب  يش
ــاله. ــادة 30 أع ــي الم ــوارد ف ــى اإلذن ال عل

المادة 47.  
عــالوة علــى البيانــات اإلجباريــة الــواردة فــي المــادة 
ــر المســؤول عــن المطبعــة مــن  25 أعــاله، يتأكــد المدي
اإلشــارة فــي كل عــدد جديــد مــن مطبــوع دوري ممــا 

ــي: يل
- اإليداع القانوني للمطبوع الدوري؛
- دورية صدور المطبوع وثمن بيعه.

ــع أي  ــن طب ــة ع ــن المطبع ــؤول ع ــر المس ــع المدي يمتن
مطبــوع دوري، بعــد إشــعار ناشــره كتابيــا عنــد عــدم 
ــه  ــة من ــة المتتالي ــدة الثالث ــداد الجدي ــي األع ــارة ف اإلش

ــاله. ــواردة أع ــات ال ــد البيان ــى أح إل
المادة 48.  

المضاميــن  عــن  المطابــع مســؤولين  أربــاب  يعتبــر 
ــي  ــا الت ــص له ــة المرخ ــات الدوري ــي المطبوع ــواردة ف ال
يطبعونهــا وفــق نظــام التراتبيــة المنصــوص عليهــا في 
ــؤولية  ــدم مس ــوت ع ــة ثب ــي حال ــك ف ــون، وذل ــذا القان ه

ــي. ــر والصحف الناش
المادة 49.  

درهــم، كل   10000 إلــى   3000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
ــن  ــي م ــوع دوري وطن ــع مطب ــام بطب ــة ق ــب مطبع صاح
غيــر الحصــول علــى التصريــح المســبق الــوارد فــي 

المــادة 45 أعــاله.

المادة 50.  
ــم كل  ــى 100000 دره ــن 30000 إل ــة م ــب بغرام  يعاق
ــي دون  ــوع دوري أجنب ــع مطب ــام بطب ــة ق ــب مطبع صاح
ــى الرخصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  الحصــول عل

ــاله. 46 أع
المادة 51.  

كل  درهــم   3000 إلــى   2000 مــن  بغرامــة  يعاقــب   
صاحــب مطبعــة قــام بطبــع مطبــوع دوري ال تتوفــر فيــه 

ــاله.  ــادة 47 أع ــي الم ــواردة ف ــات ال ــد البيان أح

الباب الثاني:
في التوزيع

المادة 52.  
يخضــع توزيــع المطبوعــات الدوريــة الوطنيــة واألجنبيــة 
ــيما  ــل. ال س ــا العم ــاري به ــن الج ــون وللقواني ــذا القان له
ــن  ــشء والقاصري ــة الن ــادئ حماي ــرام مب ــق باحت ــا يتعل فيم
 وحظــر اإلســاءة للمــرأة واحتــرام ذوي االحتياجــات الخاصــة.

المادة 53.  
إلــى  األجنبيــة  الدوريــة  المطبوعــات  توزيــع  يخضــع 
التشــريعات المعمــول بهــا وإلــى ترخيــص مســبق مــن قبــل 

باالتصــال.  المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة 
المادة 54. 

تخضــع العالقــة بيــن كل مــن الناشــر والمــوزع، وكــذا بيــن 
ــا  ــتركة طبق ــرة مش ــة ح ــد تعاقدي ــع، لقواع ــوزع والبائ الم
ــالت  ــفافية المعام ــرس ش ــل تك ــه العم ــاري ب ــريع الج للتش
الحــرة  المنافســة  لمبــادئ  المنافيــة  الســلوكات  وتمنــع 

والشــفافية والنزاهــة.
المادة 55.  

يخضــع الموزعــون فــي إطار ممارســة نشــاطهم للمســؤولية 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الصحافة و النشــر.

المادة 56.  
درهــم، كل   15000 إلــى   2000 مــن  بغرامــة  تعاقــب 
ــر  ــن غي ــوع دوري م ــع مطب ــت بتوزي ــع قام ــركة توزي ش
ــن  ــح أو اإلذن الواردي ــخة مــن التصري ــى نس الحصــول عل
ــي فــي المادتيــن 20 و 30 أعــاله مســلم مــن  علــى التوال

ــة.  ــة الصحفي ــل المؤسس قب

الباب الثالث:
مقتضيات مشتركة

المادة 57.  
ــذا  ــول به ــي مدل ــع ف ــة أو للتوزي ــركات للطباع ــد ش تع
ــي  ــاطها الرئيس ــال نش ــل مج ــي يتمث ــك الت ــون تل القان

ــات. ــع المطبوع ــع أو توزي ــي طب ف
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القسم الثاني:
في الطباعة والتوزيع واإلشهار

الباب األول:
في الطباعة

المادة 44.  
لقواعــد  والناشــر  المطبعــة  بيــن  العالقــة  تخضــع   
ــا  ــاري به ــريعات الج ــا للتش ــا وفق ــول به ــد المعم التعاق

العمــل.
المادة 45.  

ــوع دوري  ــن أي مطب ــدد األول م ــع الع ــل طب ــترط قب  يش
المســؤول عــن المطبعــة  المديــر  وطنــي أن يتلقــى 
نســخة مــن التصريــح الــوارد فــي المــادة 20 أعــاله 

مصــادق عليــه مــن قبــل الســلطات المختصــة.
يمتنــع المديــر المســؤول عــن المطبعــة عنــد عــدم 
توصلــه بنســخة مــن التصريــح المذكــور أعــاله، عــن 

إصــدار المطبــوع الــدوري. 
فــي  الــواردة  البيانــات  علــى  يطــرأ  تغييــر  كل  عنــد 
المديــر  إخبــار  أعــاله، يجــب  اليــه  المشــار  التصريــح 

بــه. المطبعــة  عــن  المســؤول 
المادة 46.  

ــول  ــي الحص ــوع دوري أجنب ــع أي مطب ــل طب ــترط قب  يش
ــاله. ــادة 30 أع ــي الم ــوارد ف ــى اإلذن ال عل

المادة 47.  
عــالوة علــى البيانــات اإلجباريــة الــواردة فــي المــادة 
ــر المســؤول عــن المطبعــة مــن  25 أعــاله، يتأكــد المدي
اإلشــارة فــي كل عــدد جديــد مــن مطبــوع دوري ممــا 

ــي: يل
- اإليداع القانوني للمطبوع الدوري؛
- دورية صدور المطبوع وثمن بيعه.

ــع أي  ــن طب ــة ع ــن المطبع ــؤول ع ــر المس ــع المدي يمتن
مطبــوع دوري، بعــد إشــعار ناشــره كتابيــا عنــد عــدم 
ــه  ــة من ــة المتتالي ــدة الثالث ــداد الجدي ــي األع ــارة ف اإلش

ــاله. ــواردة أع ــات ال ــد البيان ــى أح إل
المادة 48.  

المضاميــن  عــن  المطابــع مســؤولين  أربــاب  يعتبــر 
ــي  ــا الت ــص له ــة المرخ ــات الدوري ــي المطبوع ــواردة ف ال
يطبعونهــا وفــق نظــام التراتبيــة المنصــوص عليهــا في 
ــؤولية  ــدم مس ــوت ع ــة ثب ــي حال ــك ف ــون، وذل ــذا القان ه

ــي. ــر والصحف الناش
المادة 49.  

درهــم، كل   10000 إلــى   3000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
ــن  ــي م ــوع دوري وطن ــع مطب ــام بطب ــة ق ــب مطبع صاح
غيــر الحصــول علــى التصريــح المســبق الــوارد فــي 

المــادة 45 أعــاله.

المادة 50.  
ــم كل  ــى 100000 دره ــن 30000 إل ــة م ــب بغرام  يعاق
ــي دون  ــوع دوري أجنب ــع مطب ــام بطب ــة ق ــب مطبع صاح
ــى الرخصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  الحصــول عل

ــاله. 46 أع
المادة 51.  

كل  درهــم   3000 إلــى   2000 مــن  بغرامــة  يعاقــب   
صاحــب مطبعــة قــام بطبــع مطبــوع دوري ال تتوفــر فيــه 

ــاله.  ــادة 47 أع ــي الم ــواردة ف ــات ال ــد البيان أح

الباب الثاني:
في التوزيع

المادة 52.  
يخضــع توزيــع المطبوعــات الدوريــة الوطنيــة واألجنبيــة 
ــيما  ــل. ال س ــا العم ــاري به ــن الج ــون وللقواني ــذا القان له
ــن  ــشء والقاصري ــة الن ــادئ حماي ــرام مب ــق باحت ــا يتعل فيم
 وحظــر اإلســاءة للمــرأة واحتــرام ذوي االحتياجــات الخاصــة.

المادة 53.  
إلــى  األجنبيــة  الدوريــة  المطبوعــات  توزيــع  يخضــع 
التشــريعات المعمــول بهــا وإلــى ترخيــص مســبق مــن قبــل 

باالتصــال.  المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة 
المادة 54. 

تخضــع العالقــة بيــن كل مــن الناشــر والمــوزع، وكــذا بيــن 
ــا  ــتركة طبق ــرة مش ــة ح ــد تعاقدي ــع، لقواع ــوزع والبائ الم
ــالت  ــفافية المعام ــرس ش ــل تك ــه العم ــاري ب ــريع الج للتش
الحــرة  المنافســة  لمبــادئ  المنافيــة  الســلوكات  وتمنــع 

والشــفافية والنزاهــة.
المادة 55.  

يخضــع الموزعــون فــي إطار ممارســة نشــاطهم للمســؤولية 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الصحافة و النشــر.

المادة 56.  
درهــم، كل   15000 إلــى   2000 مــن  بغرامــة  تعاقــب 
ــر  ــن غي ــوع دوري م ــع مطب ــت بتوزي ــع قام ــركة توزي ش
ــن  ــح أو اإلذن الواردي ــخة مــن التصري ــى نس الحصــول عل
ــي فــي المادتيــن 20 و 30 أعــاله مســلم مــن  علــى التوال

ــة.  ــة الصحفي ــل المؤسس قب

الباب الثالث:
مقتضيات مشتركة

المادة 57.  
ــذا  ــول به ــي مدل ــع ف ــة أو للتوزي ــركات للطباع ــد ش تع
ــي  ــاطها الرئيس ــال نش ــل مج ــي يتمث ــك الت ــون تل القان

ــات. ــع المطبوع ــع أو توزي ــي طب ف
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المادة 58.  
تخضــع شــركات طبــع وتوزيــع المطبوعــات الدوريــة 
الشــركات  علــى  المطبــق  التشــريع  لمقتضيــات 
ــة  ــي الطباع ــي مجال ــل ف ــا العم ــاري به ــريع الج وللتش

يــع. والتوز
ــج  ــنوي لنتائ ــر الس ــى النش ــع عل ــركات التوزي ــل ش تعم
ــن  ــة م ــات المقدم ــج الخدم ــة و لنتائ ــابات المالي الحس

ــا.  طرفه
المادة 59.  

يجــب أن يكــون مديــر شــركة طبــع أو توزيــع المطبوعــات 
الدورية:

- راشدا وقاطنا بالمغرب؛
- متمتعــا بحقوقــه المدنيــة وأن ال يكــون قــد صــدر فــي 
حقــه حكــم نهائــي مــن أجــل جريمــة االحتيــال واالرتشــاء 
أو النصــب أو االبتــزاز واســتغالل النفــوذ أو صــدر فــي 
ــه  ــن حقوق ــر م ــد أو أكث ــن واح ــان م ــم بالحرم ــه حك حق

ــة. الوطني

الباب الرابع:
في إلصاق اإلعالنات والنشرات والتجول بها 

وبيعها في الطريق العمومي

المادة 60.  
ــه العمــل،  ــه التشــريع الجــاري ب مــع مراعــاة مــا ينــص علي
تعيــن الســلطة اإلداريــة المحليــة بموجــب قـــرار فــي جماعة 
ــات  ــاق اإلعالن ــا إللص ــدة دون غيره ــن المعـ ــة األماك ترابي
بشــأن القوانيــن وغيرهــا مــن أعمــال الســلطة العموميــة.

ويمنــع إلصــاق اإلعالنــات الخاصــة بهــذه األماكــن، وال 
تلصــق مطبوعــة علــى الــورق األبيــض بالخصــوص ســوى 
ــا.  ــة بأعماله ــلطة والمتعلق ــن الس ــادرة ع ــير الص المناش

ويمكــن أن تحــدد فــي قــرارات تصدرهــا نفــس الســلطات 
األماكــن التــي يمنــع فيهــا كل إلصــاق لإلعالنــات الخاصة أو 
كل إشــهار أو إعــالن تجــاري بصــرف النظــر عــن مقتضيــات 
ــي  ــى المبان ــق بالمحافظــة عل ــم 22.80 المتعل ــون رق القان
التاريخيــة والمناظــر والكتابــات المنقوشــة والتحــف الفنيــة 

والعاديــات.
المادة 61.  

يعاقــب بغرامــة مــن 500 درهــم الــى 2000 درهــم كل مــن 
ــا أو  ــن اإلدارة أو يمزقه ــر م ــة بأم ــات المعلق ــزع اإلعالن ينت
يغطيهــا أو يفســدها بأيــة طريقــة كانــت قصــد تحريفهــا أو 

جعلهــا غيــر مقــروءة. 
وإذا صــدرت مخالفــة مــن هــذا القبيــل عــن موظــف أو أحــد 
أعــوان الســلطة العموميــة فيعاقــب عنهــا بغرامــة مــن 

ــم. ــى 5000 دره ــم ال 3000 دره
المادة 62.  

يجــب علــى كل من يريــد أن يتعاطى في الطريـــق العمومية 
أو غيـــرها مــن األماكـــن العموميــة أو الخاصــة، مهنــة بائــع 
متجـــول للكتـــب والنشـــرات والكراســات والجرائد والرســوم 

أو الشــعارات والمنقوشــات والصــور الحجريــة والشمســية أو 
منــاد بهــا أو مــوزع لهــا أو القيــام بهــذا العمــل، ولــو بصفــة 
عرضيــة، أن يقــدم التصريــح المســلم لــه مــن قبــل شــركة 

التوزيــع إلــى الســلطة المحليــة التابــع لهــا ســكناه.
 يعاقــب بغرامــة مــن 500 درهــم الــى 2000 درهــم عــن كل 

مخالفــة للمقتضيــات المذكــورة أعاله.
المادة 63.  

ــع  ــوع، وبصفــة عامــة، عــن جمي ــع اإلعــالن عــن المطب يمن
النشــرات أو المطبوعــات الموزعــة أو المبيعــة فــي الطريـــق 
ــوزع أو  ــادي أو المـ ــإن المن ــمائها، وإال ف ــة إال بأس العمومي
البائــع يعاقــب بغرامــة مــن 500 درهــم الــى 2000 درهــم. 

المادة 64.  
الباعــة  القانــون كل مــن  يتابــع وفــق مقتضيــات هــذا 
والدفاتــر  والنشــرات  للكتــب  والموزعيــن  المتجوليــن 
الحجريــة  والصــور  والمنقوشــات  والرســوم  والجرائــد 
ــف  ــي وص ــة تكتس ــاال جرمي ــكل أفع ــي تش ــية الت والشمس

جنحــة.

الباب الخامس:
في اإلشهار في الصحافة المكتوبة أو 

اإللكترونية

الفرع األول : مقتضيات عامة
المادة 65.  

أو  المكتوبــة  الصحافــة  فــي  والدعايــة  اإلشــهار  حريــة 
مضمونــة. اإللكترونيــة 

المادة 66.  
ــي  ــهار ف ــع اإلش ــون، يخض ــذا القان ــكام ه ــى أح ــالوة عل ع
ــريعية  ــوص التش ــف النص ــر لمختل ــة والنش ــال الصحاف مج

ــل، وال ســيما : ــا العم ــاري به ــة الج والتنظيمي
الســمعي  باالتصــال  المتعلــق   77-03 رقــم  القانــون   -

البصــري؛
- القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك؛

- القانــون رقــم 15-91 المتعلــق بمنــع التدخيــن ومنــع 
ــغ؛ ــهار التب إش

- القانــون رقــم 2.00 المتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛

األســعار  بحريــة  المتعلــق   104.12 رقــم  القانــون   -
. فســة لمنا ا و

المادة 67.   
مــع مراعــاة حريــة اإلبــداع، يمنــع كل إشــهار فــي الصحافــة 

المكتوبــة أو اإللكترونيــة يتضمــن:
- إســاءة للمــرأة أو ينطــوي علــى رســالة مــن طبيعتهــا 
ــز بســبب جنســها؛ ــروج للتميي ــة المــرأة أو ي تكريــس دوني

ــا  ــن طبيعته ــالة م ــى رس ــوي عل ــشء، أو ينط ــاءة للن - إس
ــن  ــر أو تتضم ــل القاص ــخص الطف ــاءة لش ــن إس أن تتضم
ــال  ــن األطف ــز بي ــا للتميي ــه أو ترويج ــا ب ــه أو مس ــرا ب تغري

ــس؛ ــبب الجن بس

- إساءة لألشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛
ضــد  والجرائــم  واإلرهــاب  الكراهيــة  علــى  تحريضــا   -

والتعذيــب؛ واإلبــادة  اإلنســانية 
- إساءة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛

أو منتوجــات  التبــغ  اســتعمال  للتدخيــن عبــر  ترويجــا   -
التبــغ وكــذا المشــروبات الكحوليــة فــي العمليــة اإلشــهارية 
لصالــح مؤسســة أو خدمــة أو نشــاط أو أي منتــوج آخــر مــن 
غيــر التبــغ أو المشــروبات الكحوليــة، وذلــك باســتخدام 
ــزة  ــرى ممي ــارة أخ ــة إش ــه أو أي ــمه أو عالمت ــه أو اس صورت

ــه أو تذكــر بــه؛ ل
- اســتعماال غيــر قانونــي للمعطيــات الشــخصية وذلــك 

ألهــداف إشــهارية.
المادة 68.  

يمنع اإلشهار الكاذب أو التضليلي.
ــة  ــا كل إشــهار يقــدم كتاب ــا أو تضليلي ــر إشــهارا كاذب يعتب
ــاء  ــأي إيح ــة أو ب ــة صريح ــورة بطريق ــوت أو بالص أو بالص
ضمنــي لســلع أو خدمــات أو اســم أو عالمــة أو أنشــطة منتــج 
ســلع أو مقــدم خدمــات فــي البرامــج إذا كان هــذا التقديــم 
غيــر  إشــهاري  لهــدف  وذلــك  مقصــودة  بطريقــة  يتــم 
ــع الجمهــور فــي الخطــأ  ــه ومــن شــأنه أن يوق مفصــوح عن
ــر التقديــم مقصــودا ال ســيما  حــول طبيعــة العــرض ويعتب

ــره. ــي أو غي ــل مال إذا كان بمقاب
الفــرع الثانــي: فــي تنظيــم اإلشــهار فــي 

ــة ــة أو اإللكتروني ــة المكتوب الصحاف
المادة 69.  

يجــب أن يكــون المديــر المســؤول عــن الشــركة المكونة 
لوكالــة اإلشــهار فــي الصحافــة المكتوبــة أو اإللكترونية، 

متمتعــا بكامــل حقوقــه المدنية والسياســية.
المادة 70.  

يخضــع النشــاط اإلشــهاري، لعالقــات تعاقديــة حــرة 
ــوع  ــاب المطب ــن و أصح ــاع و المعلني ــي القط ــن مهني بي

الــدوري أو الصحيفــة اإللكترونيــة.

المادة 71.  
والتواصــل  اإلشــهار  فــي  االستشــارة  وكاالت  تقــوم   
مــن  بتفويــض  والحيــز  المســاحة  واالتصــال، بشــراء 
ــة  ــب عالق ــي، وبموج ــابه الذات ــمه ولحس ــن، باس المعل

تعاقديــة حــرة. 
المادة 72.  

يتــم شــراء المســاحة اإلشــهارية فــي الصحافــة المكتوبة 
اإلشــهار  عمليــة  فوتــرة  خــالل  مــن  اإللكترونيــة  أو 
ــن  ــان وتعل ــي لألثم ــدول تدرج ــى ج ــاء عل ــفافية بن بش

ــة. ــآت المهني ــه الهي عن
المادة 73.  

يجــب أن يحــدد كل مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة 
فــي بدايــة كل ســنة ميالديــة تعريفــة إشــهاراته وأن 
ــى  ــنة عل ــي الس ــدة ف ــرة واح ــة م ــة دوري ــرها بصف ينش
ــر،  ــه األم ــن يعني ــى م ــة إل ــذه التعريف ــغ ه ــل وأن تبل األق
ــل  ــدة داخ ــرة واح ــهار م ــة اإلش ــة تعريف ــن مراجع ويمك

ــرها. ــاس نش ــى أس ــنة عل الس
التــي  التعريفــة  تخالــف  تعريفــة  اســتعمال  ويمنــع 
ــب أن  ــهار، يج ــد اإلش ــرر قص ــال يح ــرها وكل مق ــم نش ت

تســبقه عبــارة »إشــهار«.
المادة 74.  

ــم  ــى 15000 دره ــم إل ــن 2000 دره ــة م ــب بغرام  يعاق
أخــل  إلكترونيــة  صحيفــة  أو  دوري  مطبــوع  كل  عــن 
بالمقتضيــات الــواردة فــي المادتيــن 67 و 68 أعــاله.

المادة 75.  
يعاقــب بغرامــة مــن 2000 درهــم إلــى 50000 درهــم كل 
مــن تســلم مبلغــا ماليــا أو أي منفعــة أخــرى أو وعــدا بمــا 

ذكــر قصــد تقديــم إشــهار فــي صفــة خبــر.
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- إساءة لألشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛
ضــد  والجرائــم  واإلرهــاب  الكراهيــة  علــى  تحريضــا   -

والتعذيــب؛ واإلبــادة  اإلنســانية 
- إساءة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛

أو منتوجــات  التبــغ  اســتعمال  للتدخيــن عبــر  ترويجــا   -
التبــغ وكــذا المشــروبات الكحوليــة فــي العمليــة اإلشــهارية 
لصالــح مؤسســة أو خدمــة أو نشــاط أو أي منتــوج آخــر مــن 
غيــر التبــغ أو المشــروبات الكحوليــة، وذلــك باســتخدام 
ــزة  ــرى ممي ــارة أخ ــة إش ــه أو أي ــمه أو عالمت ــه أو اس صورت

ــه أو تذكــر بــه؛ ل
- اســتعماال غيــر قانونــي للمعطيــات الشــخصية وذلــك 

ألهــداف إشــهارية.
المادة 68.  

يمنع اإلشهار الكاذب أو التضليلي.
ــة  ــا كل إشــهار يقــدم كتاب ــا أو تضليلي ــر إشــهارا كاذب يعتب
ــاء  ــأي إيح ــة أو ب ــة صريح ــورة بطريق ــوت أو بالص أو بالص
ضمنــي لســلع أو خدمــات أو اســم أو عالمــة أو أنشــطة منتــج 
ســلع أو مقــدم خدمــات فــي البرامــج إذا كان هــذا التقديــم 
غيــر  إشــهاري  لهــدف  وذلــك  مقصــودة  بطريقــة  يتــم 
ــع الجمهــور فــي الخطــأ  ــه ومــن شــأنه أن يوق مفصــوح عن
ــر التقديــم مقصــودا ال ســيما  حــول طبيعــة العــرض ويعتب

ــره. ــي أو غي ــل مال إذا كان بمقاب
الفــرع الثانــي: فــي تنظيــم اإلشــهار فــي 

ــة ــة أو اإللكتروني ــة المكتوب الصحاف
المادة 69.  

يجــب أن يكــون المديــر المســؤول عــن الشــركة المكونة 
لوكالــة اإلشــهار فــي الصحافــة المكتوبــة أو اإللكترونية، 

متمتعــا بكامــل حقوقــه المدنية والسياســية.
المادة 70.  

يخضــع النشــاط اإلشــهاري، لعالقــات تعاقديــة حــرة 
ــوع  ــاب المطب ــن و أصح ــاع و المعلني ــي القط ــن مهني بي

الــدوري أو الصحيفــة اإللكترونيــة.

المادة 71.  
والتواصــل  اإلشــهار  فــي  االستشــارة  وكاالت  تقــوم   
مــن  بتفويــض  والحيــز  المســاحة  واالتصــال، بشــراء 
ــة  ــب عالق ــي، وبموج ــابه الذات ــمه ولحس ــن، باس المعل

تعاقديــة حــرة. 
المادة 72.  

يتــم شــراء المســاحة اإلشــهارية فــي الصحافــة المكتوبة 
اإلشــهار  عمليــة  فوتــرة  خــالل  مــن  اإللكترونيــة  أو 
ــن  ــان وتعل ــي لألثم ــدول تدرج ــى ج ــاء عل ــفافية بن بش

ــة. ــآت المهني ــه الهي عن
المادة 73.  

يجــب أن يحــدد كل مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة 
فــي بدايــة كل ســنة ميالديــة تعريفــة إشــهاراته وأن 
ــى  ــنة عل ــي الس ــدة ف ــرة واح ــة م ــة دوري ــرها بصف ينش
ــر،  ــه األم ــن يعني ــى م ــة إل ــذه التعريف ــغ ه ــل وأن تبل األق
ــل  ــدة داخ ــرة واح ــهار م ــة اإلش ــة تعريف ــن مراجع ويمك

ــرها. ــاس نش ــى أس ــنة عل الس
التــي  التعريفــة  تخالــف  تعريفــة  اســتعمال  ويمنــع 
ــب أن  ــهار، يج ــد اإلش ــرر قص ــال يح ــرها وكل مق ــم نش ت

تســبقه عبــارة »إشــهار«.
المادة 74.  

ــم  ــى 15000 دره ــم إل ــن 2000 دره ــة م ــب بغرام  يعاق
أخــل  إلكترونيــة  صحيفــة  أو  دوري  مطبــوع  كل  عــن 
بالمقتضيــات الــواردة فــي المادتيــن 67 و 68 أعــاله.

المادة 75.  
يعاقــب بغرامــة مــن 2000 درهــم إلــى 50000 درهــم كل 
مــن تســلم مبلغــا ماليــا أو أي منفعــة أخــرى أو وعــدا بمــا 

ذكــر قصــد تقديــم إشــهار فــي صفــة خبــر.
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القسم الثالث:
العقوبــات فــي الحمايــة الخاصــة لبعــض الحقــوق 
المتبعــة  المســاطر  و  المحاكــم  واختصــاص 

ــا أمامه

الباب االول:
في الحماية الخاصة لبعض الحقوق

الفرع األول : حماية النظام العام
المادة 76.  

ــت  ــق أحــكام المــادة 31 أعــاله، إذا تضمن ــم الحجــز وف يت
إســاءة  الدوريــة،  المطبوعــات  أو  المطبوعــات  إحــدى 
والتوقيــر  لالحتــرام  اإلســاءة  أو  اإلســالمي  للديــن 
ــي  ــمو الملك ــاب الس ــك وأصح ــخص المل ــن لش الواجبي
ــة  ــدة الترابي ــى الوح ــض عل ــرات أو التحري ــراء واألمي واألم

وفقــا ألحــكام الدســتور.
المادة 77.  

ــم كل  ــى 200.000 دره ــن 20.000 إل ــة م ــب بغرام يعاق
مــن قــام بســوء نيــة بنشــر أو إذاعــة أو نقــل نبــأ زائــف أو 
ادعــاءات أو وقائــع غيــر صحيحــة أو مســتندات مختلقــة أو 
ــت بالنظــام العــام  ــر إذا أخل ــس فيهــا منســوبة للغي مدل
أو أثــارت الفــزع بيــن النــاس، بأيــة وســيلة مــن الوســائل 
ــدات  ــاح أو التهدي ــب أو الصي ــطة الخط ــيما بواس وال س
ــة و  ــات العمومي ــن أو االجتماع ــي األماك ــا ف ــوه به المف
أو  المبيعــة  والمطبوعــات  المكتوبــات  بواســطة  إمــا 
الموزعــة أو المعروضــة للبيــع أو المعروضــة فــي األماكن 
أو االجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة الملصقــات 
المعروضــة علــى أنظــار العمــوم أو بواســطة مختلــف 
اإللكترونيــة  أو  البصريــة  الســمعية  اإلعــالم  وســائل 
وأيــة وســيلة أخــرى تســتعمل لهــذا الغــرض دعامــة 

ــة، إلكتروني
ــى  ــى نفــس األفعــال بغرامــة مــن 100.000 إل يعاقــب عل
النقــل  أو  اإلذاعــة  أو  للنشــر  كان  إذا  درهــم   500.000

ــوش. ــة الجي ــاط أو معنوي ــى انضب ــر عل تأثيـ
المادة 78.  

يمنع :
- صنــع أو حيــازة قصــد االتجــار أو توزيــع أو ضمــان توزيع 

أو إيجــار أو اإللصــاق أو العرض؛
ــر  ــي التصديـ ــر أو الســعي ف ــراد أو اســتيراد أو تصدي - إي

ــرض؛ ــس الغ ــدا لنف ــل عم ــي النق ــعي ف ــل أو الس أو النق
- تقديــم ولــو بالمجــان و بطريقــة عموميــة أو غيــر 
عموميــة، أو بــأي وجــه مــن الوجــوه إلــى أنظــار العمــوم؛

قصــد  التســليم  أو  توزيــع  فــي  الســعي  أو  توزيــع   -
يــع؛ التوز

ــورة  ــوش أو ص ــم أو منق ــوب أو رس ــوع أو مكت - كل مطب
ــي  ــتغل ف ــة  تس ــوادا إباحي ــر م ــة تنش ــادة إعالمي أو أي م

ــي  ــداء الجنس ــارة أو االعت ــاء أو الدع ــى البغ ــض عل التحري
ــن. ــى القاصري عل

المادة 79.  
ــي المــادة 78  ــح المنصــوص عليهــا ف ــى الجن ــب عل يعاق
أعــاله بغرامــة مــن 50.000 درهــم إلــى 100.000 درهــم.
يحجــزوا  أن  القضائيــة  الشــرطة  لضبــاط  يمكــن 
المطبوعــات أو المكتوبــات أو الرســوم أو المنقوشــات 
المضاميــن  تحمــل  إعالميــة  مــادة  أيــة  أو  الصــور  أو 
عنــد  أعــاله،   78 المــادة  فــي  الــواردة  الممنوعــة 
اســتيرادها أو عرضهــا أو عنــد تقديمهــا علــى أنظــار 
ــم  ــد حصوله ــا بع ــم عليه ــور اطالعه ــك ف ــوم وذل العم
المختــص.  الملــك  وكيــل  مــن  مكتــوب  إذن   علــى 

وفــي حالــة اإلدانــة تأمــر المحكمــة وجوبــا بحجــز وإتــالف 
األدوات التــي اســتعملت فــي ارتــكاب الجنحــة.

الفرع الثاني : في حماية حصانة المحاكم
المادة 80.  

ــة  ــة للمحاكــم واحترامهــا لقرين ــل ضمــان حصان مــن أج
ــق : ــث والتحقي ــير البح ــة س ــراءة أو إعاق الب

ــق  ــث والتحقي ــق البح ــن وثائ ــة م ــر أي وثيق ــع نش - يمن
وغيرهــا مــن الوثائــق المتعلقــة بالمســاطر الزجريــة 

ــة.  ــة عمومي ــي جلس ــتها ف ــل مناقش قب
ــذف أو  ــا الق ــول قضاي ــدور ح ــا ي ــان عم ــر بي ــع نش - يمن
الســب وكــذا المرافعــات المتعلقــة بدعــاوى األحــوال 
ــوة  ــات األب ــا بإثب ــق منه ــا يتعل ــيما م ــخصية وال س الش
ــذا  ــق ه ــة. وال يطب ــة المعني ــالق، دون إذن المحكم والط

ــا. ــرها دائم ــوغ نش ــث يس ــكام حي ــى األح ــع عل المن
- يمنع النشــر بجميع الوســائل لصور شمســية أو رســـوم 
ــخيص  ــهير والتش ــا التش ــة منه ــون الغاي ــخاص تكـ ألش
ــل  ــن قت ــة م ــة أو جنح ــروف جريم ــي لظـ ــي أو الجزئ الكل
أو اغتيـــال لألصـول أو الفـروع أو تسميـم أو تهديدات أو 
ضــرب وجــرح أو مــس باألخــالق واآلداب العامــة أو احتجــاز 

قســري.
ــداث أو  ــا األح ــة بقضاي ــات الخاص ــر المرافع ــع نش - يمن
القضايــا التــي يتــورط فيهــا أحــداث وكــذا تلــك المتعلقة 
ــي  باألشــخاص الراشــدين، كيفمــا كانــت طبيعتهــا، والت

ــى األحــداث. تســمح بالتعــرف عل
المادة 81.  

ــن  ــان ع ــر بي ــم نش ــة والمحاك ــات القضائي ــع الهيئ تمن
كل قضيــة مــن القضايــا المدنيــة، كمــا يمنــع نشــر 
بيــان عــن المــداوالت الداخليــة إمــا لهيئــات الحكــم وإمــا 
ــون  ــرر القان ــا ق ــذا م ــم، وك ــة والمحاك ــات القضائي للهيئ

ــرية.  ــة س ــي جلس ــماعه ف ــم س أو المحاك
يجــب أن يكــون قــرار الهيئــات القضائيــة والمحاكــم 
بالمنــع مبــررا ويتــاح للصحافــة االطــالع علــى قــرار المنــع.

ــم  ــة للمحاك ــات العلني ــي الجلس ــري ف ــا يج ــر م ــق نش يح
ــراءة وعــدم مخالفــة الحقيقــة،  ــة الب ــرام قرين بشــرط احت

ــة. ــوء ني ــم بس وأن ال يت

المادة 82.  
ــى 100.000 درهــم عــن  يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إل

ــاله. ــن 80 و81 أع ــة للمادتي كل مخالف
الفرع الثالث : في حماية القاصرين

المادة 83.  
يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 500.000 درهــم كل 

مــن:
ــر  ــة عش ــن دون الثامن ــاع للقاصري ــدم أو ب ــرح أو ق - اقت
ــاء  ــا كان نوعهــا، المعــدة للبغ مــن عمرهــم النشــرات، أي

ــرام؛ ــارة أو اإلج أو الدع
الطــرق  فــي  أو  إلكترونيــا  النشــرات  هــذه  عــرض   -
ــة  ــام بالدعاي ــة أو خــارج المتاجــر أو داخلهــا أو ق العمومي

ــة  ــن أو بأي ــس األماك ــي نف ــا ف له
وسيلة نشر أو بث في متناول العموم.

المادة 84.  
يمنــع عــرض المطبوعــات الــواردة فــي المــادة 83 أعــاله، 
فــي الطريــق العموميــة وجميــع األماكــن المفتوحــة 
فــي وجــه العمــوم وكــذا إذاعتهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه 
ــك  ــل المل ــك بأمــر مــن وكي ــة وذل ــق العمومي ــي الطري ف
ــخ  ــن تاري ــاعة م ــدى 12 س ــل ال يتع ــل أج ــص داخ المخت
توصلــه بطلــب وزيــر الداخليــة أو الســلطة المحليــة 
المعنيــة، وذلــك بصــرف النظر عــن المتابعــات القضائية 

ــون. ــذا القان ــال به ــا عم ــام به ــن القي ــي يمك الت
ويجــوز لرئيــس المحكمــة المختصــة بنــاء علــى ملتمــس 
ــر  ــي الموضــوع أن يأم ــت ف ــل الب ــة العامــة قب مــن النياب
بالحجــز الفــوري لعــدد المطبــوع الــدوري وفــي حالــة 
إيقــاف  يتــم  الســنة  نفــس  فــي  مــرات  ثــالث  العــود 

ــهر.  ــة أش ــاوز ثالث ــدة ال تتج ــدوري لم ــوع ال المطب
الفــرع الرابــع : فــي حمايــة الشــرف والحيــاة الخاصــة 

لألفــراد

الفصل األول : المس بكرامة رؤساء الدول 
األجنبية والممثلين الدبلوماسيين

المادة 85.  
300.000درهــم  إلــى   100.000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
ــاء  ــدول ورؤس ــاء ال ــة رؤس ــخص وكرام ــس بش ــى الم عل
ــة،  ــدول األجنبي ــة لل ــؤون الخارجي ــات ووزراء الش الحكوم
فــي  عليهــا  المنصــوص  الوســائل  إحــدى  بواســطة 

ــادة  الم
77 أعاله.

المادة 86.  
 200.000 إلــى  درهــم   50.000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
الممثليــن  وكرامــة  بشــخص  المــس  علــى  درهــم 
المعتمديــن  األجانــب  القنصلييــن  أو  الدبلوماســيين 
أو المندوبيــن لــدى جاللــة الملــك، بواســطة إحــدى 
الوســائل المنصــوص عليهــا فــي المــادة 77 أعــاله.

الفصل الثاني : في القذف والسب
المادة 87.  

يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- القــذف: ادعــاء واقعــة أو نســبتها إلــى شــخص أو هيئــة، 
إذا كانــت هــذه الواقعــة تمــس شــرف أو اعتبــار الشــخص 

أو الهيئــة التــي نســبت إليهــا؛
ــر  ــارة تحقي ــين أو عب ــائن أو مش ــر ش ــب : كل تعبي - الس
حاطــة مــن الكرامــة أو عبــارة قــدح ال تتضمــن نســبة أيــة 

واقعــة معينــة.
يعاقــب علــى نشــر القــذف أو الســب مباشــرة أو عــن 
طريــق نقــل التصريحــات، حتــى لــو ورد هــذا النشــر 
بصيغــة الشــك أو كان موجهــا إلــى شــخص أو هيئــة 
لــم يعينهــا هــذا النشــر بكيفيــة صريحــة ولكــن يمكــن 
التعــرف عليهــا، مــن خــالل العبــارات الــواردة فــي الخطــب 
ــات  ــات أو المطبوع ــدات أو المكتوب ــاح أو التهدي أو الصي

ــذا ــة، وك ــات، المجرم أو الملصق
المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة.

المادة 88.  
يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 200.000 درهــم، 
ــي  ــة ف ــائل المبين ــدى الوس ــب بإح ــذف يرتك ــن كل ق ع
الهيئــات  أو  المجالــس  حــق  فــي  أعــاله،   79 المــادة 
ــة  ــة أو البحري ــوش البري ــم أو الجي ــة أو المحاك القضائي
أو الجويــة أو الهيئــات المؤسســة أو المنظمــة أو اإلدارات 
العموميــة بالمغــرب، أو فــي حــق وزيــر أو عــدة وزراء مــن 
ــد  ــف أو أح ــق موظ ــي ح ــم أو ف ــم أو صفاته ــل مهامه أج
رجــال أو أعــوان الســلطة العموميــة أو كل شــخص مكلــف 
بمصلحــة أو مهمــة عموميــة مؤقتــة كانــت أم مســتمرة 
أو مســاعد قضائــي أو شــاهد مــن جــراء تأديــة شــهادته.

ــى  ــم عل ــى 20.000 دره ــن 5.000 إل ــة م ــب بغرام يعاق
الســب واإلهانــة الموجــه بنفــس الوســائل إلــى الهيئــات 
واألشــخاص المنصــوص عليهــم فــي الفقــرة األولــى 

ــاله. أع
المادة 89.  

ــى 100.000 درهــم عــن  يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إل
ــي  ــة ف ــائل المبين ــدى الوس ــراد بإح ــه لألف ــذف الموج الق

ــاله. ــادة 85 أع الم
ــى  ــم عل ــى 20.000 دره ــن 5.000 إل ــة م ــب بغرام ويعاق

ــراد. ــى األف ــة إل ــس الطريق ــه بنف ــب الموج الس
المادة 90.  

ــر  ــن نش ــج ع ــب النات ــذف أو الس ــوى بالق ــل أي دع ال تقب
ــات  ــول المرافع ــة ح ــن ني ــن حس ــادر ع ــح ص ــان صحي بي
عــن  وال  للمحاكــم  العلنيــة  بالجلســات  القضائيــة 
المذكــرات أو المحــررات المدلــى بهــا لــدى المحاكــم 
أن  غيــر  العموميــة،  بجلســاتها  عالنيــة  والمناقشــة 
القضــاة المحالــة عليهــم القضيــة والمخــول إليهــم 
بحــذف  يأمــروا  أن  يمكنهــم  جوهرهــا،  فــي  البــت 

للســب. أو  للقــذف  المتناولــة  المذكــرات 
غيــر أن مــا تضمنــه القــذف وكان خارجــا عــن صميــم 
القضيــة يمكــن أن يفتــح مجــاال إمــا إلقامــة دعــوى 
ــرف  ــدن الط ــن ل ــة م ــوى مدني ــة دع ــا إلقام ــة وإم عمومي

المعنــي.



25مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014   )صيغة 18 أكتوبر 2014(

المادة 82.  
ــى 100.000 درهــم عــن  يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إل

ــاله. ــن 80 و81 أع ــة للمادتي كل مخالف
الفرع الثالث : في حماية القاصرين

المادة 83.  
يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 500.000 درهــم كل 

مــن:
ــر  ــة عش ــن دون الثامن ــاع للقاصري ــدم أو ب ــرح أو ق - اقت
ــاء  ــا كان نوعهــا، المعــدة للبغ مــن عمرهــم النشــرات، أي

ــرام؛ ــارة أو اإلج أو الدع
الطــرق  فــي  أو  إلكترونيــا  النشــرات  هــذه  عــرض   -
ــة  ــام بالدعاي ــة أو خــارج المتاجــر أو داخلهــا أو ق العمومي

ــة  ــن أو بأي ــس األماك ــي نف ــا ف له
وسيلة نشر أو بث في متناول العموم.

المادة 84.  
يمنــع عــرض المطبوعــات الــواردة فــي المــادة 83 أعــاله، 
فــي الطريــق العموميــة وجميــع األماكــن المفتوحــة 
فــي وجــه العمــوم وكــذا إذاعتهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه 
ــك  ــل المل ــك بأمــر مــن وكي ــة وذل ــق العمومي ــي الطري ف
ــخ  ــن تاري ــاعة م ــدى 12 س ــل ال يتع ــل أج ــص داخ المخت
توصلــه بطلــب وزيــر الداخليــة أو الســلطة المحليــة 
المعنيــة، وذلــك بصــرف النظر عــن المتابعــات القضائية 

ــون. ــذا القان ــال به ــا عم ــام به ــن القي ــي يمك الت
ويجــوز لرئيــس المحكمــة المختصــة بنــاء علــى ملتمــس 
ــر  ــي الموضــوع أن يأم ــت ف ــل الب ــة العامــة قب مــن النياب
بالحجــز الفــوري لعــدد المطبــوع الــدوري وفــي حالــة 
إيقــاف  يتــم  الســنة  نفــس  فــي  مــرات  ثــالث  العــود 

ــهر.  ــة أش ــاوز ثالث ــدة ال تتج ــدوري لم ــوع ال المطب
الفــرع الرابــع : فــي حمايــة الشــرف والحيــاة الخاصــة 

لألفــراد

الفصل األول : المس بكرامة رؤساء الدول 
األجنبية والممثلين الدبلوماسيين

المادة 85.  
300.000درهــم  إلــى   100.000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
ــاء  ــدول ورؤس ــاء ال ــة رؤس ــخص وكرام ــس بش ــى الم عل
ــة،  ــدول األجنبي ــة لل ــؤون الخارجي ــات ووزراء الش الحكوم
فــي  عليهــا  المنصــوص  الوســائل  إحــدى  بواســطة 

ــادة  الم
77 أعاله.

المادة 86.  
 200.000 إلــى  درهــم   50.000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
الممثليــن  وكرامــة  بشــخص  المــس  علــى  درهــم 
المعتمديــن  األجانــب  القنصلييــن  أو  الدبلوماســيين 
أو المندوبيــن لــدى جاللــة الملــك، بواســطة إحــدى 
الوســائل المنصــوص عليهــا فــي المــادة 77 أعــاله.

الفصل الثاني : في القذف والسب
المادة 87.  

يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- القــذف: ادعــاء واقعــة أو نســبتها إلــى شــخص أو هيئــة، 
إذا كانــت هــذه الواقعــة تمــس شــرف أو اعتبــار الشــخص 

أو الهيئــة التــي نســبت إليهــا؛
ــر  ــارة تحقي ــين أو عب ــائن أو مش ــر ش ــب : كل تعبي - الس
حاطــة مــن الكرامــة أو عبــارة قــدح ال تتضمــن نســبة أيــة 

واقعــة معينــة.
يعاقــب علــى نشــر القــذف أو الســب مباشــرة أو عــن 
طريــق نقــل التصريحــات، حتــى لــو ورد هــذا النشــر 
بصيغــة الشــك أو كان موجهــا إلــى شــخص أو هيئــة 
لــم يعينهــا هــذا النشــر بكيفيــة صريحــة ولكــن يمكــن 
التعــرف عليهــا، مــن خــالل العبــارات الــواردة فــي الخطــب 
ــات  ــات أو المطبوع ــدات أو المكتوب ــاح أو التهدي أو الصي

ــذا ــة، وك ــات، المجرم أو الملصق
المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة.

المادة 88.  
يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 200.000 درهــم، 
ــي  ــة ف ــائل المبين ــدى الوس ــب بإح ــذف يرتك ــن كل ق ع
الهيئــات  أو  المجالــس  حــق  فــي  أعــاله،   79 المــادة 
ــة  ــة أو البحري ــوش البري ــم أو الجي ــة أو المحاك القضائي
أو الجويــة أو الهيئــات المؤسســة أو المنظمــة أو اإلدارات 
العموميــة بالمغــرب، أو فــي حــق وزيــر أو عــدة وزراء مــن 
ــد  ــف أو أح ــق موظ ــي ح ــم أو ف ــم أو صفاته ــل مهامه أج
رجــال أو أعــوان الســلطة العموميــة أو كل شــخص مكلــف 
بمصلحــة أو مهمــة عموميــة مؤقتــة كانــت أم مســتمرة 
أو مســاعد قضائــي أو شــاهد مــن جــراء تأديــة شــهادته.

ــى  ــم عل ــى 20.000 دره ــن 5.000 إل ــة م ــب بغرام يعاق
الســب واإلهانــة الموجــه بنفــس الوســائل إلــى الهيئــات 
واألشــخاص المنصــوص عليهــم فــي الفقــرة األولــى 

ــاله. أع
المادة 89.  

ــى 100.000 درهــم عــن  يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إل
ــي  ــة ف ــائل المبين ــدى الوس ــراد بإح ــه لألف ــذف الموج الق

ــاله. ــادة 85 أع الم
ــى  ــم عل ــى 20.000 دره ــن 5.000 إل ــة م ــب بغرام ويعاق

ــراد. ــى األف ــة إل ــس الطريق ــه بنف ــب الموج الس
المادة 90.  

ــر  ــن نش ــج ع ــب النات ــذف أو الس ــوى بالق ــل أي دع ال تقب
ــات  ــول المرافع ــة ح ــن ني ــن حس ــادر ع ــح ص ــان صحي بي
عــن  وال  للمحاكــم  العلنيــة  بالجلســات  القضائيــة 
المذكــرات أو المحــررات المدلــى بهــا لــدى المحاكــم 
أن  غيــر  العموميــة،  بجلســاتها  عالنيــة  والمناقشــة 
القضــاة المحالــة عليهــم القضيــة والمخــول إليهــم 
بحــذف  يأمــروا  أن  يمكنهــم  جوهرهــا،  فــي  البــت 

للســب. أو  للقــذف  المتناولــة  المذكــرات 
غيــر أن مــا تضمنــه القــذف وكان خارجــا عــن صميــم 
القضيــة يمكــن أن يفتــح مجــاال إمــا إلقامــة دعــوى 
ــرف  ــدن الط ــن ل ــة م ــوى مدني ــة دع ــا إلقام ــة وإم عمومي

المعنــي.
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وإذا تعلــق األمــر بمحــام يجــب علــى المحكمــة المعنيــة، 
ــى  ــه عل ــرا تحيل ــرر محض ــا، أن تح ــت درجته ــا كان مهم
ــي  ــا المحام ــي إليه ــي ينتم ــن الت ــة المحامي ــب هيئ نقي
ــد  ــا ق ــاذ م ــك التخ ــام للمل ــل الع ــى الوكي ــي وعل المعن

ــا. ــون الزم يك
المادة 91.  

يمكــن ألي شــخص ضحيــة لنشــر قــذف أو ســب بطريقــة 
النقــل بمجــرد تمكنــه مــن  أو عــن طريــق  مباشــرة 
التعــرف عليــه مــن خــالل العبــارات المســتعملة فــي 
المطبــوع المعنــي أو الصحيفــة اإللكترونيــة المعنيــة 
بــه  ولحــق  والمرئيــة  الســمعية  المــواد  فيهــا  بمــا 
ــكليات  ــروط والش ــق الش ــض وف ــب التعوي ــرر أن يطل ض
ــل. ــه العم ــاري ب ــريع الج ــي التش ــا ف ــوص عليه المنص

المادة 92.  
ــذا  ــن ه ــواد 87 و 89 و90 و91 م ــات الم ــق مقتضي تطب
القانــون علــى القــذف أو الســب الموجــه فــي حــق األموات 
المــس بشــرف  إلــى  إذا كان قصــد مرتكبيــه يهــدف 
و اعتبــار الورثــة األحيــاء. كمــا يحــق لهــؤالء إمكانيــة 

ــح. ــرد والتصحي ــطرة ال ــلوك مس س

الفصل الثالث : في حماية الحياة الخاصة 
والحق في الصورة

المادة 93.  
ــاة  ــرض للحي ــخصية كل تع ــاة الش ــي الحي ــال ف ــد تدخ يع
الخاصــة لشــخص يمكــن التعــرف عليــه وذلك عــن طريق 
اختــالق ادعــاءات أو إفشــاء وقائــع أو صــور فوتوغرافيــة أو 
ــة  ــم الخاص ــق بحياته ــخاص أو تتعل ــة ألش ــالم حميمي أف
مــا لــم تكــن لهــا عالقــة وثيقــة بالحيــاة العامــة أو تأثيــر 

علــى تدبيــر الشــأن العــام.
ــة  ــره دون موافق ــم نش ــل، إذا ت ــذا التدخ ــى ه ــب عل يعاق
المســبقين  رضــاه  أو  باألمــر  المعنــي  الشــخص 
ــاله. ــادة 89 أع ــي الم ــا ف ــوص عليه ــات المنص بالعقوب

المادة 94.  
يفتــرض الرضــى إذا تــم اإلعــالن عــن المعلومــات الــواردة 
فــي المــادة 93 أعــاله مــن طــرف الشــخص نفســه أو تــم 
ــة  ــا بصف ــا به ــوم علم ــط العم ــابقا، أو أحي ــهارها س إش

ــة. قانوني
المادة 95.  

تراعــي المحكمــة فــي تقديــر التعويــض عــن الضــرر 
فــي  الحــق  أو  الخاصــة  بالحيــاة  المــس  عــن  الناتــج 

الصــورة أو القــذف والســب مــا يلــي:
- مدى توفر سوء النية؛

- مالبسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛
- عناصر الضرر وحجمه.

يشــترط فــي األخــذ بحســن النيــة فــي تقديــر التعويــض 
ــاب القصــد  ــي بالتحــري والبحــث وغي ــام الصحف مــدى قي

الشــخصي ووجــود المصلحــة العامــة وراء النشــر. 

الباب الثاني:
في االختصاص و المساطر

الفرع األول : أحكام عامة
المادة 96.  

بالنســبة  والتنفيــذ  والمحاكمــات  المتابعــات  تقــع 
للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وفــق 
األحــكام العامــة مــع مراعــاة االســتثناءات المبينــة بعــده.

الفصل األول: في االختصاص
المادة 97.  

يســند النظــر فــي المخالفــات لمقتضيــات هــذا القانــون 
التــي يوجــد بدائــرة نفوذهــا المقــر  إلــى المحكمــة 
ــد  ــا عن ــل طبعه ــة أو مح ــات الوطني ــي للمطبوع الرئيس
ــاالت أو  ــكنى أصحــاب المق ــع أو س ــارة مســؤولية الطاب إث
ــد  ــي المغــرب بالنســبة للجرائ ــي ف ــر المكتــب الرئيس مق

ــرب. ــة بالمغ ــة المطبوع األجنبي
ــق  ــا يتعل ــاط فيم ــة بالرب ــة االبتدائي ــص المحكم وتخت
بالنســبة  القانــون  هــذا  لمقتضيــات  بالمخالفــات 
ــي  ــارج أو الت ــن الخ ــتوردة م ــة المس ــات الدوري للمطبوع

تعــذر معرفــة مــكان طبعهــا. 
ــة  ــى الجلس ــور إل ــن الحض ــاء م ــاالت اإلعف ــى ح ــالوة عل ع
المنصــوص عليهــا قانونــا، يعفــى مديــر النشــر مــن 
الحضــور بموجــب رســالة معللــة للمحكمــة يثبــت فيهــا 
مديــر النشــر تزامــن تواريــخ اســتدعائه لجلســات قضايــا 

ــر. ــة والنش الصحاف
ــتماع  ــة االس ــة إمكاني ــذه الحال ــي ه ــة ف ــرر المحكم و تق

ــك.  ــل ذل ــوى أو تأجي ــراف الدع ــي أط لباق
الفصل الثاني: في األشخاص المسؤولين

المادة 98.  
أصلييــن  فاعليــن  ذكرهــم  اآلتــي  األشــخاص  يعتبــر 
ــك حســب  ــة وذل ــق الصحاف ــة عــن طري ــم المرتكب للجرائ

الترتيــب التالــي :
ــرو النشــر أو الناشــرون كيفمــا كانــت مهنتهــم أو  - مدي

صفتهــم؛
- أصحاب المادة الصحفية المتسببون ؛

- أصحــاب المطابــع ومقدمــي الخدمــات إن لــم يكــن 
هنــاك أصحــاب المــادة الصحفيــة؛

ــم  ــاق إن ل ــون باإللص ــون والمكلف ــون والموزع - البائع
ــات؛ ــي الخدم ــع ومقدم ــاب المطاب ــاك أصح ــن هن يك

ــورة أو  ــة أو الص ــا الكتاب ــون فيه ــي تك ــوال الت ــي األح وف
الرســم أو الرمــز أو طــرق التعبيــر األخــرى التي اســتعملت 
فــي ارتــكاب الجريمــة قــد نشــرت في الخــارج، وفــي جميع 
ــة مرتكــب الجريمــة  ــي ال يمكــن فيهــا معرف األحــوال الت
يعاقــب  األســباب،  مــن  لســبب  متابعتــه  تعــذرت  أو 
ــم  ــع الرس ــال أو واض ــب المق ــا صاح ــال أصلي ــه فاع بصفت
أو الصــورة أو الرمــز أو بواســطة وســيلة إلكترونيــة أو 

ــع  ــر األخــرى، أو المســتورد أو المــوزع أو البائ طــرق التعبي
ــف. ــات أو المضي ــدم الخدم أو مق

وفــي الحــاالت المنصــوص فــي المــادة 16 أعــاله، إذا لــم 
ــر  ــن مدي ــون، تعيي ــذا القان ــات ه ــا لمقتضي ــم، خالف يت
للنشــر مســاعد، تترتــب أيضــا مســؤولية األشــخاص 
المشــار إليهــم فــي البنــود 2 و3 و4 أعــاله كأن لــم يكــن 

ــر. ــرا للنش ــاك مدي هن
المادة 99.  

أصحــاب المطابــع ال يمكــن أن يتابعــوا بصفتهــم شــركاء 
إال إذا أصــدرت المحكمــة حكمهــا بعــدم المســؤولية 
الجنائيــة فــي حــق مديــر النشــر أو مدير النشــر المســاعد  

ــاالت. ــاب المق أو أصح
وفــي هــذه الحالــة تقــام المتابعــات داخــل الثالثــة أشــهر 
ــى األكثــر خــالل الثالثــة  المواليــة الرتــكاب الجنحــة أو عل
أشــهر المواليــة إلقــرار عــدم المســؤولية الجنائيــة لمدير 

النشــر أو مديــر النشــر المســاعد أو أصحــاب المقــاالت.

الفصل الثالث : في المتابعات
المادة 100.  

تحــرك الدعــوى العموميــة باســتدعاء تبلغــه النيابــة 
العامــة أو الطــرف المدنــي قبــل تاريــخ الجلســة بخمســة 
عشــر 15 يومــا علــى األقــل يتضمــن هويــة مديــر النشــر 
والتهمــة الموجهــة وتحديــد صفتهــا ويشــار إلــى النــص 
ــب  ــة، وإال ترت ــى المتابع ــه عل ــب تطبيق ــي الواج القانون

ــتدعاء. ــالن االس ــك بط ــى ذل عل
ــتكي  ــن المش ــب م ــى طل ــاء عل ــتدعاء بن ــدم االس وإذا ق
ســكنى  مقــر  بيــان  االســتدعاء  يتضمــن  أن  وجــب 
المشــتكي فــي المدينــة التــي يوجــد بهــا مقــر المحكمة 
المعنيــة أو بيــان محــل المخابــرة معــه، ويبلــغ هــذا 

العنــوان للنيابــة العامــة والمشــتكى بــه.
    

المادة 101.  
إذا طالبــت النيابــة العامــة بإجــراء بحــث تعيــن عليهــا أن 
تحــدد فــي طلبهــا بيــان ووصــف الوقائــع التــي ستشــكل 

موضــوع البحــث وإال ترتــب عــن ذلــك بطــالن المتابعــة.
ال يمكــن بموجــب هــذا القانــون إيقــاف المشــتبه فيــه أو 

اعتقالــه احتياطيــا.
المادة 102.  

تكــون الشــكاية الزمــة لتحريــك المتابعــة فــي حالــة 
القــذف أو الســب أو المــس بالحيــاة الخاصــة لألشــخاص 

ــة: ــات اآلتي ــا للمقتضي ــورة وفق ــي الص ــق ف أو الح

1. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى األفــراد 
ــون،  ــي المــادة 89 مــن هــذا القان المنصــوص عليهــم ف
فــإن المتابعــة ال يقــع إجراؤهــا إال بشــكاية مــن الشــخص 
الموجــه إليــه القــذف أو الســب، غيــر أنــه يمكــن للنيابــة 
ــذف أو  ــة الق ــي حال ــا ف ــة تلقائي ــك المتابع ــة تحري العام
الســب الموجــه إلــى شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص 

ــى  ــم إل ــدم انتمائه ــم أو ع ــم أو انتمائه ــبب أصله بس
ــن؛ ــن معي ــس أو دي ــن أو جن ــرق أو وط ع

ــس  ــى المجال ــه إل ــب الموج ــذف أو الس ــة الق ــي حال 2. ف
ــات  ــن الهيئ ــا م ــم وغيره ــة والمحاك ــات القضائي و الهيئ
ــد  ــع إال بع ــة ال تق ــإن المتابع ــادة 88 ف ــي الم ــة ف المبين
والهيئــات  والمحاكــم  المجالــس  تجريهــا  مداولــة 
بالمتابعــة  والمطالبــة  عامــة  فــي جلســة  المذكــورة 
ــة  ــري المتابع ــة فتج ــة عام ــة جلس ــن للهيئ ــم يك وإذا ل

ــة؛ ــس الهيئ ــن رئي ــكاية م بش

3. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى أعضــاء 

الحكومــة تجــري المتابعــة بشــكاية مــن المعنييــن 
ــذي  ــى رئيــس الحكومــة مباشــرة ال باألمــر يوجهونهــا إل
يحيلهــا علــى الســلطة التابعــة لهــا النيابــة العامــة 

قصــد إحالتهــا علــى وكيــل الملــك المختــص؛

ــن  ــى الموظفي ــة القــذف أو الســب الموجــه إل ــي حال 4. ف
الســلطة  مباشــرة  إليهــم  المســندة  األشــخاص  أو 
مــن  أو  منهــم  بشــكاية  المتابعــة  تقــع  العموميــة 
إليهــا الموظــف،  التــي ينتســب  الســلطة الحكوميــة 
بواســطة  أو  المختــص  الملــك  وكيــل  إلــى  يوجههــا 

المحكمــة؛ أمــام هيئــة  اســتدعاء مباشــر 

إلــى عضــو مستشــار  الموجــه  القــذف  حالــة  فــي   .5
وشــاهد فــإن المتابعــة ال تقــع إال بشــكاية العضــو أو 

الشــاهد؛

ــي  ــن ف ــب المقرري ــة أو الس ــس بالكرام ــة الم ــي حال 6. ف
المادتيــن 85 و86 المشــار إليهمــا أعــاله، فــإن المتابعــة 
ــب  ــة أو الس ــه االهان ــت إلي ــن وجه ــب مم ــا بطل ــع إم تق
وإمــا تلقائيــا بنــاء علــى طلبــه الموجــه إلــى رئيــس 

ــة؛ ــؤون الخارجي ــر الش ــة أو وزي الحكوم

ــق  ــراد أو الح ــة لألف ــاة الخاص ــس بالحي ــة الم ــي حال 7. ف
ــاله،  ــادة 93 أع ــي الم ــا ف ــوص عليه ــورة المنص ــي الص ف
فــإن المتابعــة ال تقــع إال بشــكاية مــن الشــخص الصــادر 
فــي حقــه اإلدعــاء أو الوقائــع الكاذبــة أو المــس بالحقوق؛

8. في حالة القذف أو السب المقرر في المادة أعاله 92 
والموجه في حق األموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف 

 إلى المس بشرف واعتبار الورثة 
 األحياء، ال تقع المتابعة إال بشكاية ذوي الحقوق.

الفصل الرابع : في سقوط الدعوى 
العمومية وتقادمها

المادة 103.  
األســباب  جانــب  إلــى  العموميــة  الدعــوى  تســقط 
المحــددة قانونا بســحب الشــكاية من طـــرف المشــتكي 

إذا كانــت الزمــة لتحريــك الدعــوى العموميــة.



27مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014   )صيغة 18 أكتوبر 2014(

ــع  ــر األخــرى، أو المســتورد أو المــوزع أو البائ طــرق التعبي
ــف. ــات أو المضي ــدم الخدم أو مق

وفــي الحــاالت المنصــوص فــي المــادة 16 أعــاله، إذا لــم 
ــر  ــن مدي ــون، تعيي ــذا القان ــات ه ــا لمقتضي ــم، خالف يت
للنشــر مســاعد، تترتــب أيضــا مســؤولية األشــخاص 
المشــار إليهــم فــي البنــود 2 و3 و4 أعــاله كأن لــم يكــن 

ــر. ــرا للنش ــاك مدي هن
المادة 99.  

أصحــاب المطابــع ال يمكــن أن يتابعــوا بصفتهــم شــركاء 
إال إذا أصــدرت المحكمــة حكمهــا بعــدم المســؤولية 
الجنائيــة فــي حــق مديــر النشــر أو مدير النشــر المســاعد  

ــاالت. ــاب المق أو أصح
وفــي هــذه الحالــة تقــام المتابعــات داخــل الثالثــة أشــهر 
ــى األكثــر خــالل الثالثــة  المواليــة الرتــكاب الجنحــة أو عل
أشــهر المواليــة إلقــرار عــدم المســؤولية الجنائيــة لمدير 

النشــر أو مديــر النشــر المســاعد أو أصحــاب المقــاالت.

الفصل الثالث : في المتابعات
المادة 100.  

تحــرك الدعــوى العموميــة باســتدعاء تبلغــه النيابــة 
العامــة أو الطــرف المدنــي قبــل تاريــخ الجلســة بخمســة 
عشــر 15 يومــا علــى األقــل يتضمــن هويــة مديــر النشــر 
والتهمــة الموجهــة وتحديــد صفتهــا ويشــار إلــى النــص 
ــب  ــة، وإال ترت ــى المتابع ــه عل ــب تطبيق ــي الواج القانون

ــتدعاء. ــالن االس ــك بط ــى ذل عل
ــتكي  ــن المش ــب م ــى طل ــاء عل ــتدعاء بن ــدم االس وإذا ق
ســكنى  مقــر  بيــان  االســتدعاء  يتضمــن  أن  وجــب 
المشــتكي فــي المدينــة التــي يوجــد بهــا مقــر المحكمة 
المعنيــة أو بيــان محــل المخابــرة معــه، ويبلــغ هــذا 

العنــوان للنيابــة العامــة والمشــتكى بــه.
    

المادة 101.  
إذا طالبــت النيابــة العامــة بإجــراء بحــث تعيــن عليهــا أن 
تحــدد فــي طلبهــا بيــان ووصــف الوقائــع التــي ستشــكل 

موضــوع البحــث وإال ترتــب عــن ذلــك بطــالن المتابعــة.
ال يمكــن بموجــب هــذا القانــون إيقــاف المشــتبه فيــه أو 

اعتقالــه احتياطيــا.
المادة 102.  

تكــون الشــكاية الزمــة لتحريــك المتابعــة فــي حالــة 
القــذف أو الســب أو المــس بالحيــاة الخاصــة لألشــخاص 

ــة: ــات اآلتي ــا للمقتضي ــورة وفق ــي الص ــق ف أو الح

1. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى األفــراد 
ــون،  ــي المــادة 89 مــن هــذا القان المنصــوص عليهــم ف
فــإن المتابعــة ال يقــع إجراؤهــا إال بشــكاية مــن الشــخص 
الموجــه إليــه القــذف أو الســب، غيــر أنــه يمكــن للنيابــة 
ــذف أو  ــة الق ــي حال ــا ف ــة تلقائي ــك المتابع ــة تحري العام
الســب الموجــه إلــى شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص 

ــى  ــم إل ــدم انتمائه ــم أو ع ــم أو انتمائه ــبب أصله بس
ــن؛ ــن معي ــس أو دي ــن أو جن ــرق أو وط ع

ــس  ــى المجال ــه إل ــب الموج ــذف أو الس ــة الق ــي حال 2. ف
ــات  ــن الهيئ ــا م ــم وغيره ــة والمحاك ــات القضائي و الهيئ
ــد  ــع إال بع ــة ال تق ــإن المتابع ــادة 88 ف ــي الم ــة ف المبين
والهيئــات  والمحاكــم  المجالــس  تجريهــا  مداولــة 
بالمتابعــة  والمطالبــة  عامــة  فــي جلســة  المذكــورة 
ــة  ــري المتابع ــة فتج ــة عام ــة جلس ــن للهيئ ــم يك وإذا ل

ــة؛ ــس الهيئ ــن رئي ــكاية م بش

3. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى أعضــاء 

الحكومــة تجــري المتابعــة بشــكاية مــن المعنييــن 
ــذي  ــى رئيــس الحكومــة مباشــرة ال باألمــر يوجهونهــا إل
يحيلهــا علــى الســلطة التابعــة لهــا النيابــة العامــة 

قصــد إحالتهــا علــى وكيــل الملــك المختــص؛

ــن  ــى الموظفي ــة القــذف أو الســب الموجــه إل ــي حال 4. ف
الســلطة  مباشــرة  إليهــم  المســندة  األشــخاص  أو 
مــن  أو  منهــم  بشــكاية  المتابعــة  تقــع  العموميــة 
إليهــا الموظــف،  التــي ينتســب  الســلطة الحكوميــة 
بواســطة  أو  المختــص  الملــك  وكيــل  إلــى  يوجههــا 

المحكمــة؛ أمــام هيئــة  اســتدعاء مباشــر 

إلــى عضــو مستشــار  الموجــه  القــذف  حالــة  فــي   .5
وشــاهد فــإن المتابعــة ال تقــع إال بشــكاية العضــو أو 

الشــاهد؛

ــي  ــن ف ــب المقرري ــة أو الس ــس بالكرام ــة الم ــي حال 6. ف
المادتيــن 85 و86 المشــار إليهمــا أعــاله، فــإن المتابعــة 
ــب  ــة أو الس ــه االهان ــت إلي ــن وجه ــب مم ــا بطل ــع إم تق
وإمــا تلقائيــا بنــاء علــى طلبــه الموجــه إلــى رئيــس 

ــة؛ ــؤون الخارجي ــر الش ــة أو وزي الحكوم

ــق  ــراد أو الح ــة لألف ــاة الخاص ــس بالحي ــة الم ــي حال 7. ف
ــاله،  ــادة 93 أع ــي الم ــا ف ــوص عليه ــورة المنص ــي الص ف
فــإن المتابعــة ال تقــع إال بشــكاية مــن الشــخص الصــادر 
فــي حقــه اإلدعــاء أو الوقائــع الكاذبــة أو المــس بالحقوق؛

8. في حالة القذف أو السب المقرر في المادة أعاله 92 
والموجه في حق األموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف 

 إلى المس بشرف واعتبار الورثة 
 األحياء، ال تقع المتابعة إال بشكاية ذوي الحقوق.

الفصل الرابع : في سقوط الدعوى 
العمومية وتقادمها

المادة 103.  
األســباب  جانــب  إلــى  العموميــة  الدعــوى  تســقط 
المحــددة قانونا بســحب الشــكاية من طـــرف المشــتكي 

إذا كانــت الزمــة لتحريــك الدعــوى العموميــة.
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المادة 104.  
بالجرائــم  المتعلقــة  العموميــة  الدعــوى  تتقــادم 
ــهر  ــي 6 أش ــون بمض ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص

كاملــة تبتــدئ مــن يــوم ارتــكاب الجريمــة.
ــق  ــة وف ــوى العمومي ــادم الدع ــد تق ــف أم ــع ويتوق ينقط
ــة. ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 6 م ــات الم مقتضي

الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة 
العود

المادة 105.  
ــاالت  ــع الح ــي جمي ــف ف ــروف التخفي ــة ظ ــدر المحكم تق

ــون. ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص
المادة 106.  

مــع مراعــاة أحــكام المــادة 96 مــن هــذا القانــون، كل من 
ــي  ــم نهائ ــة، حك ــة أو مخالف ــل جنح ــن أج ــه م ــدر علي ص
بعقوبــة غرامــة بموجــب هــذا القانــون، ثــم ارتكــب 
نفــس الجنحــة أو المخالفــة داخــل ســنة واحــدة مــن 
ــود  ــة ع ــي حال ــر ف ــي يعتب ــم النهائ ــرورة الحك ــخ صي تاري
ــاف  ــابقا تض ــا س ــوم به ــة المحك ــس الغرام ــب بنف ويعاق
ــغ الغرامــة المذكــورة. إليهــا نســبة 20 بالمائــة مــن مبل

وال يعــد الناشــر فــي حالــة عــود إال إذا كان هــو المســؤول 
األصلــي عــن المقــال موضــوع الدعــوى.

الفصل السادس : في توقيف المطبوع 
الدوري أو حجب الصحيفة اإللكترونية و نشر 

األحكام
المادة 107.  

يجــوز للمحكمــة قبــل البــت فــي الموضــوع أن تأمــر 
بتوقيــف المطبــوع أو ســحب المــادة مــن الصحيفــة 
اإللكترونيــة بحكــم مشــمول بالنفــاذ المعجــل بنــاء علــى 

ــتكي. ــة أو المش ــة العام ــن النياب ــس م ملتم
ــواردة  ــال ال ــد األفع ــب أح ــد مرتك ــة ض ــدرت عقوب إذا ص
فــي المــادة 76 مــن هــذا القانــون، جــاز توقيــف المطبــوع 
الــدوري أو حجــب الصحيفــة اإللكترونيــة أو الدعامــة 

ــددة. ــدة مح ــي لم ــرر قضائ ــب مق ــة بموج اإللكتروني
ــة  ــغل المبرم ــود الش ــى عق ــف إل ــول التوقي ــد مفع ال يمت
مــن طــرف صاحــب االســتغالل الــذي يبقــى متحمــال فيمــا 
المتعاقــد عليهــا ويظــل  االلتزامــات  يخصهــا جميــع 
ــة  ــرى الناجم ــة األخ ــات القانوني ــال لاللتزام ــك متحم كذل
المطبــوع  بتســيير  تتعلــق  أخــرى  عقــود  إبــرام  عــن 

الــدوري أو الصحيفــة
اإللكترونية.

المادة 108.  
الــواردة  الجرائــم  الحكــم ضــد إحــدى  إذا تــم إصــدار 
ــث  ــم الثال ــن القس ــاب األول م ــن الب ــرع األول م ــي الف ف
مــن هــذا القانــون، يمكــن وقــف المطبــوع أو حجــب 
الصحيفــة اإللكترونيــة أو الدعامــة اإللكترونيــة بموجــب 
نفــس المقــرر القضائــي لمــدة ال تتجــاوز شــهرا واحــدا إذا 
ــي أو أســبوعي أو نصــف شــهري  كان يصــدر بشــكل يوم
ولنشــرتين متتاليتيــن إذا كان يصــدر بصفــة شــهرية أو 

ــنوية. ــنوية أو س ــف س ــة أو نص فصلي

ــاله، أن  ــررة أع ــات المق ــة للعقوب ــة إضاف ــن للمحكم يمك
ــف  ــه بمختل ــة أو بث ــادر باإلدان ــم الص ــر الحك ــر بنش تأم
ــة  ــة وأي دعام ــة واإللكتروني ــمعية البصري ــائل الس الوس
أخــرى تســتعمل فــي النشــر أو بتعليقــه علــى نفقــة 

ــف. المخال
ــى عقــود الشــغل المبرمــة  وال يمتــد مفعــول التوقيــف إل
مــن طــرف صاحــب االســتغالل الــذي يبقــى متحمــال 
االلتزامــات  أو  عليهــا  المتعاقــد  االلتزامــات  لجميــع 

القانونيــة الناجمــة عــن العقــود.
المادة 109.  

ينشــر الحكــم القضائــي النهائــي باإلدانــة بالنســبة 
ــون،  ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــكل الجرائ ل
بطلــب مــن المشــتكي و بمقــرر قضائــي، فــي المطبــوع 
ــة  ــة أو الدعام ــة اإللكتروني ــي أو الصحيف ــدوري المعن ال
اإللكترونيــة المعنيــة وذلــك داخــل أجل أســبوع بالنســبة 
للمطبــوع الــدوري اليومــي وفــي العــدد الموالــي لتاريــخ 
صــدور الحكــم بالنســبة لــكل المطبوعــات الدوريــة 
للصحيفــة  اإلخبــاري  الموقــع  تحييــن  وعنــد  األخــرى 

اإللكترونيــة. 
 كل إخــالل أو مخالفــة لمقتضيــات الفقــرة األولــى أعــاله، 
ــى  ــم 10.000 إل ــن دره ــة م ــة مالي ــا بغرام ــب عليه يعاق

ــر. ــوم تأخي ــن كل ي ــم ع 30.000 دره
المادة 110.  

ــة  ــب الصحيف ــوع دوري أو تحج ــن مطب ــدد م ــع كل ع يمن
ــرع  ــا الف ــب عليه ــاال يعاق ــت أفع ــة إذا تضمن اإللكتروني
األول مــن البــاب األول مــن القســم الثالــث، المتعلــق 
المنصــوص  تلــك  العــام وال ســيما  النظــام  بحمايــة 
القضــاء  مــن  بمقــرر  أعــاله   76 المــادة  فــي  عليهــا 
ــة أو  ــة العام ــن النياب ــى طلــب م ــاء عل ــتعجالي بن االس
ــل  ــدر داخ ــة يص ــة المعني ــلطة الحكومي ــل الس ــن قب م
ــر  ــذ أم ــب وينف ــه بالطل ــن توصل ــاعات م ــان س ــل ثم أج

ــل،  ــى األص ــورا وعل ــس ف الرئي
ــة  ــاله أو النياب ــورة أع ــة المذك ــلطة الحكومي ــوز للس يج
قضائــي  بأمــر  المعنيــة  النشــرة  عــدد  حجــز  العامــة 

اســتعجالي لغايــة البــت النهائــي.
يجــب علــى وكيــل الملــك إشــعار رئيــس المحكمــة باألمر 
الصــادر عنــه بحجــز المطبــوع ويصــدر رئيــس المحكمــة 
ــاء  ــد أو إلغ ــتعجاليا بتأيي ــرا اس ــاعة أم ــل 24 س ــالل أج خ

قــرار الحجــز.
يترتــب فــي حالــة ثبــوت كل منــع أو حجــز تعســفي 
ــض  ــة تعوي ــة إلكتروني ــب لصحيف ــوع دوري أو حج لمطب

ــك. ــن ذل ــب ع ــرر المترت ــوازي الض ــي ي قضائ

الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة 
المطبقة في القذف أو السب في صحة 

 االدعاءات
المادة 111. 

يحــق فــي كل الحــاالت إثبــات صحــة مــا يتضمنــه القــذف 
باســتثناء مــا يلــي:

أ – إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛

ب – إذا كان القــذف يرجــع إلــى جريمــة شــملها العفــو أو 
ــرد  ــا ب ــم محوه ــة ت ــى عقوب ــادم أو أدت إل ــقطت بالتق س

ــة. ــار أو المراجع االعتب
المادة 112.  

ــوى،  ــر الدع ــي جوه ــت ف ــل الب ــه، قب ــتكى ب ــي المش يدل
وجــه  أجلهــا  مــن  التــي  الواقعــة  يثبــت صحــة  بمــا 
القــذف، وفــق مقتضيــات المــادة 111 أعــاله، بعــد توصله 
باالســتدعاء للحضــور وخــالل طيلــة مراحــل التقاضــي 
وأن يحــدد فــي إعــالن يوجهــه إلــى وكيــل الملــك أو إلــى 
المشــتكي المــكان الــذي يعينــه للمخابــرة معــه إذا كان 
ــن  ــب م ــوى بطل ــه الدع ــت علي ــد أقيم ــه ق ــتكى ب المش

ــتكي. ــن المش ــك أو م ــل المل وكي
ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي:

ــتدعاء  ــي اس ــة ف ــة والموصوف ــع المبين ــرض الوقائ - ع
ــا؛ ــات حقيقته ــد إثب ــي يري ــور والت الحض

- نسخة من المستندات؛
- أسماء و مهن وعناوين الشهود المراد االعتماد 

عليهم في إقامة الحجة.
ويتضمن هذا اإلعالن تعيين الموطن المختار لدى 

المحكمة، وإال فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة 
الحجة.

المادة 113.  
إذا مــا أكــد اإلثبــات صحــة مــا نســب مــن القــذف، يعفــى 

المشــتكى بــه مــن المتابعــة.
ــع  ــة وق ــل متابع ــذف مح ــوع الق ــع موض ــت الوقائ إذا كان
الشــروع فــي إجرائهــا، بطلــب مــن النيابــة العامــة أو 
بشــكاية قدمهــا المشــتكى بــه، يؤجــل النظــر فــي 
ــة  ــي المتابع ــم ف ــدور الحك ــن ص ــى حي ــذف إل ــوى الق دع

المذكــورة.
المادة 114.  

حســب  العامــة،  النيابــة  أو  المشــتكي  علــى  يتعيــن 
ــماء  ــق وأس ــخ الوثائ ــه بنس ــتكى ب ــغ المش ــوال، تبلي األح
االعتمــاد  ســيتم  الذيــن  الشــهود  وعناويــن  ومهــن 
ــات  عليهــم مــن طــرف المشــتكي أو النيابــة العامــة إلثب
عكــس الوقائــع المزعومــة، فــي محــل المخابــرة المحــدد 
مــن طــرف المشــتكى بــه طيلــة مراحــل التقاضــي، وفــي 
ــة  ــام كامل ــة أي ــل مــن ثالث ــع الحــاالت خــالل أجــل أق جمي
ــي  ــه ف ــدان حق ــة فق ــت طائل ــة تح ــاد الجلس ــل انعق قب

ــات. اإلثب
الفرع الثالث: في دعوى التعويض 

المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو 
السب أو المس بالحياة الخاصة أو الحق 

في الصورة
المادة 115.  

ــاص  ــة لالختص ــة المنظم ــد العام ــن القواع ــتثناء م اس
ــي  ــة الت ــي، يرجــع االختصــاص للمحكمــة االبتدائي المدن
يقــع بدائــرة نفوذهــا موطــن المدعــي أو المدعــى عليــه، 
غيــر أنــه فــي حالــة تعــدد مواطــن المدعــى عليهــم 

يســند االختصــاص للمحكمــة التــي يتواجــد بدائــرة 
ــم. ــن أحده ــا موط نفوذه

وإذا تعلــق األمــر بمطبــوع أجنبــي يرجــع االختصــاص 
للمحكمــة التــي يقــع بدائــرة نفوذهــا مقــر المكتــب 
الرئيســي للمطبــوع األجنبــي فــي المغــرب أو بمــكان 

توزيعــه.
المادة 116.  

يقــدم المقــال فــي مواجهــة مديــر النشــر أو المديــر 
ــي  ــون، وف ــذا القان ــن ه ــادة 16 م ــا للم ــاعد، طبق المس
ــدوري أو  ــوع ال ــب المطب ــد صاح ــوده، ض ــدم وج ــة ع حال
ــب  ــرر، ويج ــي الض ــبب ف ــة المتس ــة اإللكتروني الصحيف
ــة  ــهر الموالي ــتة أش ــالل الس ــض خ ــب التعوي ــم طل تقدي

ــرر. ــببة للض ــات المس ــر الكتاب ــخ نش لتاري

الباب الثالث:
في حق التصحيح والرد

المادة 117.  
ــدد  ــي الع ــا ف ــدرج مجان ــر أن ي ــر النش ــى مدي ــن عل يتعي
الموالــي للمطبــوع الــدوري أو فــي اإلصــدار الموالــي 
للصحيفــة اإللكترونيــة مضمــون التصحيــح الموجــه 
ــا  ــندة إليه ــزة المس ــال أو األجه ــد رج ــرف أح ــن ط ــه م إلي
ــا  ــال وظيفته ــأن أعم ــة بش ــلطة العمومي ــرة الس مباش
ــس  ــي نف ــك ف ــح وذل ــر صحي ــكل غي ــم نقلهــا بش ــي ت الت
الــرد فــي  التــي نشــر فيهــا مــا اســتوجب  الصفحــة 
ــة  ــي الصحيف ــكان ف ــس الم ــي نف ــدوري ف ــوع ال المطب
ــم  ــس حج ــروف وبنف ــس الح ــرام نف ــع احت ــة م اإللكتروني
المســاحة التــي اســتعملت فــي النشــر موضــوع الخــالف.

ــدرج ردود كل  ــر أن ي ــر النش ــى مدي ــك، عل ــن كذل ويتعي
ــي  ــاري ذكــر اســمه أو أشــير إليــه ف شــخص ذاتــي أو اعتب
المطبــوع داخــل الثالثــة أيــام المواليــة لليــوم الــذي 
توصــل فيــه بطلــب الــرد أو فــي العــدد الموالــي أو اليــوم 
ــدد  ــر أي ع ــم نش ــم يت ــي إذا ل ــث اإللكترون ــي للب الموال

ــور. ــل المذك ــرام األج ــل انص قب
ــن أعــاله يعاقــب  ــات الفقرتي ــة مخالفــة مقتضي ــي حال وف
ــم  ــدد ل ــكل ع ــبة ل ــم بالنس ــا 3000 دره ــة قدره بغرام
ــن  ــر ع ــرف النظ ــردود، بص ــات أو ال ــه التصحيح ــر في تنش
ــم  ــن الحك ــي يمك ــات الت ــرى والتعويض ــات األخ العقوب

ــرر. ــدة المتض ــا لفائ به
ــا  ــات مجان ــردود والتصحيح ــذه ال ــع إدراج ه ــب أن يق ويج
ــي نشــر فيهــا  ــي نفــس الصفحــة وبنفــس الحــروف الت ف
المقــال المثيــر للــرد أو التصحيــح وفــي نفــس المســاحة 
ــرد أو  ــرة لل ــة المثي ــادة اإلعالمي ــا الم ــرت فيه ــي نش الت

ــح. التصحي
ــي.  ــال األصل ــات المق ــف كلم ــرد ضع ــول ال ــاوز ط ال يتج
ــادة  ــن الزي ــر ع ــب أداء قيمــة النش ــه فيج ــا إذا تجاوزت وأم
ــة و  ــات القانوني ــعر اإلعالن ــب بس ــى أن يحس ــط، عل فق

ــة. ــة واإلداري القضائي
ــودة وال  ــع المقص ــح إال الوقائ ــرد أو التصحي ــمل ال ال يش
ــرد  ــب ال ــر صاح ــوال أن يثي ــن األح ــال م ــأي ح ــن ب يمك
أو التصحيــح مســائل ال عالقــة لهــا بموضــوع النشــر. 
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ب – إذا كان القــذف يرجــع إلــى جريمــة شــملها العفــو أو 
ــرد  ــا ب ــم محوه ــة ت ــى عقوب ــادم أو أدت إل ــقطت بالتق س

ــة. ــار أو المراجع االعتب
المادة 112.  

ــوى،  ــر الدع ــي جوه ــت ف ــل الب ــه، قب ــتكى ب ــي المش يدل
وجــه  أجلهــا  مــن  التــي  الواقعــة  يثبــت صحــة  بمــا 
القــذف، وفــق مقتضيــات المــادة 111 أعــاله، بعــد توصله 
باالســتدعاء للحضــور وخــالل طيلــة مراحــل التقاضــي 
وأن يحــدد فــي إعــالن يوجهــه إلــى وكيــل الملــك أو إلــى 
المشــتكي المــكان الــذي يعينــه للمخابــرة معــه إذا كان 
ــن  ــب م ــوى بطل ــه الدع ــت علي ــد أقيم ــه ق ــتكى ب المش

ــتكي. ــن المش ــك أو م ــل المل وكي
ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي:

ــتدعاء  ــي اس ــة ف ــة والموصوف ــع المبين ــرض الوقائ - ع
ــا؛ ــات حقيقته ــد إثب ــي يري ــور والت الحض

- نسخة من المستندات؛
- أسماء و مهن وعناوين الشهود المراد االعتماد 

عليهم في إقامة الحجة.
ويتضمن هذا اإلعالن تعيين الموطن المختار لدى 

المحكمة، وإال فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة 
الحجة.

المادة 113.  
إذا مــا أكــد اإلثبــات صحــة مــا نســب مــن القــذف، يعفــى 

المشــتكى بــه مــن المتابعــة.
ــع  ــة وق ــل متابع ــذف مح ــوع الق ــع موض ــت الوقائ إذا كان
الشــروع فــي إجرائهــا، بطلــب مــن النيابــة العامــة أو 
بشــكاية قدمهــا المشــتكى بــه، يؤجــل النظــر فــي 
ــة  ــي المتابع ــم ف ــدور الحك ــن ص ــى حي ــذف إل ــوى الق دع

المذكــورة.
المادة 114.  

حســب  العامــة،  النيابــة  أو  المشــتكي  علــى  يتعيــن 
ــماء  ــق وأس ــخ الوثائ ــه بنس ــتكى ب ــغ المش ــوال، تبلي األح
االعتمــاد  ســيتم  الذيــن  الشــهود  وعناويــن  ومهــن 
ــات  عليهــم مــن طــرف المشــتكي أو النيابــة العامــة إلثب
عكــس الوقائــع المزعومــة، فــي محــل المخابــرة المحــدد 
مــن طــرف المشــتكى بــه طيلــة مراحــل التقاضــي، وفــي 
ــة  ــام كامل ــة أي ــل مــن ثالث ــع الحــاالت خــالل أجــل أق جمي
ــي  ــه ف ــدان حق ــة فق ــت طائل ــة تح ــاد الجلس ــل انعق قب

ــات. اإلثب
الفرع الثالث: في دعوى التعويض 

المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو 
السب أو المس بالحياة الخاصة أو الحق 

في الصورة
المادة 115.  

ــاص  ــة لالختص ــة المنظم ــد العام ــن القواع ــتثناء م اس
ــي  ــة الت ــي، يرجــع االختصــاص للمحكمــة االبتدائي المدن
يقــع بدائــرة نفوذهــا موطــن المدعــي أو المدعــى عليــه، 
غيــر أنــه فــي حالــة تعــدد مواطــن المدعــى عليهــم 

يســند االختصــاص للمحكمــة التــي يتواجــد بدائــرة 
ــم. ــن أحده ــا موط نفوذه

وإذا تعلــق األمــر بمطبــوع أجنبــي يرجــع االختصــاص 
للمحكمــة التــي يقــع بدائــرة نفوذهــا مقــر المكتــب 
الرئيســي للمطبــوع األجنبــي فــي المغــرب أو بمــكان 

توزيعــه.
المادة 116.  

يقــدم المقــال فــي مواجهــة مديــر النشــر أو المديــر 
ــي  ــون، وف ــذا القان ــن ه ــادة 16 م ــا للم ــاعد، طبق المس
ــدوري أو  ــوع ال ــب المطب ــد صاح ــوده، ض ــدم وج ــة ع حال
ــب  ــرر، ويج ــي الض ــبب ف ــة المتس ــة اإللكتروني الصحيف
ــة  ــهر الموالي ــتة أش ــالل الس ــض خ ــب التعوي ــم طل تقدي

ــرر. ــببة للض ــات المس ــر الكتاب ــخ نش لتاري

الباب الثالث:
في حق التصحيح والرد

المادة 117.  
ــدد  ــي الع ــا ف ــدرج مجان ــر أن ي ــر النش ــى مدي ــن عل يتعي
الموالــي للمطبــوع الــدوري أو فــي اإلصــدار الموالــي 
للصحيفــة اإللكترونيــة مضمــون التصحيــح الموجــه 
ــا  ــندة إليه ــزة المس ــال أو األجه ــد رج ــرف أح ــن ط ــه م إلي
ــا  ــال وظيفته ــأن أعم ــة بش ــلطة العمومي ــرة الس مباش
ــس  ــي نف ــك ف ــح وذل ــر صحي ــكل غي ــم نقلهــا بش ــي ت الت
الــرد فــي  التــي نشــر فيهــا مــا اســتوجب  الصفحــة 
ــة  ــي الصحيف ــكان ف ــس الم ــي نف ــدوري ف ــوع ال المطب
ــم  ــس حج ــروف وبنف ــس الح ــرام نف ــع احت ــة م اإللكتروني
المســاحة التــي اســتعملت فــي النشــر موضــوع الخــالف.
ــدرج ردود كل  ــر أن ي ــر النش ــى مدي ــك، عل ــن كذل ويتعي
ــي  ــاري ذكــر اســمه أو أشــير إليــه ف شــخص ذاتــي أو اعتب
المطبــوع داخــل الثالثــة أيــام المواليــة لليــوم الــذي 
توصــل فيــه بطلــب الــرد أو فــي العــدد الموالــي أو اليــوم 
ــدد  ــر أي ع ــم نش ــم يت ــي إذا ل ــث اإللكترون ــي للب الموال

ــور. ــل المذك ــرام األج ــل انص قب
ــن أعــاله يعاقــب  ــات الفقرتي ــة مخالفــة مقتضي ــي حال وف
ــم  ــدد ل ــكل ع ــبة ل ــم بالنس ــا 3000 دره ــة قدره بغرام
ــن  ــر ع ــرف النظ ــردود، بص ــات أو ال ــه التصحيح ــر في تنش
ــم  ــن الحك ــي يمك ــات الت ــرى والتعويض ــات األخ العقوب

ــرر. ــدة المتض ــا لفائ به
ــا  ــات مجان ــردود والتصحيح ــذه ال ــع إدراج ه ــب أن يق ويج
ــي نشــر فيهــا  ــي نفــس الصفحــة وبنفــس الحــروف الت ف
المقــال المثيــر للــرد أو التصحيــح وفــي نفــس المســاحة 
ــرد أو  ــرة لل ــة المثي ــادة اإلعالمي ــا الم ــرت فيه ــي نش الت

ــح. التصحي
ــي.  ــال األصل ــات المق ــف كلم ــرد ضع ــول ال ــاوز ط ال يتج
ــادة  ــن الزي ــر ع ــب أداء قيمــة النش ــه فيج ــا إذا تجاوزت وأم
ــة و  ــات القانوني ــعر اإلعالن ــب بس ــى أن يحس ــط، عل فق

ــة. ــة واإلداري القضائي
ــودة وال  ــع المقص ــح إال الوقائ ــرد أو التصحي ــمل ال ال يش
ــرد  ــب ال ــر صاح ــوال أن يثي ــن األح ــال م ــأي ح ــن ب يمك
أو التصحيــح مســائل ال عالقــة لهــا بموضــوع النشــر. 
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وعنــد المنازعــة بهــذا الشــأن يمكــن للناشــر العمــل 
للصحافــة. الوطنــي  المجلــس  مــن  مكتــوب   بــرأي 

المادة 118.  
ــاالت  ــي الح ــردود ف ــات وال ــر التصحيح ــض نش ــن رف يمك

ــة: اآلتي
- إذا توصــل بهــا المطبــوع الــدوري بعــد مضــي 30 يومــا 

مــن تاريــخ نشــر المقــال المثيــر للرد؛
ــه  ــد تتضمن ــا ق ــدوري أن نشــر م ــوع ال - إذا ســبق للمطب

ــع؛ ــى والوقائ ــس المعن ــردود بنف ــات وال التصحيح
ــال أو  ــة المق ــرة للغ ــرى مغاي ــة أخ ــا بلغ ــم تحريره - إذا ت

ــرد. ــح أو ال ــوع التصحي ــر موض الخب
نشــر  عــن  االمتنــاع  النشــر  مديــر  علــى  يتعيــن 
ــب  ــة معاق ــى جريم ــوت عل ــردود إذا انط ــات وال التصحيح

قانونــا. عليهــا 
المادة 119.  

ــه  ــت دعامت ــا كان ــا مهم ــوع م ــي مطب ــرض ف ــم التع إذا ت
ــه  ــي حق ــدر ف ــا وص ــن قضائي ــخاص المتابعي ــد األش ألح
ــي  ــم ف ــون الحك ــر مضم ــن أن ينش ــراءة، يتعي ــم بالب حك
ــوع  ــبة للمطب ــدوره بالنس ــخ ص ــن تاري ــا م ــل 15 يوم أج
لباقــي  الموالــي  العــدد  وفــي  األســبوعي  أو  اليومــي 
المطبوعــات الدوريــة، تحــت طائلــة غرامــة قدرهــا 2000 
ــر وذلــك  ــر النشــر عــن كل يــوم تأخي درهــم يؤديهــا مدي

ــي. ــرار قضائ بق
المادة 120.  

مــن  الــرد  أو  التصحيــح  طلــب  النشــر  مديــر  يتلقــى 
القانونــي،  وكيلــه  مــن  أو  باألمــر  المعنــي  الشــخص 
المتضمــن  المطبــوع  إصــدار  تاريــخ  فيــه  يحــدد 
ــدده  ــرد، وع ــح أو ال ــوع التصحي ــة موض ــادة اإلعالمي للم
ورقــم الصفحــة وعنــد االقتضــاء، اســم محــرر المــادة 
ــص  ــور ون ــأ المذك ــون الخط ــأ ومضم ــة للخط المتضمن

التصحيــح الــذي ســيتم نشــره.
المادة 121. 

ــح  ــب إدراج التصحي ــض طل ــر أن يرف ــر النش ــوز لمدي يج
داخــل األجــل المقــرر فــي المــادة 119 أعــاله، بقــرار معلــل 
ــة  ــالة مضمون ــطة رس ــب بواس ــب الطل ــى صاح ــغ إل يبل

ــلم. ــعار بالتس ــع إش م
تبتــدئ  أيــام  ثمانيــة  أجــل  الطلــب  لصاحــب  يمنــح 
ــام  ــر أم ــع األم ــض لرف ــالة الرف ــه برس ــخ توصل ــن تاري م

رئيــس المحكمــة االبتدائيــة المختصــة التــي يوجــد 
ــه  ــى علي ــي أو المدع ــرة نفوذهــا محــل إقامــة المدع بدائ
ــر  ــاء، بنش ــد االقتض ــر عن ــالف واألم ــي الخ ــت ف ــد الب قص
الماليــة  الغرامــة  اســتمرار  طائلــة  تحــت  التصحيــح 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 111 أعــاله.
وتبــت المحكمــة وفــق مقتضيــات الفصــل 149 مــن 

المدنيــة. المســطرة  قانــون 
المادة 122.  

يخضــع التصحيــح والــرد عــن المــادة اإلعالمية المنشــورة 
فــي الصحيفــة اإللكترونيــة لألحــكام المنصــوص عليهــا 
فــي المادتيــن مــن 111 إلــى 113 أعــاله مــع مراعــاة 

ــة: ــات التالي المقتضي
- يتــم التصحيــح مــن طــرف الصحيفــة اإللكترونيــة 
بشــكل مكتــوب، ســواء كانــت المــادة اإلعالميــة موضــوع 
ــة، أو  ــمعية بصري ــمعية، أو س ــة، أو س ــتدراك مكتوب االس

ــورة؛ ــكل ص ــى ش عل
الــرد بنــص مكتــوب ينشــر علــى  - يحــق للمتضــرر 
الــرد  معطيــات  إثبــات  ويمكــن  الرئيســية،  الصفحــة 
ــمعية  ــمعية أو س ــة س ــادة إعالمي ــورة أو م ــطة الص بواس
بصريــة، قابلــة للنشــر علــى اإلنترنــت، دون تجــاوز المدة 

ــرد.  ــوع ال ــة موض ــمعية البصري ــادة الس ــة للم الزمني
وال تجوز المطالبة بالرد بمادة إعالمية سمعية أو 
سمعية بصرية على مادة صحفية مكتوبة فقط.

أحكام ختاميةلمادة 123.  
ــد  ــون عن ــذا القان ــات ه ــن لمقتضي ــى الخاضعي ــب عل يج
مــع  يتالءمــوا  أن  الرســمية  بالجريــدة  نشــره  تاريــخ 

ــهرا. ــر ش ــة عش ــل ثماني ــالل أج ــه خ أحكام
المادة 124.  

المخالفــة  التشــريعية  المقتضيــات  جميــع  تنســخ 
ــريف  ــر الش ــيما الظهي ــون وال س ــذا القان ــات ه لمقتضي
ــى 1378 )15  رقــم 1.58.378 الصــادر فــي 3 جمــادى األول

نونبــر 1958( بشــأن قانــون الصحافــة والنشــر.

مشروع قانون رقم 13 .90
يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
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المادة األولى :
تحــدث تحــت اســم »المجلــس الوطنــي للصحافــة« هيئة 
المالــي،  واالســتقالل  المعنويــة  بالشــخصية  تتمتــع 
المهنييــن  الصحفييــن  اختصاصهــا  نطــاق  يشــمل 
بالحــرص  إليهــا  ويعهــد  الصحفيــة،  والمؤسســات 
شــرف  عليهــا  يقــوم  التــي  المبــادئ  صيانــة  علــى 
ــن  ــن المهنيي ــد الصحفيي ــى تقي ــة، وعل ــة الصحاف مهن
المهنــة  أخالقيــات  بميثــاق  الصحفيــة  والمؤسســات 
والقوانيــن واألنظمــة المتعلقــة بمزاولتهــا، والســهر 

بوجــه خــاص علــى:
-ضمان حق المواطن في إعالم متعدد وحر وصادق؛

ــق أو  ــي اإلعــالم أو التعلي ــي ف ــكل صحف -ضمــان الحــق ل
ــار  ــة المش ــات المهن ــادئ وأخالقي ــرام مب ــع احت ــر م النش

ــاله؛ ــا أع إليه
بهــذا  واالرتقــاء  والنشــر  الصحافــة  حريــة  -تطويــر 

القطــاع؛
-تطويــر الحكامــة الذاتيــة لقطــاع الصحافــة والنشــر 

بكيفيــة مســتقلة وعلــى أســس ديمقراطيــة.
هــذا  فــي  للصحافــة  الوطنــي  المجلــس  إلــى  يشــار 

ب«المجلــس«. القانــون 
ويحدد مقره بالرباط.

الباب األول
مهام المجلس واختصاصاته

المادة 2 : 
يتولــى  بــه،  المنوطــة  المهمــة  ممارســة  أجــل  مــن 
المجلــس القيــام بمــا يلــي، مــع مراعــاة اختصاصــات 

البصــري: الســمعي  لالتصــال  العليــا  الهيئــة 
- التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛

ــه بنــص  ــذي يصــادق علي ــي ال - وضــع نظامــه الداخل
ــي؛ تنظيم

حيــز  يدخــل  المهنــة  ألخالقيــات  ميثــاق  وضــع   -
التطبيــق بعــد مصادقــة المجلــس عليــه ونشــره 

الرســمية؛ بالجريــدة 
ــة  ــن ممارس ــي تضم ــة الت ــة الضروري ــع األنظم - وض
ــا  ــرام لقواعدهــا وأخالقياته ــي احت ــة ف ــة الصحاف مهن

ــا؛ ــن له ــرام المهنيي ــان احت ــى ضم ــهر عل والس
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛

- ممارســة دور الوســاطة فــي النزاعــات القائمــة بيــن 
المهنييــن أو بيــن هــؤالء واألغيــار؛

- ممارســة دور التحكيــم فــي النزاعــات القائمــة بيــن 
ــام  ــي النظ ــواردة ف ــكام ال ــاة األح ــع مراع ــن م المهنيي

ــي؛ ــي المهن ــي للصحف األساس
- تتبع احترام حرية الصحافة؛

تهــم  التــي  التأديبيــة  القضايــا  فــي  النظــر   -
الصحفيــة  والمؤسســات  المهنييــن  الصحفييــن 
الذيــن أخلــوا بواجباتهــم المهنيــة وميثــاق أخالقيــات 
واألنظمــة  للمجلــس  الداخلــي  والنظــام  المهنــة 

التــي يضعهــا؛ األخــرى 
- إبــداء الــرأي فــي مشــاريع القوانيــن والمراســيم 
المتعلقــة بالمهنــة أو بممارســتها، وكــذا فــي جميــع 

ــدن اإلدارة؛ ــن ل ــه م ــة علي ــا المعروض القضاي
ــاع  ــر قط ــأنها تطوي ــن ش ــي م ــراءات الت ــراح اإلج - اقت

ــه؛ ــه وتحديث ــر وتأهيلي ــة والنش الصحاف
الصحافــة  بقطــاع  المرتبطــة  الدراســات  إعــداد   -

والنشــر؛
والمهنيــة  المعنويــة  المصالــح  عــن  الدفــاع   -
الصحفيــة؛ والمؤسســات  المهنييــن  للصحفييــن 

- المســاهمة فــي تنظيــم التكويــن المســتمر لفائدة 
ــن  ــتخدمين العاملي ــن المس ــم م ــن وغيره الصحفيي

ــي قطــاع الصحافــة والنشــر؛ ف
الهيئــات  مــع  وشــراكة  تعــاون  عالقــات  إقامــة   -
الوطنيــة أو الدوليــة التــي لهــا نفــس األهــداف قصــد 
الصحافــة  ميــدان  فــي  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل 

والنشــر؛
واألدبيــة  الماليــة  التقاريــر  علــى  المصادقــة   -
ــادة  ــي الم ــواردة ف ــر ال ــا التقاري ــا فيه ــس بم للمجل

3أدنــاه؛
المادة 3:

 يعــد المجلــس وينشــر بالجريــدة الرســمية تقريــرا 
ســنويا عــن مؤشــرات احتــرام حريــة الممارســة الصحفيــة 
ــة  ــاع الصحاف ــن أوض ــا وع ــا وخروقاته ــن انتهاكاته وع
ــر  ــداد تقاري ــك إع ــه كذل ــرب، ويمكن ــن بالمغ والصحفيي

ــة. ــاع الصحاف ــم قط ــة ته موضوعاتي

الباب الثاني:
تأليف المجلس وتنظيمه

الفرع األول: تأليف المجلس
المادة 4:

و  واحــد  مــن  للصحافــة  الوطنــي  المجلــس  يتألــف 
التالــي: النحــو  علــى  موزعيــن  عضــوا   )21( عشــرين 

ــون  ــون المهني ــم الصحفي ــاء ينتخبه ــبعة )7( أعض أ- س
ــم؛ ــن بينه م

ــن  ــف م ــرو الصح ــم ناش ــاء ينتخبه ــبعة )7( أعض ب- س
ــم؛ بينه

ج- سبعة )7( أعضاء من بينهم:
- ممثل عن المجلس األعلى للسلطة القضائية، 

- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
- ممثل عن المعهد الملكي للثقافة األمازيغية؛ 

- ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
- أســتاذ للتعليــم العالــي متخصــص فــي اإلعــالم 
ــي  ــم العال ــاتذة التعلي ــة أس ــه نقاب ــة تعين والصحاف

األكثــر تمثيليــة؛ 
األكثــر  الناشــرين  هيــأة  تعينــه  ســابق  ناشــر   -

؛ تمثيليــة
ــر  ــن األكث ــة الصحفيي ــه نقاب ــرفي تعين ــي ش - صحف

ــة. تمثيلي
ــدأ  ــق مب ــى تحقي ــف المجلــس الســعي إل ــي تألي ــى ف يراع
ــس  ــن المجل ــي كل م ــي ممثل ــى ف ــا يراع ــة، كم المناصف

ــة  ــي للثقاف ــد الملك ــان والمعه ــوق اإلنس ــي لحق الوطن
ــاءة  ــاص والكف ــن ذوي االختص ــوا م ــة أن يكون األمازيغي

ــة. ــال الصحاف ــي مج ف
المادة 5: 

يتمتع بصفة ناخب:
- بالنســبة إلــى فئــة الصحفييــن المهنييــن، كل 
الصحافــة  بطاقــة  علــى  حاصــل  مهنــي  صحفــي 

لمهنيــة؛  ا
إلــى فئــة ناشــري الصحــف كل ناشــر  -وبالنســبة 
ــى  ــي يتول ــف الت ــرة للصح ــة الناش ــت أن المؤسس يثب

إدارة نشــرها:
1 - مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛

2 - توجد في وضعية جبائية قانونية
لكونهــا أدلــت بتصاريحهــا ودفعــت المبالــغ المســتحقة 
ــي حالــة عــدم األداء،  بصفــة نهائيــة طبقــا للقانــون أو ف
ــف  ــب المكلــ ــرى المحاس ــانات ي ــت ضمـ ــا قدم لكونه
للمقتضيــات  طبقــا  وذلــك  كافيــة  أنهــا  بالتحصيــل 
تحصيــل  شــأن  فــي  العمــل  بهــا  الجــاري  القانونيــة 

الديــون العموميــة؛
3 -منخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،

االجتماعــي، وتدلــي  فــي نظــام خــاص لالحتيــاط  أو 
باألجــور  المتعلقــة  بتصريحاتهــا  منتظمــة  بصفــة 

الهيئــات؛ هــذه  إزاء  قانونيــة  وضعيــة  فــي  وتوجــد 
4 - تطبق االتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحفيين 

المهنيين؛
5 - تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛

6 - تصدر المطبوع الدوري بصورة منتظمة.
يجــب علــى المترشــحين للعضويــة فــي المجلــس برســم 
ــف أن  ــري الصح ــة ناش ــن و فئ ــن المهنيي ــة الصحفيي فئ
ــل  ــة ال تق ــة المهني ــي الممارس ــة ف ــى أقدمي ــروا عل يتوف
عــن 15 ســنة وأن ال تكــون صــدرت فــي حقهــم عقوبــات 
تأديبيــة أو مقــررات قضائيــة مكتســبة لقــوة الشــيء 
المقضــي بــه مــن أجــل ارتــكاب أفعــال لهــا عالقــة 
ــم أن  ــترط فيه ــا يش ــس، كم ــاص المجل ــال اختص بمج

ــة. ــة والمدني ــم الوطني ــن بحقوقه ــوا متمتعي يكون
يمكــن أن تكــون نتائــج االقتــراع محــل طعــن أمــام 

بالربــاط. اإلداريــة  المحكمــة 
ونائبــا  للمجلــس  رئيســا  المجلــس  أعضــاء  ينتخــب 
والصحفييــن  الصحــف  ناشــري  بيــن  مــن  للرئيــس 
ــل كل  ــن تمثي ــي المنصبي ــى ف ــى أن يراع ــن، عل المهنيي
مــن فئــة الصحفييــن المهنييــن وفئــة ناشــري الصحــف، 
ــي  ــن ممثل ــنتين بي ــاوب كل س ــان للتن ــع المنصب ويخض

ــن. ــن الفئتي هاتي

الفرع الثاني : تنظيم المجلس
المادة 6:

تحــدد مــدة انتــداب أعضــاء المجلــس فــي أربــع )4( 
ــة  ــرة موالي ــدة لفت ــذه الم ــد ه ــن تجدي ــنوات، ويمك س

مــرة واحــدة.

المادة 7 : 
دعــت  كلمــا  رئيســه  مــن  بدعــوة  المجلــس  يجتمــع 
ــي كل شــهرين  ــل ف ــى األق ــك ومــرة عل ــى ذل الضــرورة إل
ــات  ــق الكيفي ــك وف ــه وذل ــة أعضائ ــن أغلبي ــب م أو بطل

ــي. ــه الداخل ــي نظام ــددة ف المح
ــل  ــه قب ــس وتوج ــال المجل ــدول أعم ــوة ج ــن الدع تتضم
ــل،  ــى األق ــا عل ــر )15( يوم ــة عش ــاع بخمس ــخ االجتم تاري
فيمــا عــدا حــاالت االســتعجال التــي يجــب أن توجــه فيهــا 

ــل. ــى األق ــن )48( ســاعة عل ــل ثمــان وأربعي الدعــوة قب
وأشــغال  االجتماعــات  فــي حضــور  النيابــة  تقبــل  وال 

لمجلــس. ا
المادة 8: 

أغلبيــة  حضــور  المجلــس  مــداوالت  لصحــة  يشــترط 
أعضائــه علــى األقــل، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، 
ــر  ــة عش ــرور خمس ــد م ــان بع ــاع ث ــس الجتم ــو الرئي يدع
ــذ مــداوالت المجلــس صحيحــة  ــا )15(، وتكــون حينئ يوم

ــه. ــن أعضائ ــر م ــن حض بم
ــه  ــذ قرارات ــة، ويتخ ــر علني ــس غي ــداوالت المجل ــون م تك
بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل 

األصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
المادة 9: 

إذا تعــذر علــى المجلــس القيــام بمهامــه بســبب امتنــاع 
أغلبيــة أعضائــه المنتخبيــن عــن حضــور اجتماعاتــه، 
يخبــر رئيــس المجلــس بذلــك اإلدارة قصــد معاينــة 
ــدة  ــي الجري ــر ف ــل ينش ــرر إداري معل ــة بمق ــذه الحال ه

الرســمية.
وفــور نشــر المقــرر ســالف الذكــر فــي الجريــدة الرســمية، 
تشــرف اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 54 أدنــاه علــى 
إحــداث لجنــة مؤقتــة يعهــد إليهــا بالقيــام بمهــام 
الجديــد،  المجلــس  تنصيــب  حيــن  إلــى  المجلــس 
ويتــم تعييــن أعضــاء اللجنتيــن المنصــوص عليهمــا 
ــى  ــراف عل ــون لإلش ــذا القان ــن ه ــن 52 و53 م بالمادتي
تنصيــب المجلــس فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر )6( 

ــا. ــن أعضائهم ــخ تعيي ــن تاري ــداء م ابت
المادة 10: 

يلتــزم أعضــاء المجلــس بالقيــام بمهامهــم بتجــرد 
ونزاهــة مــع االمتنــاع طيلــة مــدة عضويتهــم وخــالل 
ــاذ  ــن اتخ ــم ع ــاء مهامه ــخ انته ــن تاري ــنتين م ــدة س م
ــام  ــة أم ــا المعروض ــوص القضاي ــي بخص ــف علن أي موق

ــا. ــت فيه ــه الب ــبق ل ــي س ــس أو الت المجل
المــداوالت  بســرية  المجلــس  أعضــاء  يلتــزم  كمــا 
ــريعية  ــوص التش ــا للنص ــي طبق ــر المهن ــان الس وبكتم

الجــاري بهــا العمــل.
المادة 11:

يمــارس رئيــس المجلــس جميــع الســلط الالزمــة لحســن 
إليــه،  المســندة  بالمهــام  والقيــام  المجلــس  ســير 

ــة: ــذه الغاي وله
- يمثــل المجلــس أمــام القضــاء، وإزاء اإلدارة واألغيــار، 
ــة أو  ــة واألجنبي ــات الوطني ــات والهيئ ــذا إزاء المنظم وك

ــة؛ الدولي
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ــة  ــي للثقاف ــد الملك ــان والمعه ــوق اإلنس ــي لحق الوطن
ــاءة  ــاص والكف ــن ذوي االختص ــوا م ــة أن يكون األمازيغي

ــة. ــال الصحاف ــي مج ف
المادة 5: 

يتمتع بصفة ناخب:
- بالنســبة إلــى فئــة الصحفييــن المهنييــن، كل 
الصحافــة  بطاقــة  علــى  حاصــل  مهنــي  صحفــي 

لمهنيــة؛  ا
إلــى فئــة ناشــري الصحــف كل ناشــر  -وبالنســبة 
ــى  ــي يتول ــف الت ــرة للصح ــة الناش ــت أن المؤسس يثب

إدارة نشــرها:
1 - مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛

2 - توجد في وضعية جبائية قانونية
لكونهــا أدلــت بتصاريحهــا ودفعــت المبالــغ المســتحقة 
ــي حالــة عــدم األداء،  بصفــة نهائيــة طبقــا للقانــون أو ف
ــف  ــب المكلــ ــرى المحاس ــانات ي ــت ضمـ ــا قدم لكونه
للمقتضيــات  طبقــا  وذلــك  كافيــة  أنهــا  بالتحصيــل 
تحصيــل  شــأن  فــي  العمــل  بهــا  الجــاري  القانونيــة 

الديــون العموميــة؛
3 -منخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،

االجتماعــي، وتدلــي  فــي نظــام خــاص لالحتيــاط  أو 
باألجــور  المتعلقــة  بتصريحاتهــا  منتظمــة  بصفــة 

الهيئــات؛ هــذه  إزاء  قانونيــة  وضعيــة  فــي  وتوجــد 
4 - تطبق االتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحفيين 

المهنيين؛
5 - تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛

6 - تصدر المطبوع الدوري بصورة منتظمة.
يجــب علــى المترشــحين للعضويــة فــي المجلــس برســم 
ــف أن  ــري الصح ــة ناش ــن و فئ ــن المهنيي ــة الصحفيي فئ
ــل  ــة ال تق ــة المهني ــي الممارس ــة ف ــى أقدمي ــروا عل يتوف
عــن 15 ســنة وأن ال تكــون صــدرت فــي حقهــم عقوبــات 
تأديبيــة أو مقــررات قضائيــة مكتســبة لقــوة الشــيء 
المقضــي بــه مــن أجــل ارتــكاب أفعــال لهــا عالقــة 
ــم أن  ــترط فيه ــا يش ــس، كم ــاص المجل ــال اختص بمج

ــة. ــة والمدني ــم الوطني ــن بحقوقه ــوا متمتعي يكون
يمكــن أن تكــون نتائــج االقتــراع محــل طعــن أمــام 

بالربــاط. اإلداريــة  المحكمــة 
ونائبــا  للمجلــس  رئيســا  المجلــس  أعضــاء  ينتخــب 
والصحفييــن  الصحــف  ناشــري  بيــن  مــن  للرئيــس 
ــل كل  ــن تمثي ــي المنصبي ــى ف ــى أن يراع ــن، عل المهنيي
مــن فئــة الصحفييــن المهنييــن وفئــة ناشــري الصحــف، 
ــي  ــن ممثل ــنتين بي ــاوب كل س ــان للتن ــع المنصب ويخض

ــن. ــن الفئتي هاتي

الفرع الثاني : تنظيم المجلس
المادة 6:

تحــدد مــدة انتــداب أعضــاء المجلــس فــي أربــع )4( 
ــة  ــرة موالي ــدة لفت ــذه الم ــد ه ــن تجدي ــنوات، ويمك س

مــرة واحــدة.

المادة 7 : 
دعــت  كلمــا  رئيســه  مــن  بدعــوة  المجلــس  يجتمــع 
ــي كل شــهرين  ــل ف ــى األق ــك ومــرة عل ــى ذل الضــرورة إل
ــات  ــق الكيفي ــك وف ــه وذل ــة أعضائ ــن أغلبي ــب م أو بطل

ــي. ــه الداخل ــي نظام ــددة ف المح
ــل  ــه قب ــس وتوج ــال المجل ــدول أعم ــوة ج ــن الدع تتضم
ــل،  ــى األق ــا عل ــر )15( يوم ــة عش ــاع بخمس ــخ االجتم تاري
فيمــا عــدا حــاالت االســتعجال التــي يجــب أن توجــه فيهــا 

ــل. ــى األق ــن )48( ســاعة عل ــل ثمــان وأربعي الدعــوة قب
وأشــغال  االجتماعــات  فــي حضــور  النيابــة  تقبــل  وال 

لمجلــس. ا
المادة 8: 

أغلبيــة  حضــور  المجلــس  مــداوالت  لصحــة  يشــترط 
أعضائــه علــى األقــل، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، 
ــر  ــة عش ــرور خمس ــد م ــان بع ــاع ث ــس الجتم ــو الرئي يدع
ــذ مــداوالت المجلــس صحيحــة  ــا )15(، وتكــون حينئ يوم

ــه. ــن أعضائ ــر م ــن حض بم
ــه  ــذ قرارات ــة، ويتخ ــر علني ــس غي ــداوالت المجل ــون م تك
بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل 

األصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
المادة 9: 

إذا تعــذر علــى المجلــس القيــام بمهامــه بســبب امتنــاع 
أغلبيــة أعضائــه المنتخبيــن عــن حضــور اجتماعاتــه، 
يخبــر رئيــس المجلــس بذلــك اإلدارة قصــد معاينــة 
ــدة  ــي الجري ــر ف ــل ينش ــرر إداري معل ــة بمق ــذه الحال ه

الرســمية.
وفــور نشــر المقــرر ســالف الذكــر فــي الجريــدة الرســمية، 
تشــرف اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 54 أدنــاه علــى 
إحــداث لجنــة مؤقتــة يعهــد إليهــا بالقيــام بمهــام 
الجديــد،  المجلــس  تنصيــب  حيــن  إلــى  المجلــس 
ويتــم تعييــن أعضــاء اللجنتيــن المنصــوص عليهمــا 
ــى  ــراف عل ــون لإلش ــذا القان ــن ه ــن 52 و53 م بالمادتي
تنصيــب المجلــس فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر )6( 

ــا. ــن أعضائهم ــخ تعيي ــن تاري ــداء م ابت
المادة 10: 

يلتــزم أعضــاء المجلــس بالقيــام بمهامهــم بتجــرد 
ونزاهــة مــع االمتنــاع طيلــة مــدة عضويتهــم وخــالل 
ــاذ  ــن اتخ ــم ع ــاء مهامه ــخ انته ــن تاري ــنتين م ــدة س م
ــام  ــة أم ــا المعروض ــوص القضاي ــي بخص ــف علن أي موق

ــا. ــت فيه ــه الب ــبق ل ــي س ــس أو الت المجل
المــداوالت  بســرية  المجلــس  أعضــاء  يلتــزم  كمــا 
ــريعية  ــوص التش ــا للنص ــي طبق ــر المهن ــان الس وبكتم

الجــاري بهــا العمــل.
المادة 11:

يمــارس رئيــس المجلــس جميــع الســلط الالزمــة لحســن 
إليــه،  المســندة  بالمهــام  والقيــام  المجلــس  ســير 

ــة: ــذه الغاي وله
- يمثــل المجلــس أمــام القضــاء، وإزاء اإلدارة واألغيــار، 
ــة أو  ــة واألجنبي ــات الوطني ــات والهيئ ــذا إزاء المنظم وك

ــة؛ الدولي
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- يحدد جدول أعمال المجلس؛
ــى  - يعــد برنامــج عمــل المجلــس الســنوي و يعرضــه عل

موافقــة المجلــس؛
علــى  وعرضهــا  المجلــس  ميزانيــة  بإعــداد  يقــوم   -

تنفيذهــا؛ علــى  يعمــل  و  األخيــر  هــذا  مصادقــة 
- يتولــى تدبيــر شــؤون المصالــح اإلداريــة والتقنيــة 

للمجلــس؛ والماليــة 
- يتولــى إبــرام اتفاقيــات الشــراكة والتعــاون باســم 
والهيئــات  والمؤسســات  القطاعــات  مــع  المجلــس، 
الوطنيــة والدوليــة فــي مجــال اختصاصــه، وكــذا كل 
ممتلــكات  أو  بمهــام  لهمــا عالقــة  عقــد  أو  اتفاقيــة 

المجلــس، وذلــك بعــد موافقــة هــذا األخيــر؛
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

عنــد  ســلطه،  بعــض  يفــوض  أن  للرئيــس  يمكــن 
ــى نائــب الرئيــس أو أحــد أعضــاء المجلــس. االقتضــاء، إل

إذا تغيــب الرئيــس أو عاقــه عائــق، نــاب عنــه نائــب 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الكيفيــات  حســب  الرئيــس 

للمجلــس. الداخلــي  النظــام 
المادة 12:

يحــدث  إليــه،  المســندة  بالمهــام  االضطــالع  ألجــل 
التاليــة: الدائمــة  اللجــان  المجلــس 

- لجنة أخالقيات المهنة والقضايا التأديبية؛
- لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛

- لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛
- لجنة الوساطة والتحكيم؛

- لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع.
يعيــن المجلــس مــن أعضائــه أعضــاء هــذه اللجــان 
الصحافــة  بطاقــة  لجنــة  يــرأس  أن  علــى  ورؤســائها 
ــم  ــاطة والتحكي ــة الوس ــي ولجن ــي مهن ــة صحف المهني
ممثــل المجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ولجنــة 
المنشــأة الصحفيــة وتأهيــل القطــاع ناشــر للصحــف.

تحــدد كيفيــات تعييــن رؤســاء اللجان،مــا عــدا لجنــة 
الوســاطة والتحكيــم، واختصاصاتهــا وكيفيــة عملهــا 

فــي النظــام الداخلــي للمجلــس.
لجــان  إحــداث  االقتضــاء،  عنــد  للمجلــس،  يجــوز 

أخــرى. موضوعاتيــة 
االتصــال  متعهــدي  ممثلــي  المجلــس  يســتدعي 
الســمعي البصــري ووكالــة األنبــاء للمشــاركة فــي أشــغال 
ــة  ــة بطاق ــد دراس ــة عن ــة المهني ــة الصحاف ــة بطاق لجن

الصحافــة المهنيــة المتعلقــة بهــذا المجــال.
المادة 13:

عــن  المجلــس  أعضــاء  لفائــدة  تعويــض  يخصــص 
ــي  ــاء الت ــا واألعب ــون به ــي يقوم ــال الت ــف األعم مصاري
ــي  ــا ف ــوص عليه ــام المنص ــار المه ــي إط ــا ف يتحملونه

هــذا القانــون.
ــتفادة  ــروط االس ــض المذكــور وش ــدار التعوي ويحــدد مق

ــس. ــي للمجل ــي النظــام الداخل ــه ف من
المادة 14:

أعضائــه  أحــد  أو  المجلـــس  رئيــس  عـــزل  يمكــن 
ــن  ــة م ــم كتاب ــد دعوته ــم، بع ــن مهامه ــن م المنتخبي

قبــل المجلــس لتقديــم إيضاحاتهــم الكتابيــة، لألســباب 
التاليــة:

قضائيــة  مقــررات  أو  تأديبيــة  عقوبــات  صــدور   -
أجــل  مــن  بــه  المقضــي  الشــيء  لقــوة  مكتســبة 
اختصــاص  بمجــال  عالقــة  لهــا  أفعــال  ارتــكاب 

؛ لمجلــس ا
ــن  ــس أو ع ــات المجل ــن اجتماع ــرر ع ــب المتك - التغي

ــة؛ ــان الدائم ــات اللج اجتماع
- اإلخالل بالمهام الموكولة إلى المعني باألمر. 

يعتبــر تغيبــا متكــررا عــدم اســتجابة المعنــي باألمــر 
ــذر  ــدون ع ــة ب ــات متتالي ــة اجتماع ــور ثالث ــوة لحض للدع

ــس. ــدن المجل ــن ل ــول م ــرر ومقب مب
ــر  ــي باألم ــى المعن ــة إل ــام الموكول ــالال بالمه ــر إخ يعتب
امتناعــه عــن القيــام بالمهــام المســندة إليــه أو اتخــاذه 
لقــرارات مخالفــة لمهامــه أو تجــاوزه حــدود هــذه المهام.

ــأن  ــي ش ــر ف ــداد تقري ــزل إع ــي الع ــر، ف ــل النظ ــم، قب يت
قبــل  مــن  لــه  المبــررة  األســباب  أو  المبــرر  الســبب 
ــر،  ــذا األخي ــا ه ــس يعينهم ــاء المجل ــن أعض ــن م عضوي
ــررة  ــة المب ــى األدل ــارة إل ــوص اإلش ــى الخص ــن عل يتضم

المذكــورة. للســبب ولألســباب 
ــاركة  ــر المش ــي باألم ــو المعن ــس وال للعض ــق للرئي ال يح
ــه وال  ــة تعني ــة قضي ــة بمناقش ــات المتعلق ــي االجتماع ف
ــب  ــه أو بطل ــب من ــه بطل ــد االســتماع إلي يحضرهــا إال عن

ــس. مــن المجل
يــرأس االجتماعــات المتعلقــة بمناقشــة عــزل رئيــس 
ــي  ــات المحــددة ف المجلــس نائــب الرئيــس وفــق الكيفي

ــي. ــام الداخل النظ
يســتدعي المجلــس الرئيــس أو العضــو المعنــي للمثــول 
ــعار  ــع إش ــول م ــة الوص ــالة مضمون ــطة رس ــه بواس أمام
بالتســلم أو بواســطة مفــوض قضائــي قبــل التاريــخ 
المحــدد للجلســة بخمســة عشــر )15( يومــا علــى األقــل. 
ــي باألمــر أن يســتعين  يمكــن للرئيــس أو للعضــو المعن

بأحــد زمالئــه أو بمحــام أو همــا معــا.
أعضــاء   )3/2( ثلثــي  طــرف  مــن  العــزل  قــرار  يتخــذ 

األقــل. علــى  المجلــس 
أمــام  العــزل  الطعــون ضــد مقــررات  يمكــن تقديــم 

بالربــاط. اإلداريــة  المحكمــة 
طبقــا  المعنــي  العضــو  أو  الرئيــس  تعويــض  يتــم 
ــن  ــي المادتي ــي ف ــى التوال ــا عل ــار إليه ــراءات المش لإلج
4 و5 مــن هــذا القانــون إلــى حيــن اســتكمال الفتــرة 

المتبقيــة مــن مــدة االنتــداب.
ــات  ــن المقتضي ــا يتضم ــا داخلي ــس نظام ــد المجل يعتم

ــا. ــة به ــة المرتبط ــل اإلجرائي ــابقة والتفاصي الس
المادة 15:

ــة )3(  ــاوز ثالث ــدة ال تتج ــف لم ــس أن يوق ــن للمجل يمك
ــس أو  ــأنه، الرئي ــي ش ــرار ف ــاذ ق ــار اتخ ــي انتظ ــهر، ف أش
كل عضــو منتخــب ثبتــت مســؤوليته عــن ارتــكاب أفعــال 
ــك  ــة وذل ــات المهن ــاق أخالقي ــون أو لميث ــة للقان مخالف
ــن  ــة ع ــات مكتوب ــم إيضاح ــة لتقدي ــه كتاب ــد دعوت بع

ــه. ــوبة إلي ــال المنس األفع
تتخــذ قــرارات المجلــس فــي هــذا الشــأن باألغلبيــة 

المقــررة فــي المــادة 8 أعــاله.
ــة  ــات اإلجرائي ــي المقتضي ــي ف ــام الداخل ــل النظ ويفص

ــبق. ــا س ــة بم المرتبط
المادة 16:

ــات المشــار إليهــا  ــي الهيئ ــة انقطــاع أحــد ممثل ــي حال ف
فــي الفقــرة )ج( بالمــادة 4 مــن هــذا القانــون عــن مزاولــة 
ــي  ــس ألي ســبب مــن األســباب أو ف مهامــه داخــل المجل
ــام  ــالل بالمه ــة اإلخ ــي حال ــرر أو ف ــب المتك ــة التغي حال
الموكولــة إليــه، يقــوم رئيــس المجلــس بتوجيــه رســالة 
ــى  ــل آخــر إل ــى الهيئــة المعنيــة قصــد تعويضــه بممث إل

ــداب. ــة مــن مــدة االنت ــرة المتبقي حيــن اســتكمال الفت
المادة 17: 

ــه أن  ــن أعضائ ــو م ــكل عض ــس ول ــس المجل ــق لرئي يح
االســتقالة  وتقــدم  المجلــس،  مــن  اســتقالته  يقــدم 

كتابــة.
يتــم تعويــض الرئيــس أو العضــو المســتقيل طبقــا 
ــي  ــى التوال ألحــكام هــذا القانــون المنصــوص عليهــا عل

ــاله.  ــن4 و5 أع ــي المادتي ف
المادة 18:

فــي حالــة عــزل الرئيــس أو اســتقالته، يقــوم نائــب 
الرئيــس بمزاولــة مهامــه حســب الكيفيــات المنصــوص 
ــى حيــن انتخــاب رئيــس  ــي، إل ــي النظــام الداخل عليهــا ف
ــس  ــا الرئي ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــن الفئ ــن بي ــد م جدي
المعــزول أو المســتقيل، والــذي يجــب أن يتــم داخــل 
ــزل أو  ــخ الع ــن تاري ــا م ــن )30( يوم ــاوز ثالثي ــل ال يتج أج

االســتقالة.

الباب الثالث
التنظيم المالي واإلداري 

المادة 19:
 تتكون موارد المجلس من:

الناشــرة  للمؤسســات  الســنوية  االشــتراكات   -
للصحــف بنســة 1 فــي المائــة مــن األربــاح الصافيــة؛
- إعانــات الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعات 

الترابيــة وكــذا مختلــف الهيئات؛
- الهبــات والوصايــا، التــي ليــس مــن شــأنها التأثيــر 

علــى اســتقاللية المجلــس؛
- مداخيل المنقوالت و العقارات التي يملكها؛

-المداخيل المختلفة.
المادة 20: 

ــى كل مؤسســة ناشــرة للصحــف أداء اشــتراك  يفــرض عل
مــن  بالمائــة   1 نســبة  حــدود  فــي  إجبــاري  ســنوي 
مداخيلهــا الصافيــة الســنوية بعــد خصــم الضرائــب 
ــب  ــس حس ــدة المجل ــا، لفائ ــع أنواعه ــف بجمي والتكالي
للعقوبــات  التعــرض  طائلــة  تحــت  يحــدده،  جــدول 
التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن44 و45 مــن 

ــون. ــذا القان ه
تاريــخ  مــن  ابتــداء  األداء  واجبــة  االشــتراكات  تكــون 

المجلــس. فــي  االنخــراط 
وجــه  بــاألداء،  الصحفيــة  المؤسســات  تقــم  لــم  إذا 
مضمونــة  رســالة  بواســطة  إنــذارا  لهــا  المجلــس 
مفــوض  بواســطة  أو  بالتســلم  إشــعار  مــع  الوصــول 
قضائــي، ويحــدد لهــا أجــل ثالثيــن )30( يومــا لدفــع 

المســتحقة. المبالــغ 
ــل  ــي األج ــتحقة ف ــغ المس ــع المبال ــدم دف ــة ع ــي حال ف
المحــدد، يتــم تحصيــل الديــون المســتحقة جبريــا وفقــا 

ــة. ــون العمومي ــل الدي ــة تحصي لمدون
ــري،  ــل الجب ــل التحصي ــن أج ــس، م ــس المجل ــه رئي يوج
ــة  ــي للمؤسس ــر االجتماع ــه المق ــع ل ــض التاب ــى القاب إل
الناشــرة للصحــف طلبــا مرفقــا بنســخة مــن الرســالة 
ــة  ــة موقع ــاله وبوثيق ــة أع ــرة الثالث ــي الفق ــورة ف المذك
ــى  ــة عل ــى االشــتراكات الواجب ــه تشــير خاصــة إل مــن قبل
المؤسســة الناشــرة للصحــف ورقــم الحســاب البنكــي 
للمجلــس الــذي يجــب أن تدفــع فيــه المبالــغ المســتحقة 
تاريــخ  مــن  يومــا   )30( خــالل  القابــض  طــرف  مــن 

ــك. ــس بذل ــس المجل ــعار رئي ــع إش ــلمها م تس
المادة 21:

ترصــد مــوارد المجلــس لتغطيــة مصاريــف تســييره 
ــه  ــة مهام ــة بمزاول ــف المتعلق ــذا المصاري ــزه وك وتجهي
ــادة  ــكام الم ــا ألح ــاء وفق ــوح لألعض ــض الممن وبالتعوي

ــتخدميه. ــور مس ــع أج ــاله و بدف 13 أع
ــرف  ــس وص ــوارد المجل ــض م ــرا بقب ــس آم ــر الرئي يعتب
نفقاتــه ولــه أن يعيــن آمريــن مســاعدين بالصــرف وفقــا 

ــس. ــي للمجل ــام الداخل للنظ
المادة 22:

ــنة  ــا، كل س ــد تقييمه ــس، قص ــبة المجل ــرض محاس تع
ــي  ــة ف ــة قانوني ــد بصف ــب مقي ــر محاس ــر خبي ــى نظ عل

ــبين. ــراء المحاس ــة الخب ــدول هيئ ج
ــد  ــى التأك ــس إل ــبة المجل ــم محاس ــة تقيي ــدف عملي ته
ــا  ــس وصحته ــبية للمجل ــات المحاس ــدق البيان ــن ص م
ووضعيتــه الماليــة ووضعيــة ذمتــه الماليــة ومــن نتائــج 

ــبة. ــذه المحاس ه
ــه  ــك يرفع ــنويا بذل ــرا س ــب تقري ــر المحاس ــع الخبي يض
إلــى رئيــس المجلــس الــذي يقدمــه إلــى المجلــس قصــد 

ــه. ــالع علي االط
المادة 23:

يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح 
 إدارية

وموظفين موضوعين رهن اإلشارة ومستخدمين
خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها 

 العمل.

الباب الرابع:
الوساطة والتحكيم

المادة 24: 
ــون  ــذا القان ــوم ه ــي مفه ــاطة ف ــطرة الوس ــدف مس ته
بقطــاع  مرتبــط  خــالف  عــرض  علــى  االتفــاق  إلــى 
ــاع أو  ــذا القط ــي ه ــن مهني ــم بي ــر قائ ــة والنش الصحاف
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المقــررة فــي المــادة 8 أعــاله.
ــة  ــات اإلجرائي ــي المقتضي ــي ف ــام الداخل ــل النظ ويفص

ــبق. ــا س ــة بم المرتبط
المادة 16:

ــات المشــار إليهــا  ــي الهيئ ــة انقطــاع أحــد ممثل ــي حال ف
فــي الفقــرة )ج( بالمــادة 4 مــن هــذا القانــون عــن مزاولــة 
ــي  ــس ألي ســبب مــن األســباب أو ف مهامــه داخــل المجل
ــام  ــالل بالمه ــة اإلخ ــي حال ــرر أو ف ــب المتك ــة التغي حال
الموكولــة إليــه، يقــوم رئيــس المجلــس بتوجيــه رســالة 
ــى  ــل آخــر إل ــى الهيئــة المعنيــة قصــد تعويضــه بممث إل

ــداب. ــة مــن مــدة االنت ــرة المتبقي حيــن اســتكمال الفت
المادة 17: 

ــه أن  ــن أعضائ ــو م ــكل عض ــس ول ــس المجل ــق لرئي يح
االســتقالة  وتقــدم  المجلــس،  مــن  اســتقالته  يقــدم 

كتابــة.
يتــم تعويــض الرئيــس أو العضــو المســتقيل طبقــا 
ــي  ــى التوال ألحــكام هــذا القانــون المنصــوص عليهــا عل

ــاله.  ــن4 و5 أع ــي المادتي ف
المادة 18:

فــي حالــة عــزل الرئيــس أو اســتقالته، يقــوم نائــب 
الرئيــس بمزاولــة مهامــه حســب الكيفيــات المنصــوص 
ــى حيــن انتخــاب رئيــس  ــي، إل ــي النظــام الداخل عليهــا ف
ــس  ــا الرئي ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــن الفئ ــن بي ــد م جدي
المعــزول أو المســتقيل، والــذي يجــب أن يتــم داخــل 
ــزل أو  ــخ الع ــن تاري ــا م ــن )30( يوم ــاوز ثالثي ــل ال يتج أج

االســتقالة.

الباب الثالث
التنظيم المالي واإلداري 

المادة 19:
 تتكون موارد المجلس من:

الناشــرة  للمؤسســات  الســنوية  االشــتراكات   -
للصحــف بنســة 1 فــي المائــة مــن األربــاح الصافيــة؛
- إعانــات الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعات 

الترابيــة وكــذا مختلــف الهيئات؛
- الهبــات والوصايــا، التــي ليــس مــن شــأنها التأثيــر 

علــى اســتقاللية المجلــس؛
- مداخيل المنقوالت و العقارات التي يملكها؛

-المداخيل المختلفة.
المادة 20: 

ــى كل مؤسســة ناشــرة للصحــف أداء اشــتراك  يفــرض عل
مــن  بالمائــة   1 نســبة  حــدود  فــي  إجبــاري  ســنوي 
مداخيلهــا الصافيــة الســنوية بعــد خصــم الضرائــب 
ــب  ــس حس ــدة المجل ــا، لفائ ــع أنواعه ــف بجمي والتكالي
للعقوبــات  التعــرض  طائلــة  تحــت  يحــدده،  جــدول 
التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن44 و45 مــن 

ــون. ــذا القان ه
تاريــخ  مــن  ابتــداء  األداء  واجبــة  االشــتراكات  تكــون 

المجلــس. فــي  االنخــراط 
وجــه  بــاألداء،  الصحفيــة  المؤسســات  تقــم  لــم  إذا 
مضمونــة  رســالة  بواســطة  إنــذارا  لهــا  المجلــس 
مفــوض  بواســطة  أو  بالتســلم  إشــعار  مــع  الوصــول 
قضائــي، ويحــدد لهــا أجــل ثالثيــن )30( يومــا لدفــع 

المســتحقة. المبالــغ 
ــل  ــي األج ــتحقة ف ــغ المس ــع المبال ــدم دف ــة ع ــي حال ف
المحــدد، يتــم تحصيــل الديــون المســتحقة جبريــا وفقــا 

ــة. ــون العمومي ــل الدي ــة تحصي لمدون
ــري،  ــل الجب ــل التحصي ــن أج ــس، م ــس المجل ــه رئي يوج
ــة  ــي للمؤسس ــر االجتماع ــه المق ــع ل ــض التاب ــى القاب إل
الناشــرة للصحــف طلبــا مرفقــا بنســخة مــن الرســالة 
ــة  ــة موقع ــاله وبوثيق ــة أع ــرة الثالث ــي الفق ــورة ف المذك
ــى  ــة عل ــى االشــتراكات الواجب ــه تشــير خاصــة إل مــن قبل
المؤسســة الناشــرة للصحــف ورقــم الحســاب البنكــي 
للمجلــس الــذي يجــب أن تدفــع فيــه المبالــغ المســتحقة 
تاريــخ  مــن  يومــا   )30( خــالل  القابــض  طــرف  مــن 

ــك. ــس بذل ــس المجل ــعار رئي ــع إش ــلمها م تس
المادة 21:

ترصــد مــوارد المجلــس لتغطيــة مصاريــف تســييره 
ــه  ــة مهام ــة بمزاول ــف المتعلق ــذا المصاري ــزه وك وتجهي
ــادة  ــكام الم ــا ألح ــاء وفق ــوح لألعض ــض الممن وبالتعوي

ــتخدميه. ــور مس ــع أج ــاله و بدف 13 أع
ــرف  ــس وص ــوارد المجل ــض م ــرا بقب ــس آم ــر الرئي يعتب
نفقاتــه ولــه أن يعيــن آمريــن مســاعدين بالصــرف وفقــا 

ــس. ــي للمجل ــام الداخل للنظ
المادة 22:

ــنة  ــا، كل س ــد تقييمه ــس، قص ــبة المجل ــرض محاس تع
ــي  ــة ف ــة قانوني ــد بصف ــب مقي ــر محاس ــر خبي ــى نظ عل

ــبين. ــراء المحاس ــة الخب ــدول هيئ ج
ــد  ــى التأك ــس إل ــبة المجل ــم محاس ــة تقيي ــدف عملي ته
ــا  ــس وصحته ــبية للمجل ــات المحاس ــدق البيان ــن ص م
ووضعيتــه الماليــة ووضعيــة ذمتــه الماليــة ومــن نتائــج 

ــبة. ــذه المحاس ه
ــه  ــك يرفع ــنويا بذل ــرا س ــب تقري ــر المحاس ــع الخبي يض
إلــى رئيــس المجلــس الــذي يقدمــه إلــى المجلــس قصــد 

ــه. ــالع علي االط
المادة 23:

يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح 
 إدارية

وموظفين موضوعين رهن اإلشارة ومستخدمين
خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها 

 العمل.

الباب الرابع:
الوساطة والتحكيم

المادة 24: 
ــون  ــذا القان ــوم ه ــي مفه ــاطة ف ــطرة الوس ــدف مس ته
بقطــاع  مرتبــط  خــالف  عــرض  علــى  االتفــاق  إلــى 
ــاع أو  ــذا القط ــي ه ــن مهني ــم بي ــر قائ ــة والنش الصحاف
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ــرام  ــهيل إب ــس لتس ــى المجل ــار عل ــؤالء و األغي ــن ه بي
الصلــح إلنهائــه. 

ــون  ــذا القان ــوم ه ــي مفه ــم ف ــطرة التحكي ــدف مس ته
إلــى تســوية خــالف مهنــي قائــم بيــن األطــراف الخاضعــة 
ــد  ــرار يتقي ــدار ق ــالل إص ــن خ ــس، م ــات المجل الختصاص
ــذي  ــا، وال ــب أحدهم ــى طل ــاء عل ــا بن ــان لزوم ــه الطرف ب
يصبــح قابــال للتنفيــذ وفقــا لألحــكام القانونيــة الجــاري 

ــال. ــذا المج ــي ه ــل ف ــا العم به
المادة 25: 

يمــارس المجلــس دور الوســاطة والتحكيــم، وفــق أحــكام 
كل مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.447 
الصــادر بتاريــخ 11 رمضــان 1394 )28 شــتنبر 1974( 
المدنيــة  المســطرة  قانــون  نــص  علــى  بالمصادقــة 
ــر الشــريف الصــادر  ــره وتتميمــه والظهي ــع تغيي كمــا وق
ــون  ــة قان ــت 1913( بمثاب ــان 1331 )12 غش ــي9 رمض ف
ــي مــا  االلتزامــات والعقــود كمــا وقــع تغييــره وتتميمه،ف
ــر،  ــة والنش ــاع الصحاف ــة بقط ــات المرتبط ــص النزاع يخ

ــون.  ــذا القان ــكام ه ــاة أح ــع مراع م
ــا  ــوص عليه ــم، المنص ــاطة والتحكي ــة الوس ــى لجن تتول
ــات  ــي طلب ــي المــادة 12 أعــاله، مهــام النظــر والبــت ف ف
الوســاطة والتحكيــم المحالــة علــى المجلــس ســواء مــن 

ــار؛ ــن أو مــن األغي طــرف المهنيي

الفرع األول: الوساطة
المادة 26: 

تحــدد مــدة مســطرة الوســاطة فــي ثالثــة أشــهر، ابتــداء 
مــن التاريــخ الــذي صــرح فيــه المجلــس باختصاصــه فــي 
ــس  ــل لنف ــذا األج ــد ه ــن تمدي ــاطة، ويمك ــب الوس طل

المــدة.
المادة 27:

والتحكيــم، كهيئــة  الوســاطة  لجنــة  تنتهــي مهمــة 
وســاطة، باتفــاق األطــراف أو بانصــرام األجــل المنصوص 
عليــه أعــاله، بعــد تمديــده عنــد االقتضــاء، دون التوصــل 
إلــى إبــرام صلــح، أو بأمــر مــن القاضــي بنــاء علــى طلــب 
أحــد األطــراف المعنيــة فــي حالــة بطــالن اتفاق الوســاطة 
لعــدم احتــرام اإلجــراءات المســطرية الجــاري بهــا العمــل 
فــي مجــال الوســاطة وفــق أحــكام المســطرة المدنيــة. 

المادة 28:
توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع 

األطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة 
عدم وقوع الصلح ألي سبب من األسباب، فإن اللجنة 

تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع األطراف المعنية؛
يكتسي الصلح بين األطراف المعنية قوة الشيء 

المقضيبه، و يصبح قابال للتنفيذ بمجرد موافقتهم.

الفرع الثاني: التحكيم
المادة 29:

تنحصر مسطرة التحكيم في األمور التالية:
- نزاعات الشغل بين الصحفيين والمؤسسات 

الصحفية؛
- النزاعات المهنية بين األطراف الخاضعة 

الختصاصات المجلس؛
المادة 30:

تنتهــي مهمــة لجنــة الوســاطة والتحكيــم باعتبارهــا 
هيئــة تحكيميــة بعــد ســتة أشــهر كأجــل قانونــي أو 
ــالف  ــرض الخ ــخ ع ــن تاري ــداء م ــه ابت ــق علي ــل المتف األج

ــي. ــرار التحكيم ــدار الق ــك بإص ــة وذل ــى اللجن عل

الفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 31: 

أثنــاء  والتحكيــم،  الوســاطة  للجنــة  يتبيــن  عندمــا 
التحكيــم، أن الضــرر  أو  الوســاطة  مباشــرة مسطـــرة 
ــأ  ــن خط ــج ع ــن نات ــن الطرفي ــالف بي ــه أو الخ ــد ب المعت
يســتوجب التأديــب، فإنهــا تقــوم برفــع األمــر إلــى رئيــس 
ــا،  ــر عليه ــي تتوف ــر الت ــده بالعناص ــع تزوي ــس م المجل
ــم  ــاطة والتحكي ــة الوس ــف لجن ــة توق ــذه الحال ــي ه وف

المســطرة الجاريــة.
المادة 32: 

يمكــن ألحــد أطــراف اتفــاق الوســاطة أن يخبــر المجلــس 
إنهــاء  فــي  برغبتــه  المســطرة  مــن  مرحلــة  أي  فــي 

مســطرة الوســاطة كتســوية بديلــة. 
ــس  ــل المجل ــرد توص ــة بمج ــطرة منتهي ــر المس وتعتب

ــأن. ــذا الش ــي ه ــوب ف ــب مكت بطل
المادة 33: 

ــاص  ــن الختص ــخاص الخاضعي ــد األش ــض أح ــر رف يعتب
المجلــس تنفيــذ القــرار المترتــب علــى مســطرة التحكيم 

ــة. ــات تأديبي ــا لعقوب موجب
المادة 34: 

باســتثناء  مجانيــة  والتحكيــم  الوســاطة  مســطرة 
الخارجيــة؛ الخبــرات  تتطلبهــا  التــي  المصاريــف 

الباب الخامس :
 التأديب

الفرع األول: األخطاء التي تستوجب 
التأديب

المادة 35: 
تعتبر األفعال التالية خطأ مهنيا:

-كل إخالل بقواعد وأخالقيات المهنة وباألنظمة 
المعدة بصورة قانونية من طرف المجلس؛

-كل فعل أو تصرف أو نشاط يمس بشرف أو نزاهة 
المهنة.

المادة 36:
ــاء المهنيــة ويعاقــب عليهــا حســب درجــة  تكيــف األخطـ
خطورتهــا والظـــروف التــي ارتكبـــت ضمنهــا وشــخصية 

ــا. مرتكبه

الفرع الثاني : المسطرة التأديبية
المادة 37:

ينظــر المجلــس فــي القضايــا التأديبيــة بنــاء علــى 
شــكاية تحــال إلــى رئيســه مــن أي شــخص ذاتــي أو 
اعتبــاري يعنيــه األمــر يدعــي بواســطتها أن صحفيــا 
مهنيــا أو مؤسســة ناشــرة للصحــف، المشــار إليهمــا 
فيمــا يلــي بعبــارة »المشــتكى بــه« ارتكــب خطأ شــخصيا 
يبــرر إقامــة دعــوى تأديبيــة ضــده عمــال بالمــادة 34 

أعــاله أو بمقتضــى النظــام الداخلــي للمجلــس. 
ــباب  ــل األس ــن أج ــس م ــى المجل ــك إل ــر كذل ــع األم يرف
نفســها بشــكاية مــن اإلدارة أو إحــدى الهيئــات النقابيــة 

ــرين. ــن أو للناش ــن المهنيي للصحفيي
كمــا يمكــن للمجلــس أن ينظــر فــي القضايــا التأديبيــة 

بمبــادرة منــه بنــاء علــى طلــب أغلبيــة أعضائــه.
ال تقبــل الشــكايات المتضمنــة أفعــاال طالهــا التقــادم أو 

هــي موضــوع مســطرة قضائيــة جاريــة.
المادة 38: 

 يحيــل الرئيــس الشــكاية فــورا إلــى لجنــة أخالقيــات 
ــة. ــة تأديبي ــا لجن ــة باعتباره ــا التأديبي ــة والقضاي المهن

عندمــا تتعلــق القضيــة بعضــو فــي لجنــة أخالقيــات 
ــم تعويضــه مــن طــرف  ــة، يت ــا التأديبي ــة والقضاي المهن
الرئيــس وفــق الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلي.

إذا ارتــأت اللجنــة أن األفعــال الــواردة فــي الشــكاية ال 
ــال  ــرارا معل ــدرت ق ــاءلة، أص ــتوجب المس ــأ يس ــر خط تعتب
بعــدم المتابعــة التأديبيــة توجهــه إلــى رئيــس المجلس 

ــة. ــراف المعني ــى األط ــه إل ــذي يبلغ ال
المادة 39: 

إذا قــررت اللجنــة أن الشــكاية المرفوعــة إليهــا تســتوجب 
يكلــف  مقــررا  عينــت  التأديبيــة،  المتابعــة  إجــراء 

بالتحقيــق فــي القضيــة.

إلــى علــم األطــراف  الفــور كتابــة  القــرار علــى  يبلــغ 
ــالع  ــة االط ــه بإمكاني ــتكى ب ــعار المش ــع إش ــة م المعني
ــا  ــرة يوم ــة عش ــل خمس ــل أج ــف داخ ــق المل ــى وثائ عل
)15( مــن تاريــخ توصلــه بقــرار المتابعــة، ويمكــن لهــذا 
ــة  ــوى التأديبي ــل الدع ــع مراح ــي جمي ــؤازر ف ــر أن ي األخي

ــام. ــل أو مح بزمي
يقــدم المقــرر إلــى اللجنــة اســتنتاجاته وتوصياتــه داخــل 
ــرار  ــع ق ــخ توقي ــداء مــن تاري أجــل أقصــاه شــهر واحــد ابت

اللجنــة بمباشــرة الدعــوى التأديبيــة.
يمكــن أن يتــم اختيــار المقــرر مــن خــارج أعضــاء اللجنــة 
وفــي هــذه الحالــة ال يمكــن للمقــرر أن يشــارك فــي 
مــداوالت اللجنــة ويجــب أن ينســحب مــن الجلســة بمجرد 

ــه. ــره وتوصيات ــم تقري تقدي
المادة 40: 

يمكــن للجنــة أن تحــدد أجــال جديــدا للمقــرر إذا رأت 
ــات  ــرات أو جلس ــاث أو خبـ ــام بأبح ــد القي ــن المفي ــه م أن

اســتماع إضافيــة.
أجــل  يتجــاوز  أن  األحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن  ال 

أشــهر. ثالثــة  التحقيــق 
المادة 41: 

تتوصــل  أن  بعــد  بــه  المشــتكى  اللجنــة  تســتدعي 
بتقريــر المقــرر بصفــة قانونيــة قبــل خمســة عشــر يومــا 
ــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة التأديبيــة،  )15( عل

ــه. ــتماع إلي ــا واالس ــول أمامه ــل المث ــن أج م
المادة 42: 

ــة  ــن أربع ــل ع ــا ال يق ــور م ــة بحض ــداوالت اللجن ــح م تص
)4( مــن أعضائهــا مــن بينهــم الرئيــس، وتتخــذ قرراتهــا 
بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل 

األصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
تكــون قــرارات اللجنــة معللــة وتبلــغ، خــالل أجــل العشــرة 
أيــام المواليــة لتاريــخ صدورهــا، إلــى األطــراف في رســالة 

ــة الوصول. مضمون
المادة 43: 

يحــرر محضــر عــن كل اجتمــاع للجنــة التأديبيــة مــن 
الغــرض،  لهــذا  اللجنــة  رئيــس  يعينــه  عضــو  طــرف 
ــس  ــرف الرئي ــن ط ــي م ــاع التأديب ــر االجتم ــع محض ويوق
واألعضــاء الحاضريــن وتتــم اإلشــارة فيــه عنــد االقتضــاء 
إلــى حضــور المشــتكى بــه أو ممثلــه فــي االجتمــاع وإلــى 

تصريحاتــه.

الفرع الثالث: العقوبات التأديبية
المادة 44: 

ــق  ــي ح ــة ف ــة التالي ــات التأديبي ــس العقوب ــدر المجل يص
ــة: ــات الصحفي ــن أو المؤسس ــن المهنيي الصحفيي

-التنبيه دون نشره للعموم؛
ــى  ــره عل ــرر نش ــس أن يق ــن للمجل ــذي يمك ــذار ال -اإلن

ــوم؛ العم
لــدى  المحــدث  الملــف  فــي  التقييــد  مــع  -التوبيــخ 

؛ لمجلــس ا
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الباب الخامس :
 التأديب

الفرع األول: األخطاء التي تستوجب 
التأديب

المادة 35: 
تعتبر األفعال التالية خطأ مهنيا:

-كل إخالل بقواعد وأخالقيات المهنة وباألنظمة 
المعدة بصورة قانونية من طرف المجلس؛

-كل فعل أو تصرف أو نشاط يمس بشرف أو نزاهة 
المهنة.

المادة 36:
ــاء المهنيــة ويعاقــب عليهــا حســب درجــة  تكيــف األخطـ
خطورتهــا والظـــروف التــي ارتكبـــت ضمنهــا وشــخصية 

ــا. مرتكبه

الفرع الثاني : المسطرة التأديبية
المادة 37:

ينظــر المجلــس فــي القضايــا التأديبيــة بنــاء علــى 
شــكاية تحــال إلــى رئيســه مــن أي شــخص ذاتــي أو 
اعتبــاري يعنيــه األمــر يدعــي بواســطتها أن صحفيــا 
مهنيــا أو مؤسســة ناشــرة للصحــف، المشــار إليهمــا 
فيمــا يلــي بعبــارة »المشــتكى بــه« ارتكــب خطأ شــخصيا 
يبــرر إقامــة دعــوى تأديبيــة ضــده عمــال بالمــادة 34 

أعــاله أو بمقتضــى النظــام الداخلــي للمجلــس. 
ــباب  ــل األس ــن أج ــس م ــى المجل ــك إل ــر كذل ــع األم يرف
نفســها بشــكاية مــن اإلدارة أو إحــدى الهيئــات النقابيــة 

ــرين. ــن أو للناش ــن المهنيي للصحفيي
كمــا يمكــن للمجلــس أن ينظــر فــي القضايــا التأديبيــة 

بمبــادرة منــه بنــاء علــى طلــب أغلبيــة أعضائــه.
ال تقبــل الشــكايات المتضمنــة أفعــاال طالهــا التقــادم أو 

هــي موضــوع مســطرة قضائيــة جاريــة.
المادة 38: 

 يحيــل الرئيــس الشــكاية فــورا إلــى لجنــة أخالقيــات 
ــة. ــة تأديبي ــا لجن ــة باعتباره ــا التأديبي ــة والقضاي المهن

عندمــا تتعلــق القضيــة بعضــو فــي لجنــة أخالقيــات 
ــم تعويضــه مــن طــرف  ــة، يت ــا التأديبي ــة والقضاي المهن
الرئيــس وفــق الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلي.

إذا ارتــأت اللجنــة أن األفعــال الــواردة فــي الشــكاية ال 
ــال  ــرارا معل ــدرت ق ــاءلة، أص ــتوجب المس ــأ يس ــر خط تعتب
بعــدم المتابعــة التأديبيــة توجهــه إلــى رئيــس المجلس 

ــة. ــراف المعني ــى األط ــه إل ــذي يبلغ ال
المادة 39: 

إذا قــررت اللجنــة أن الشــكاية المرفوعــة إليهــا تســتوجب 
يكلــف  مقــررا  عينــت  التأديبيــة،  المتابعــة  إجــراء 

بالتحقيــق فــي القضيــة.

إلــى علــم األطــراف  الفــور كتابــة  القــرار علــى  يبلــغ 
ــالع  ــة االط ــه بإمكاني ــتكى ب ــعار المش ــع إش ــة م المعني
ــا  ــرة يوم ــة عش ــل خمس ــل أج ــف داخ ــق المل ــى وثائ عل
)15( مــن تاريــخ توصلــه بقــرار المتابعــة، ويمكــن لهــذا 
ــة  ــوى التأديبي ــل الدع ــع مراح ــي جمي ــؤازر ف ــر أن ي األخي

ــام. ــل أو مح بزمي
يقــدم المقــرر إلــى اللجنــة اســتنتاجاته وتوصياتــه داخــل 
ــرار  ــع ق ــخ توقي ــداء مــن تاري أجــل أقصــاه شــهر واحــد ابت

اللجنــة بمباشــرة الدعــوى التأديبيــة.
يمكــن أن يتــم اختيــار المقــرر مــن خــارج أعضــاء اللجنــة 
وفــي هــذه الحالــة ال يمكــن للمقــرر أن يشــارك فــي 
مــداوالت اللجنــة ويجــب أن ينســحب مــن الجلســة بمجرد 

ــه. ــره وتوصيات ــم تقري تقدي
المادة 40: 

يمكــن للجنــة أن تحــدد أجــال جديــدا للمقــرر إذا رأت 
ــات  ــرات أو جلس ــاث أو خبـ ــام بأبح ــد القي ــن المفي ــه م أن

اســتماع إضافيــة.
أجــل  يتجــاوز  أن  األحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن  ال 

أشــهر. ثالثــة  التحقيــق 
المادة 41: 

تتوصــل  أن  بعــد  بــه  المشــتكى  اللجنــة  تســتدعي 
بتقريــر المقــرر بصفــة قانونيــة قبــل خمســة عشــر يومــا 
ــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة التأديبيــة،  )15( عل

ــه. ــتماع إلي ــا واالس ــول أمامه ــل المث ــن أج م
المادة 42: 

ــة  ــن أربع ــل ع ــا ال يق ــور م ــة بحض ــداوالت اللجن ــح م تص
)4( مــن أعضائهــا مــن بينهــم الرئيــس، وتتخــذ قرراتهــا 
بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل 

األصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
تكــون قــرارات اللجنــة معللــة وتبلــغ، خــالل أجــل العشــرة 
أيــام المواليــة لتاريــخ صدورهــا، إلــى األطــراف في رســالة 

ــة الوصول. مضمون
المادة 43: 

يحــرر محضــر عــن كل اجتمــاع للجنــة التأديبيــة مــن 
الغــرض،  لهــذا  اللجنــة  رئيــس  يعينــه  عضــو  طــرف 
ــس  ــرف الرئي ــن ط ــي م ــاع التأديب ــر االجتم ــع محض ويوق
واألعضــاء الحاضريــن وتتــم اإلشــارة فيــه عنــد االقتضــاء 
إلــى حضــور المشــتكى بــه أو ممثلــه فــي االجتمــاع وإلــى 

تصريحاتــه.

الفرع الثالث: العقوبات التأديبية
المادة 44: 

ــق  ــي ح ــة ف ــة التالي ــات التأديبي ــس العقوب ــدر المجل يص
ــة: ــات الصحفي ــن أو المؤسس ــن المهنيي الصحفيي

-التنبيه دون نشره للعموم؛
ــى  ــره عل ــرر نش ــس أن يق ــن للمجل ــذي يمك ــذار ال -اإلن

ــوم؛ العم
لــدى  المحــدث  الملــف  فــي  التقييــد  مــع  -التوبيــخ 

؛ لمجلــس ا



مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014   )صيغة 18 أكتوبر 2014( 38

ــدة  ــي لم ــي المهن ــة الصحف ــت لبطاق ــحب المؤق -الس
ســنة واحــدة وفــي حالــة العــود يتــم هــذا الســحب لمــدة 

ــس؛ ــا المجل يحدده
ــن 5.000 و 50.000  ــا بي ــراوح مبلغه ــة يت ــة مالي -غرام
تســتوفى  الصحفيــة  المؤسســات  حــق  فــي  درهــم 

والتعــاون. والدراســات  التكويــن  لمجــاالت 
الســلطة  علــى  يقتــرح  أن  للمجلــس  يمكــن  كمــا 
ــوح  ــي الممن ــم المال ــاف الدع ــة إيق ــة المختص الحكومي
للنصــوص  طبقــا  المعنيــة  الناشــرة  للمؤسســة 
التشــريعية الجــاري بهــا العمــل و ذلــك لمــدة ال تتجــاوز 

ســنوات. ثــالث 
المادة 45:

عندمــا تصيــر العقوبــة التأديبيــة بالســحب المؤقــت 
لبطاقــة الصحافــة المهنيــة، تــؤدي بقــوة القانــون، 
حســب الحالــة، إلــى حرمــان الصحفــي مــن ممارســة 

مهنتــه بهــذه الصفــة بصــورة مؤقتــة. 
ــه  ــاري ب ــريع الج ــي التش ــررة ف ــات المق ــرض للعقوب يتع
العمــل، فيمــا يخــص مزاولــة المهنــة بصــورة غيــر 
مزاولــة  فــي  يســتمر  مهنــي  صحفــي  كل  قانونيــة، 
ــة  ــة المهني ــحب البطاق ــرر س ــه بمق ــد تبليغ ــه بع مهنت

بصفــة مؤقتــة. 
المادة 46:

العقوبــات  بتنفيــذ  الصحفيــة  المؤسســات  تلتــزم 
التأديبيــة الصــادرة فــي حــق الصحفييــن المهنييــن 
الذيــن يشــتغلون بهــا تحــت طائلــة الحكــم عليهــا 
ــاله. ــادة 44 أع ــي الم ــورة ف ــة المذك ــات التأديبي بالعقوب

المادة 47 :
والقضايــا  المهنــة  أخالقيــات  لجنــة  قــرارات  تكــون 
 )10( أيــام  العشــرة  داخــل  وتبلــغ  معللــة  التأديبيــة 
ــة  ــالة مضمون ــي رس ــة ف ــوى التأديبي ــراف الدع ــى أط إل

الوصــول.
الفرع الرابع : طرق الطعن

المادة 48: 
ــرارات التأديبيــة  ــي القـ يمكــن الطعــن أمــام المجلــس ف
والقضايــا  المهنــة  أخالقيــات  لجنــة  عــن  الصـــادرة 

التأديبيــة.
ــس  ــة رئي ــة برئاس ــة لجن ــذه الغاي ــس له ــدث المجل يح
المجلــس وعضويــة رؤســاء اللجــان للنظــر فــي الطعــون 
ــة  ــن لجن ــادرة ع ــة الص ــرارات التأديبي ــد الق ــة ض المقدم

ــة. ــا التأديبي ــة والقضاي ــات المهن أخالقي
يتــم  اللجــن  رؤســاء  بأحــد  القضيــة  تتعلــق  عندمــا 
تعويضــه مــن طــرف الرئيــس وفقــا للكيفيــات المحــددة 
ــة  ــت القضي ــس، وإذا تعلق ــي للمجل ــام الداخل ــي النظ ف

ــه. ــه نائب ــه عوض ــس نفس بالرئي
المادة 49: 

تقــدم الطعــون ويتــم النظــر فيهــا أمــام المجلــس وفقــا 
الحضوريــة  المســطرة  مراعــاة  الداخلي،مــع  لنظامــه 

ــاع. ــوق الدف ــرام حق واحت

المادة 50:
دعــوى  محــل  التأديبيــة  القــرارات  تكــون  أن  يمكــن 

المختصــة. اإلداريــة  المحاكــم  أمــام  بطــالن 
يوقــف الطعــن تنفيــذ العقوبــة، غيــر أنــه يمكــن لرئيــس 
ــى  ــه إل ــتعجالي يقدم ــب اس ــس، بطل ــس أن يلتم المجل
ــة  ــل للعقوب ــاذ المعج ــة، النف ــة المختص ــس المحكم رئي
ــي  ــت ف ــذي يب ــي ال ــرر النهائ ــدور المق ــار ص ــي انتظ ف

ــر. الجوه
الدعــوى  رفــع  دون  التأديبيــة  العقوبــات  تحــول  وال 

المدنيــة. أو  الجنائيــة 
المادة 51:

ــا  ــي فيم ــر المهن ــان الس ــس بكتم ــاء المجل ــزم أعض يل
ــي. ــال التأديب ــي المج ــه ف ــص مداوالت يخ

أحكام انتقالية
المادة 52: 

ــف  ــة تتأل ــس لجن ــب المجل ــة تنصي ــى عملي ــرف عل تش
ــن: م

-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة باالتصال 
بصفته رئيسا؛

-ممثل عن هيئة الناشرين األكثر تمثيلية؛
-ممثل عن نقابة الصحفيين المهنيين األكثر 

تمثيلية.
اللجنــة مهمــة اإلشــراف علــى اإلعــداد  تتولــى هــذه 
أعضــاء  انتخــاب  لعمليــات  واللوجيســتيكي  التقنــي 
المجلــس، ومراســلة الهيئــات الــواردة فــي الفقــرة ج 
ــا  ــن ممثليه ــد تعيي ــون قص ــذا القان ــن ه ــادة 4 م بالم
فــي المجلــس وفــي اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 53 بعــده.
تنتهــي مهمــة اللجنــة عنــد تنصيــب المجلــس، وتســلم 
ــت  ــي كان ــق الت ــس كل الوثائ ــس المجل ــى رئي ــذ إل عندئ

بحوزتهــا.
المادة 53:

الصحفييــن  ممثلــي  انتخــاب  عمليــة  علــى  تشــرف 
مــن:  تتألــف  لجنــة  الصحــف  وناشــري  المهنييــن 

ــلطة  ــى للس ــس األعل ــل المجل ــن قب ــدب م ــاض منت -ق
القضائيــة بصفتــه رئيســا؛

-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة باالتصال؛
-ممثل عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

-ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
-ممثل عن نقابة الصحفيين المهنيين األكثر 

تمثيلية؛
-ممثل عن هيئة ناشري الصحف األكثر تمثيلية.

وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص القيام بما 
يلي:

-حصر لوائح الهيئة الناخبة؛
-تلقي الترشيحات؛

-اإلشراف على تنظيم وسير جميع مراحل انتخاب 
أعضاء المجلس إلى غاية اإلعالن النهائي عن 

النتائج؛

وتضطلــع الهيئــة األكثــر تمثيليــة بالنســبة للصحفييــن 
ــر االنتخابــات الخاصــة  وبالنســبة لفئــة الناشــرين بتأطي

بــكل فئــة علــى حــدة تحــت إشــراف هــذه اللجنــة.
المادة 54:

يتمتــع بصفــة ناخــب فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس ألول 
مــرة، بالنســبة إلــى فئــة ناشــري الصحــف، كل ناشــر 
ــرها  ــى إدارة نش ــي يتول ــة الت ــة الصحفي ــر المؤسس تتوف
الدعــم  لمنــح  المعتمــد  الثنائيــة  اللجنــة  رقــم  علــى 
العمومــي بمقتضــى العقــد البرنامــج الموقــع بيــن وزارة 

ــف. ــري الصح ــة لناش ــة المغربي ــال والفدرالي االتص
المادة 55:

طبقــا للفصــل 178 مــن الدســتور وفــي انتظــار تنصيــب 
ــو  ــن العض ــة، يعي ــلطة القضائي ــى للس ــس األعل المجل
القاضــي بالمجلــس مــن لــدن المجلــس األعلــى للقضاء.

المادة 56:
المصالــح  تســتمر  المجلــس،  تنصيــب  انتظــار  فــي 
ــخ  ــي تاري ــه، ف ــة ل ــام الموكول ــة بالمه ــة المكلف اإلداري
ــام  ــي القي ــدة الرســمية، ف ــي الجري نشــر هــذا القانــون ف

ــام. ــذه المه به
تحيــل المصالــح اإلداريــة الســالف ذكرهــا، إلــى المجلــس 
فــور تنصيــب أعضــاء هــذا األخيــر وفقــا ألحــكام هــذا 
القانــون، ملفــات القضايــا المعروضــة عليها،كمــا تحيــل 

ــا. ــة لديه ــق المودع ــات والوثائ ــع المحفوظ ــه جمي إلي
تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة.

تدخــل مقتضيــات هــذا القانــون حيــز التطبيــق بعــد 
ــدة  ــي بالجري ــره ف ــخ نش ــن تاري ــداء م ــنة ابت ــرام س انص

الرســمية.
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وتضطلــع الهيئــة األكثــر تمثيليــة بالنســبة للصحفييــن 
ــر االنتخابــات الخاصــة  وبالنســبة لفئــة الناشــرين بتأطي

بــكل فئــة علــى حــدة تحــت إشــراف هــذه اللجنــة.
المادة 54:

يتمتــع بصفــة ناخــب فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس ألول 
مــرة، بالنســبة إلــى فئــة ناشــري الصحــف، كل ناشــر 
ــرها  ــى إدارة نش ــي يتول ــة الت ــة الصحفي ــر المؤسس تتوف
الدعــم  لمنــح  المعتمــد  الثنائيــة  اللجنــة  رقــم  علــى 
العمومــي بمقتضــى العقــد البرنامــج الموقــع بيــن وزارة 

ــف. ــري الصح ــة لناش ــة المغربي ــال والفدرالي االتص
المادة 55:

طبقــا للفصــل 178 مــن الدســتور وفــي انتظــار تنصيــب 
ــو  ــن العض ــة، يعي ــلطة القضائي ــى للس ــس األعل المجل
القاضــي بالمجلــس مــن لــدن المجلــس األعلــى للقضاء.

المادة 56:
المصالــح  تســتمر  المجلــس،  تنصيــب  انتظــار  فــي 
ــخ  ــي تاري ــه، ف ــة ل ــام الموكول ــة بالمه ــة المكلف اإلداري
ــام  ــي القي ــدة الرســمية، ف ــي الجري نشــر هــذا القانــون ف

ــام. ــذه المه به
تحيــل المصالــح اإلداريــة الســالف ذكرهــا، إلــى المجلــس 
فــور تنصيــب أعضــاء هــذا األخيــر وفقــا ألحــكام هــذا 
القانــون، ملفــات القضايــا المعروضــة عليها،كمــا تحيــل 

ــا. ــة لديه ــق المودع ــات والوثائ ــع المحفوظ ــه جمي إلي
تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة.

تدخــل مقتضيــات هــذا القانــون حيــز التطبيــق بعــد 
ــدة  ــي بالجري ــره ف ــخ نش ــن تاري ــداء م ــنة ابت ــرام س انص

الرســمية.
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مشروع قانون رقم 13. 89 
بالنظــام األساســي للصحفييــن  يتعلــق 

لمهنييــن ا



41مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014   )صيغة 18 أكتوبر 2014(

مشروع قانون رقم 13. 89 
بالنظــام األساســي للصحفييــن  يتعلــق 

لمهنييــن ا
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المادة األولى:
يقصــد فــي مدلــول هــذا القانــون بالمصطلحــات التاليــة 

مــا يلــي:

1 – الصحفي المهني: 
كل شــخص يــزاول مهنــة الصحافــة بصــورة رئيســية 
ــة  ــة مهن ــن مزاول ــي م ــره الرئيس ــون أج ــة يك ومنتظم
الصحافــة، فــي واحــدة أو أكثــر مــن مؤسســات الصحافــة 
الســمعية  أو  الســمعية  أو  اإللكترونيــة  أو  المكتوبــة 
البصريــة أو وكاالت األنبــاء عموميــة كانــت أو خاصــة 

ــرب. ــي بالمغ ــا الرئيس ــد مقره ــي يوج الت
2 – الصحفي الحر:

ــي يتعامــل تحــت الطلــب مــع مؤسســة  كل صحفــي مهن
صحفيــة واحــدة أو أكثــر، وأن يكــون أجــره الرئيســي مــن 
ــرا  ــى أج ــن يتقاض ــم يك ــو ل ــة ول ــة الصحاف ــة مهن مزاول

ــارا. ق
3 – الصحفي المتدرب:

كل صحفي مهني ال يتوفر على أكثر من:
ــر  ــة مهنــة الصحافــة بواحــدة أو أكث ــي مزاول - ســنتين ف

مــن مؤسســة صحفيــة؛
ــى  ــن عل ــبة للحاصلي ــة بالنس ــة المهن - ســنة مــن مزاول
شــهادة مــن مســتوى اإلجــازة علــى األقــل أو شــهادة 
متخصصــة فــي مجــال الصحافــة مســلمة مــن طــرف 
ــوم  ــاص أو دبل ــام أو الخ ــي الع ــم العال ــات التعلي مؤسس

ــا. ــه له ــرف بمعادلت معت
4– الصحفي الشرفي:

ــارس  ــذي م ــد وال ــى التقاع ــل عل ــي أحي ــي مهن كل صحف
ــية  ــنة شمس ــن 21 س ــل ع ــدة ال تق ــة لم ــة الصحاف مهن

ــة. كامل
5 – الصحفي المهني المعتمد:

أكثــر  أو  لواحــدة  كل صحفــي مهنــي يكــون مراســال 
ــات  ــاء أو هيئ ــة أو وكاالت األنب ــات الصحفي ــن المؤسس م
خــارج  الرئيســي  مقرهــا  الموجــود  والتلفــزة  اإلذاعــة 
ــة  ــة مهن ــي مــن مزاول ــرب، وأن يكــون أجــره الرئيس المغ

الصحافــة.
 

الباب األول:
الصحفيون المهنيون

الفرع األول: أحكام خاصة بعمل الصحفي 
المهني 
المادة 2:

ــة  ــطة بطاق ــي بواس ــي المهن ــة الصحف ــات صف ــم إثب يت
الصحافــة المهنيــة المســلمة إلــى المعنــي باألمــر وفقــا 
ــه  ــذة لتطبيق ــوص المتخ ــون والنص ــذا القان ــكام ه ألح
ــس  ــداث المجل ــق بإح ــم 13.90 المتعل ــون رق ــذا القان وك

ــة. ــي للصحاف الوطن

المادة 3:
ــاعدون  ــن المس ــن المهنيي ــم الصحفيي ــي حك ــل ف يدخ
ــن  ــن المترجمي ــل المحرري ــر مث ــي التحري ــرون ف المباش
والمصوريــن  والرســامين  المحرريــن  والمختزليــن 
التلفــزي  بالميــدان  والمصوريــن  الفوتوغرافييــن 
ال  مــن  وجميــع  اإلشــهار  وكالء  ماعــدا  ومســاعديهم، 
ــي  ــة ف ــاعدة عرضي ــوه إال مس ــن الوج ــه م ــون بوج يقدم

هــذا المجــال.
يمكــن للمجلــس الوطنــي للصحافــة تتميــم قائمــة 
الصحفــي  حكــم  فــي  يدخلــون  اللذيــن  المهنييــن 

المهنــي.
المادة 4:

ــي  ــس الوطن ــا المجل ــي يضعه ــة الت ــى األنظم ــالوة عل ع
ــي  ــي المهن ــع الصحف ــة، يخضـ ــة قانوني ــة بصف للصحاف
فــي  عليهــا  المنصــوص  المهنيـــة  االلتزامــات  إلــى 
االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال الصحافــة والتي 
صــادق عليهــا المغــرب وتــم نشــرها بالجريــدة الرســمية 

ــة. ــن المملك ــتور وقواني ــكام الدس ــاة أح ــع مراع م
تضمنهــا  التــي  القانونيــة  الحمايــة  مــن  ويســتفيد 
النصــوص المذكــورة أعــاله قصــد تمكينــه مــن ممارســة 

ــة. ــكل حري ــه ب مهنت

الفرع الثاني:  بطاقة الصحافة المهنية
المادة 5: 

ــس  ــدن المجل ــن ل ــة م ــة المهني ــة الصحاف ــلم بطاق تس
الوطنــي للصحافــة بنــاء علــى طلــب مــن المعنــي باألمــر.

تبيــن بطاقــة الصحافــة المهنيــة صفــة الصحفــي وكــذا 
المؤسســة الصحفيــة التــي يشــتغل بهــا أو المؤسســات 

التــي يتعــاون معهــا.
المادة 6:

يجب على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يثبت:
1 – أنـه مارس مهنة الصحافـة كمتدرب

لمــدة ســنتين علــى األقــل فــي واحــدة أو أكثــر مــن 
مؤسســات الصحافــة، أو لمــدة ســنة علــى األقل بالنســبة 
ــتوى  ــن مس ــهادة م ــى ش ــل عل ــة الحاص ــب البطاق لطال
ــال  ــي مج ــة ف ــهادة متخصص ــل أو ش ــى األق ــازة عل اإلج
الصحافــة مســلمة مــن طــرف مؤسســات التعليــم العالــي 
لهــا  بمعادلتــه  معتــرف  دبلــوم  أو  الخــاص  أو  العــام 
ــاء  ــد االقتض ــت عن ــرة، وأن يثب ــا ألول م ــة طلبه ــي حال ف

ــتمر؛ ــن المس ــج التكوي ــن برام ــتفادة م االس
2 – أن مهنــة الصحافــة هــي نشــاطه الرئيســي والمنتظــم 

ومصــدر أجــره المهني األساســي؛
3 – أنــه لــم يصــدر فــي حقــه حكــم مكتســب لقــوة 
ــا  ــة له ــة أو جنح ــل جناي ــن أج ــه م ــي ب ــيء المقض الش
عالقــة باختصــاص المجلــس الوطنــي للصحافــة فــي 
قضايــا االبتــزاز واالحتيــال والنصــب واالرتشــاء واســتغالل 
النفــوذ، أو حكــم بالحرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن حقوقــه 

ــة؛ ــة أو المدني الوطني
4 – أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛

5 – أن يقدم التزاما مكتوبا
النصــوص  تفرضهــا  التــي  لاللتزامــات  باحترامــه 
المهنــة  أخالقيــات  وميثــاق  والتنظيميــة  التشــريعية 
للصحافــة  الوطنــي  للمجلــس  الداخلــي  والنظــام 

األخيــر.  هــذا  يضعهــا  التــي  األخــرى  واألنظمــة 
أن  المهنيــة  الصحافــة  بطاقــة  طالــب  علــى  يتعيــن 
يحــدد طبيعــة أنشــطته والمؤسســة الصحفيــة التــي 
يشــتغل بهــا أو عنــد االقتضــاء المؤسســة أو المؤسســات 

ــا. ــاون معه ــي يتع ــة الت الصحفي
المادة 7 :

ــدد  ــنة وتج ــدة س ــة لم ــة المهني ــة الصحاف ــح بطاق تمن
ــوة  ــاله بق ــا أع ــار إليه ــروط المش ــات والش ــق الكيفي وف
ــا. ــروط منحه ــى ش ــر عل ــرأ أي تغيي ــم يط ــا ل ــون م القان

يجــب أن يكــون قــرار رفــض منــح بطاقــة الصحافــة 
معلــال. تجديدهــا  رفــض  أو  المهنيــة 

ــاء أحــد  ــة انتف ــي حال ــا ف ــة وجوب ــة الصحاف تســحب بطاق
ــروط منحهــا. ش

الصحافــة  بطاقــة  بســحب  الحكــم  للقاضــي  يمكــن 
المهنيــة فــي حالــة صــدور حكــم مكتســب لقــوة الشــيء 
أجــل  مــن  المهنــي  الصحفــي  بإدانــة  بــه  المقضــي 
ارتكابــه أفعــاال تخــل باألخــالق والنظــام العــام أو قانــون 
ــة أو النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل  الصحاف
ــي هــذه  أو عــدم التقيــد بقواعــد وأخالقيــات المهنــة، وف
للصحافــة  الوطنــي  المجلــس  علــى  يتعيــن  الحالــة، 

ــة.  ــة الصحاف ــحب بطاق ــام بس القي
المادة 8:

ال يجــوز ألي مؤسســة صحفيــة أن تشــغل، ألزيــد مــن 
ــة  ــى بطاق ــن عل ــر متوفري ــن غي ــهر، صحفيي ــة أش ثالث
ــم يتــم تقديــم  الصحافــة المهنيــة للســنة الجاريــة، أو ل

ــأنها.  ــب بش طل
إذا انقطــع صاحــب بطاقــة الصحافــة نهائيــا عــن العمــل 
ــة  ــى الهيئ ــب عل ــة، وج ــات الصحاف ــدى مؤسس ــدى إح ل
ــة  ــي للصحاف ــس الوطن ــك المجل ــر بذل ــة أن تخب المعني
الــذي يمكنــه إمــا أن يغيــر البطاقــة باعتبــار وضعيــة 
ــى الحــال  ــدة أو يقــوم بســحبها إن اقتض صاحبهــا الجدي

ــاله. ــادة 7 أع ــا للم تطبيق
المادة 9 :

ــون  ــة القانـ ــي مجموع ــررة ف ــوبات المق ــرض للعقـ يتع
الجنائــي، كل مــن أدلــى عمــدا بتصريــح يتضمــن بيانات 
ــة  ــة الصحاف ــى بطاق ــول عل ــد الحص ــة قص ــر صحيح غي
ــا  ــدة صالحيته ــة م ــة منتهي ــتعمل بطاق ــة أو اس المهني
ــي  ــن ف ــي أو م ــي مهن ــة صحف ــل صف ــاة، أو انتح أو ملغ
ــة  ــى بطاق ــال عل ــون حاص ــا دون أن يك ــرض م ــه لغ حكم
الصحافــة المهنيــة أو قــام عمــدا بتســليم شــهادات 
ــة  ــة الصحاف ــابهة لبطاق ــات مش ــة أو بطاق ــر صحيح غي

ــون. ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص المهني
المادة 10:

الفــرع  هــذا  مقتضيــات  تطبيــق  كيفيــات  تحــدد 
المجلــس  رأي  طلــب  بعــد  تنظيمــي،  نــص  بموجــب 
داخــل  يبديــه  أن  يجــب  الــذي  للصحافــة  الوطنــي 
ــه  ــخ إحالت ــن تاري ــا )30( م ــن يوم ــدى ثالثي ــل ال يتع أج

المختصــة،  الحكوميــة  الســلطة  طــرف  مــن  إليــه 
الســلطة  مــن  يطلــب  أن  االقتضــاء  عنــد   ويمكنــه 
المعنيــة تمديــد األجــل لفتــرة إضافيــة ال تتعــدى ثالثيــن 

 . ما يو

الفرع الثالث : عالقات الشغل بالمؤسسة 
الصحفية
المادة 11:

تســري علــى الصحفييــن المهنييــن أو مــن فــي حكمهــم 
ــة  ــق بمدون ــم 65.99 المتعل ــون رق ــام القان ــراء أحكـ األج
مــع مراعــاة  لتطبيقــه  المتخــذة  والنصــوص  الشــغل 
األحــكام األكثــر فائــدة لهــم المنصــوص عليهــا فــي 
ــي  ــواردة ف ــة ال ــة الجماعي ــي االتفاقي ــون أو ف ــذا القان ه
ــذي يربــط بيــن  ــود العقــد ال ــي بن المــادة 23 بعــده أو ف
الصحفــي المهنــي األجيــر و المؤسســة الصحفيــة أو فــي 

ــرة. ــذه األخي ــي له ــام األساس النظ
المادة 12:

ــة  ــة صحفي ــه مؤسس ــتفيد بموجب ــاق تس ــر أي اتف يعتب
مــن خدمــات صحفــي مهنــي حســب مدلــول المــادة 
األولــى مــن هــذا القانــون مقابــل أجــر بمثابــة عقــد 
ــا  ــه ومهم ــة أداء األجــر ومبلغ ــت طريق شــغل، مهمــا كان

ــاق. ــى االتف ــراف عل ــه األط ــذي يطلق ــف ال كان الوص
المادة 13:

ال يجــوز للصحفــي المهنــي أن يكــون أجيــرا إال فــي 
واحــدة.  صحفيــة  مؤسســة 

اســتثناء مــن الفقــرة األولــى أعــاله يمكــن للصحفــي 
أخــرى  صحفيــة  مؤسســة  مــع  يتعــاون  أن  المهنــي 
مــن مشــغله. إذن مكتــوب  علــى  الحصــول  شــريطة 

دون اإلخــالل بمقتضيــات مدونــة الشــغل، عندمــا يتخــذ 
طابعــا  الصحفيــة  المؤسســة  مــع  الصحفــي  تعــاون 
ــك  ــى ذل ــارة إل ــب اإلش ــتقال، يج ــا ومس ــباتيا ومؤقت مناس
ــي تثبــت أداء األتعــاب مقابــل الخدمــات  فــي الوثيقــة الت

ــي. ــا المجان ــى طابعه ــزة أو إل المنج
المادة 14: 

ــا  ــغل خالله ــي تش ــار الت ــرة االختب ــاوز فت ــوز أن تتج ال يج
ثالثــة  كأجيــر  مهنيــا  صحفيــا  الصحفيــة  المؤسســة 

ــغل.  ــة الش ــكام مدون ــا ألح ــهر وفق أش
بطاقــة  علــى  الحصــول  المتــدرب  للصحفــي  يحــق 
ــدرب  ــه كمت ــى صفت ــا إل ــار فيه ــة يش ــة المهني الصحاف
وتمنــح لــه وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفــرع 

ــاب.  ــذا الب ــن ه ــي م الثان
المادة 15:

يجــب أداء أجــر عــن كل عمل طلبــت المؤسســة الصحفية 
القيــام بــه أو وافقــت عليــه ولو لــم يتم اســتغالله.

المادة 16:
ــه  ــر أو بث ــل خب ــض نق ــي أن يرف ــي المهن ــق للصحف يح
ــرات  ــه تغيي ــل علي ــا تدخ ــه عندم ــور بتوقيع ــى الجمه إل
جوهريــة دون رضــاه، شــريطة أن يكــون عمــل الصحفــي 
ــارف عليهــا وكــذا  ــة المتع ــد المهني ــق القواع ــم وف ــد ت ق
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5 – أن يقدم التزاما مكتوبا
النصــوص  تفرضهــا  التــي  لاللتزامــات  باحترامــه 
المهنــة  أخالقيــات  وميثــاق  والتنظيميــة  التشــريعية 
للصحافــة  الوطنــي  للمجلــس  الداخلــي  والنظــام 

األخيــر.  هــذا  يضعهــا  التــي  األخــرى  واألنظمــة 
أن  المهنيــة  الصحافــة  بطاقــة  طالــب  علــى  يتعيــن 
يحــدد طبيعــة أنشــطته والمؤسســة الصحفيــة التــي 
يشــتغل بهــا أو عنــد االقتضــاء المؤسســة أو المؤسســات 

ــا. ــاون معه ــي يتع ــة الت الصحفي
المادة 7 :

ــدد  ــنة وتج ــدة س ــة لم ــة المهني ــة الصحاف ــح بطاق تمن
ــوة  ــاله بق ــا أع ــار إليه ــروط المش ــات والش ــق الكيفي وف
ــا. ــروط منحه ــى ش ــر عل ــرأ أي تغيي ــم يط ــا ل ــون م القان

يجــب أن يكــون قــرار رفــض منــح بطاقــة الصحافــة 
معلــال. تجديدهــا  رفــض  أو  المهنيــة 

ــاء أحــد  ــة انتف ــي حال ــا ف ــة وجوب ــة الصحاف تســحب بطاق
ــروط منحهــا. ش

الصحافــة  بطاقــة  بســحب  الحكــم  للقاضــي  يمكــن 
المهنيــة فــي حالــة صــدور حكــم مكتســب لقــوة الشــيء 
أجــل  مــن  المهنــي  الصحفــي  بإدانــة  بــه  المقضــي 
ارتكابــه أفعــاال تخــل باألخــالق والنظــام العــام أو قانــون 
ــة أو النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل  الصحاف
ــي هــذه  أو عــدم التقيــد بقواعــد وأخالقيــات المهنــة، وف
للصحافــة  الوطنــي  المجلــس  علــى  يتعيــن  الحالــة، 

ــة.  ــة الصحاف ــحب بطاق ــام بس القي
المادة 8:

ال يجــوز ألي مؤسســة صحفيــة أن تشــغل، ألزيــد مــن 
ــة  ــى بطاق ــن عل ــر متوفري ــن غي ــهر، صحفيي ــة أش ثالث
ــم يتــم تقديــم  الصحافــة المهنيــة للســنة الجاريــة، أو ل

ــأنها.  ــب بش طل
إذا انقطــع صاحــب بطاقــة الصحافــة نهائيــا عــن العمــل 
ــة  ــى الهيئ ــب عل ــة، وج ــات الصحاف ــدى مؤسس ــدى إح ل
ــة  ــي للصحاف ــس الوطن ــك المجل ــر بذل ــة أن تخب المعني
الــذي يمكنــه إمــا أن يغيــر البطاقــة باعتبــار وضعيــة 
ــى الحــال  ــدة أو يقــوم بســحبها إن اقتض صاحبهــا الجدي

ــاله. ــادة 7 أع ــا للم تطبيق
المادة 9 :

ــون  ــة القانـ ــي مجموع ــررة ف ــوبات المق ــرض للعقـ يتع
الجنائــي، كل مــن أدلــى عمــدا بتصريــح يتضمــن بيانات 
ــة  ــة الصحاف ــى بطاق ــول عل ــد الحص ــة قص ــر صحيح غي
ــا  ــدة صالحيته ــة م ــة منتهي ــتعمل بطاق ــة أو اس المهني
ــي  ــن ف ــي أو م ــي مهن ــة صحف ــل صف ــاة، أو انتح أو ملغ
ــة  ــى بطاق ــال عل ــون حاص ــا دون أن يك ــرض م ــه لغ حكم
الصحافــة المهنيــة أو قــام عمــدا بتســليم شــهادات 
ــة  ــة الصحاف ــابهة لبطاق ــات مش ــة أو بطاق ــر صحيح غي

ــون. ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص المهني
المادة 10:

الفــرع  هــذا  مقتضيــات  تطبيــق  كيفيــات  تحــدد 
المجلــس  رأي  طلــب  بعــد  تنظيمــي،  نــص  بموجــب 
داخــل  يبديــه  أن  يجــب  الــذي  للصحافــة  الوطنــي 
ــه  ــخ إحالت ــن تاري ــا )30( م ــن يوم ــدى ثالثي ــل ال يتع أج

المختصــة،  الحكوميــة  الســلطة  طــرف  مــن  إليــه 
الســلطة  مــن  يطلــب  أن  االقتضــاء  عنــد   ويمكنــه 
المعنيــة تمديــد األجــل لفتــرة إضافيــة ال تتعــدى ثالثيــن 

 . ما يو

الفرع الثالث : عالقات الشغل بالمؤسسة 
الصحفية
المادة 11:

تســري علــى الصحفييــن المهنييــن أو مــن فــي حكمهــم 
ــة  ــق بمدون ــم 65.99 المتعل ــون رق ــام القان ــراء أحكـ األج
مــع مراعــاة  لتطبيقــه  المتخــذة  والنصــوص  الشــغل 
األحــكام األكثــر فائــدة لهــم المنصــوص عليهــا فــي 
ــي  ــواردة ف ــة ال ــة الجماعي ــي االتفاقي ــون أو ف ــذا القان ه
ــذي يربــط بيــن  ــود العقــد ال ــي بن المــادة 23 بعــده أو ف
الصحفــي المهنــي األجيــر و المؤسســة الصحفيــة أو فــي 

ــرة. ــذه األخي ــي له ــام األساس النظ
المادة 12:

ــة  ــة صحفي ــه مؤسس ــتفيد بموجب ــاق تس ــر أي اتف يعتب
مــن خدمــات صحفــي مهنــي حســب مدلــول المــادة 
األولــى مــن هــذا القانــون مقابــل أجــر بمثابــة عقــد 
ــا  ــه ومهم ــة أداء األجــر ومبلغ ــت طريق شــغل، مهمــا كان

ــاق. ــى االتف ــراف عل ــه األط ــذي يطلق ــف ال كان الوص
المادة 13:

ال يجــوز للصحفــي المهنــي أن يكــون أجيــرا إال فــي 
واحــدة.  صحفيــة  مؤسســة 

اســتثناء مــن الفقــرة األولــى أعــاله يمكــن للصحفــي 
أخــرى  صحفيــة  مؤسســة  مــع  يتعــاون  أن  المهنــي 
مــن مشــغله. إذن مكتــوب  علــى  الحصــول  شــريطة 

دون اإلخــالل بمقتضيــات مدونــة الشــغل، عندمــا يتخــذ 
طابعــا  الصحفيــة  المؤسســة  مــع  الصحفــي  تعــاون 
ــك  ــى ذل ــارة إل ــب اإلش ــتقال، يج ــا ومس ــباتيا ومؤقت مناس
ــي تثبــت أداء األتعــاب مقابــل الخدمــات  فــي الوثيقــة الت

ــي. ــا المجان ــى طابعه ــزة أو إل المنج
المادة 14: 

ــا  ــغل خالله ــي تش ــار الت ــرة االختب ــاوز فت ــوز أن تتج ال يج
ثالثــة  كأجيــر  مهنيــا  صحفيــا  الصحفيــة  المؤسســة 

ــغل.  ــة الش ــكام مدون ــا ألح ــهر وفق أش
بطاقــة  علــى  الحصــول  المتــدرب  للصحفــي  يحــق 
ــدرب  ــه كمت ــى صفت ــا إل ــار فيه ــة يش ــة المهني الصحاف
وتمنــح لــه وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفــرع 

ــاب.  ــذا الب ــن ه ــي م الثان
المادة 15:

يجــب أداء أجــر عــن كل عمل طلبــت المؤسســة الصحفية 
القيــام بــه أو وافقــت عليــه ولو لــم يتم اســتغالله.

المادة 16:
ــه  ــر أو بث ــل خب ــض نق ــي أن يرف ــي المهن ــق للصحف يح
ــرات  ــه تغيي ــل علي ــا تدخ ــه عندم ــور بتوقيع ــى الجمه إل
جوهريــة دون رضــاه، شــريطة أن يكــون عمــل الصحفــي 
ــارف عليهــا وكــذا  ــة المتع ــد المهني ــق القواع ــم وف ــد ت ق
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المؤسســة  داخــل  بهــا  المعمــول  المهنيــة  األعــراف 
ــة.  الصحفي

ــه  ــد ب ــررا وال يعت ــض مب ــر الرف ــة يعتب ــذه الحال ــي ه وف
ــدار  ــه أو إلص ــن عمل ــي ع ــي المهن ــل الصحف ــببا لفص س

ــه. ــي حق ــة ف عقوب
المادة 17:

يجــوز للمؤسســة الصحافيــة أن تعيــد نشــر مقــال أو 
ــي  ــرف صحف ــن ط ــف م ــي مؤل ــل فن ــوب أو عم ــص مكت ن
مهنــي مــا لــم ينــص اتفــاق صريــح بيــن الصحافــي 
ــس  ــى عك ــغلة عل ــة المش ــة الصحفي ــي والمؤسس المهن

ــك. ذل
المادة 18: 

تُراعــى عند نشــر المــواد اإلعالميــة اإللكترونيــة األصلية 
الحقــوق الماديــة والمعنويــة ألصحابهــا. ويســتوجب 
ــغل،  ــد ش ــات عق ــارج مقتضي ــا خ ــاري له ــتغالل تج كل اس
الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن أصحــاب هــذه 

ــم. ــوق أو ذويه الحق

المادة 19:
منــح  الصحفيــة  المؤسســات  مديــري  علــى  يتعيــن 
ــة األســبوعية المنصــوص  الصحفييــن المهنييــن العطل
ــن  ــي يمك ــور، الت ــم65.99 المذك ــون رق ــي القان ــا ف عليه
ــا  ــك طبق ــا وذل ــض عنه ــاوب أو التعوي ــا بالتن ــا إم منحه

ألحــكام المادتيــن 207 و215 مــن نفــس القانــون.
أيــام  منــح  الصحفيــة  المؤسســات  لمديــري  يمكــن 
العطــل الرســمية بالتنــاوب حســب متطلبــات العمــل 
أو تعويضهــا طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم65.99 

الذكــر. الســالف 
بعطلــة  بالتنــاوب  المهنيــون  الصحفيــون  يتمتــع 
ــالل  ــا خ ــون )30( يوم ــا ثالث ــا مدته ــؤدى عنه ــنوية م س
ــول  ــة والحص ــوج المهن ــن ول ــى م ــنوات األول ــس س الخم
ــدة  ــذه الم ــع ه ــي، وترف ــي المهن ــة الصحاف ــى بطاق عل
ــرة  ــن الفت ــا زاد ع ــا فيم ــن )45( يوم ــة وأربعي ــى خمس إل

المذكــورة.
االتصــال  لمتعهــدي  التأديبيــة  المجالــس  تلتــزم 
الســمعي البصــري العمومــي باحتــرام مقتضيــات مدونة 

الشــغل والقانــون األساســي للصحافــي المهنــي.
المادة 20:

إذا وقــع إنهــاء عقــد شــغل مبــرم لمــدة غيــر محــددة بيــن 
ــار  ــل اإلخط ــإن أج ــة، ف ــة صحفي ــي ومؤسس ــي مهن صحف
ــهر  ــي ش ــن ف ــن المتعاقدي ــص الطرفي ــا يخ ــدد فيم يح
ــالث  ــى ث ــد عل ــد ال تزي ــذ العق ــدة تنفي ــت م ــد إن كان واح
ــد  ــذ العق ــتغرق تنفي ــهر إن اس ــة أش ــي ثالث ــنوات، وف س

ــنوات. ــالث س ــن ث ــر م أكث
المادة 21:

ــن  ــي م ــي المهن ــفي للصحف ــل التعس ــتوجب الفص يس
العمــل مــن طــرف المشــغل تعويضــا عــن الفصــل، عــن 

ــي،  كل ســنة، أو عــن جــزء مــن الســنة مــن الشــغل الفعل
ــل عــن مجمــوع شــهرين عــن آخــر أجــرة تقاضاهــا،  ال يق
ــذي كان  ــر ال ــادل األج ــار يع ــن اإلخط ــض ع ــى تعوي وعل
لــو  المهنــي  المفــروض أن يتقاضــاه الصحفــي  مــن 

ــه. ــي أداء مهام ــتمر ف اس
ــة  ــى بطاق ــول عل ــة والحص ــوج المهن ــدة ول وإذا زادت م
ــى  ــن عل ــنوات، يتعي ــس س ــى خم ــي عل ــي المهن الصحف
ــرف  ــي يش ــم الت ــطرة التحكي ــى مس ــوء إل ــن اللج الطرفي
ــب  ــى طل ــاء عل ــة بن ــي للصحاف ــس الوطن ــا المجل عليه

ــتحق.  ــض المس ــد التعوي ــا لتحدي أحدهم
المادة 22 : 

ــد  ــخ العق ــة فس ــي حال ــاله ف ــكام المــادة 20 أع ــق أح تطب
ــي حكمــه عندمــا يكــون  ــي أو مــن ف ــي مهن بفعــل صحف

ــة: ــررا بإحــدى الحــاالت التالي الفســخ المذكــور مب
• بيع منشأة الصحافة؛

ــة  ــالق وكال ــة، أو إغ ــة أو الدوري ــدور اليومي ــاء ص • انته
مــن  ســبب  ألي  والتلفــزة  اإلذاعــة  منشــأة  أو  األنبــاء 

األســباب؛
• حــدوث تغييــر ملحــوظ علــى طابــع منشــأة الصحافة إذا 
ترتــب عــن هــذا التغييــر بالنســبة للصحفــي وضعيــة من 

شــأنها أن تمــس بمصالحــه المعنويــة أو بمعتقداته. 
وفــي هــذه الحــاالت، ال يلــزم الشــخص الــذي يفســخ 
ــي  ــددة ف ــابق المح ــار الس ــدة اإلخط ــرام م ــد باحت العق

المــادة 20 أعــاله.
المادة 23:

الجماعيــة  الشــغل  اتفاقيــات  إعــداد  تشــجيع  يتــم 
ــا  ــوص عليه ــن المنص ــن المهنيي ــة بالصحفيي المتعلق
فــي القســم الرابــع مــن الكتــاب األول مــن القانــون رقــم 
النقابيــة  المنظمــات  بيــن  باتفــاق  المذكــور،   65.99
للصحفييــن المهنييــن األكثــر تمثيليــة وهيئــات ناشــري 
الصحــف األكثــر تمثيليــة، مــع مراعــاة خصوصيــة المهنة 

ــن. ــن المهنيي ــبات الصحفيي ــوع ومكتس ــة الن و مقارب
تحــال االتفاقيــات المذكــورة إلــى المجلــس الوطنــي 
للصحافــة قصــد إبــداء الــرأي قبــل المصادقــة عليهــا مــن 

ــة. ــة المختص ــلطة الحكومي ــرف الس ط
ــزام  ــى إل ــة عل ــغل جماعي ــة ش ــص كل اتفاقي ــب أن تن يج
للعمــل  داخلــي  نظــام  بوضــع  الصحفيــة  المؤسســة 

يراعــي خصوصيــة مهنــة الصحفــي المهنــي.
المادة 24:

يمكــن اللجــوء إلــى مســطرة التحكيــم التــي يشــرف 
عليهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة لحــل الخالفــات 
التــي تنشــأ عــن تأويــل أو تطبيــق مقتضيــات هــذا 
اتفاقيــة  أو  لتطبيقــه  المتخــذة  والنصــوص  القانــون 
ــى  ــر إل ــع األم ــل رف ــغل قب ــد الش ــة أو عق ــغل الجماعي الش

المختصــة. المحاكــم 

الباب الثاني:
الصحفي المهني المعتمد

المادة 25 :
ــلمها اإلدارة  ــد تس ــي معتم ــي مهن ــة صحف ــدث بطاق تح
للصحفييــن المهنييــن المعتمديــن لمــدة ســنة وتجــدد 
وفــق الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي، مــا لــم يطــرأ 

أي تغييــر علــى شــروط منحهــا.
يجــب أن يكــون قــرار رفــض منــح بطاقــة الصحفــي 

معلــال. تجديدهــا  رفــض  أو  المعتمــد  المهنــي 
ــد  ــاء أح ــة انتف ــي حال ــا ف ــاد وجوب ــة االعتم ــحب بطاق تس

ــا. ــروط منحه ش
ــي  ــي مهن ــة صحف ــا صف ــة لصاحبه ــذه البطاق ــت ه تثب
معتمــد بالمؤسســة الصحفيــة التــي يعتبــر مراســال لهــا.

المادة 26:
ــن  ــن المعتمدي ــن المهنيي ــم الصحفيي ــي حك ــر ف يعتب
بالميــدان  والمصــورون  الفوتوغرافيــون  المصــورون 

ومســاعدوهم. التلفــزي 
المادة 27:

يتعيــن علــى الصحفييــن المهنييــن ومــن فــي حكمهــم 
تــام  احتــرام  فــي  مهنتهــم  يزاولــوا  أن  المعتمديــن 
ــة والنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا  للســيادة الوطني

ــة. ــات المهن ــاق أخالقي ــل وميث العم
فــي حالــة اإلخــالل بأحــكام الفقــرة الســابقة، يمكــن 
لــإلدارة أن تســحب مؤقتــا بطاقــة االعتمــاد بقــرار معلــل 
ــى  ــورا إل ــف ف ــل المل ــة أشــهر، وتحي لمــدة ال تتجــاوز ثالث
وكيــل الملــك لــدى المحكمــة االبتدائيــة المختصــة، 
ويتــم البــت فيــه قبــل انصــرام األجــل المذكــور، ويمكــن 
للقاضــي الحكــم بســحب بطاقــة االعتمــاد إذا ثبتــت 

ــة،  ــذه الحال ــي ه ــد، وف ــي المعتم ــي المهن ــة الصحف إدان
يتعيــن علــى اإلدارة القيــام بســحب بطاقــة االعتمــاد 
ــة  ــاة الحماي ــوب مراع ــع وج ــي، م ــرر القضائ ــا للمق طبق
مــن  المعتمــد  للصحافــي  والقانونيــة  االجتماعيــة 

ــة. ــية مغربي جنس
 

الباب الثالث
مقتضيات انتقالية وختامة

المادة 28:
ــام  ــق بالنظ ــم 21.94 المتعل ــون رق ــكام القان ــخ أح تنس
األساســي للصحفييــن المهنييــن الصــادر بتنفيذهــا 
ــان  ــن رمض ــخ 22 م ــم 1.95.9 بتاري ــريف رق ــر الش لظهي

.)1995 1415 )22 فبرايــر 
المادة 29:

للصحافــة،  الوطنــي  المجلــس  انتظــار تنصيــب  فــي 
تســتمر المصالــح اإلداريــة المكلفــة بالمهــام الموكولــة 
لــه، الســيما تلــك المتعلقــة بمنــح بطاقــة الصحافــة 
ــدة  ــي الجري ــون ف ــذا القان ــر ه ــخ نش ــن تاري ــة، م المهني

ــام. ــذه المه ــام به ــي القي ــمية، ف الرس
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الباب الثاني:
الصحفي المهني المعتمد

المادة 25 :
ــلمها اإلدارة  ــد تس ــي معتم ــي مهن ــة صحف ــدث بطاق تح
للصحفييــن المهنييــن المعتمديــن لمــدة ســنة وتجــدد 
وفــق الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي، مــا لــم يطــرأ 

أي تغييــر علــى شــروط منحهــا.
يجــب أن يكــون قــرار رفــض منــح بطاقــة الصحفــي 

معلــال. تجديدهــا  رفــض  أو  المعتمــد  المهنــي 
ــد  ــاء أح ــة انتف ــي حال ــا ف ــاد وجوب ــة االعتم ــحب بطاق تس

ــا. ــروط منحه ش
ــي  ــي مهن ــة صحف ــا صف ــة لصاحبه ــذه البطاق ــت ه تثب
معتمــد بالمؤسســة الصحفيــة التــي يعتبــر مراســال لهــا.

المادة 26:
ــن  ــن المعتمدي ــن المهنيي ــم الصحفيي ــي حك ــر ف يعتب
بالميــدان  والمصــورون  الفوتوغرافيــون  المصــورون 

ومســاعدوهم. التلفــزي 
المادة 27:

يتعيــن علــى الصحفييــن المهنييــن ومــن فــي حكمهــم 
تــام  احتــرام  فــي  مهنتهــم  يزاولــوا  أن  المعتمديــن 
ــة والنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا  للســيادة الوطني

ــة. ــات المهن ــاق أخالقي ــل وميث العم
فــي حالــة اإلخــالل بأحــكام الفقــرة الســابقة، يمكــن 
لــإلدارة أن تســحب مؤقتــا بطاقــة االعتمــاد بقــرار معلــل 
ــى  ــورا إل ــف ف ــل المل ــة أشــهر، وتحي لمــدة ال تتجــاوز ثالث
وكيــل الملــك لــدى المحكمــة االبتدائيــة المختصــة، 
ويتــم البــت فيــه قبــل انصــرام األجــل المذكــور، ويمكــن 
للقاضــي الحكــم بســحب بطاقــة االعتمــاد إذا ثبتــت 

ــة،  ــذه الحال ــي ه ــد، وف ــي المعتم ــي المهن ــة الصحف إدان
يتعيــن علــى اإلدارة القيــام بســحب بطاقــة االعتمــاد 
ــة  ــاة الحماي ــوب مراع ــع وج ــي، م ــرر القضائ ــا للمق طبق
مــن  المعتمــد  للصحافــي  والقانونيــة  االجتماعيــة 

ــة. ــية مغربي جنس
 

الباب الثالث
مقتضيات انتقالية وختامة

المادة 28:
ــام  ــق بالنظ ــم 21.94 المتعل ــون رق ــكام القان ــخ أح تنس
األساســي للصحفييــن المهنييــن الصــادر بتنفيذهــا 
ــان  ــن رمض ــخ 22 م ــم 1.95.9 بتاري ــريف رق ــر الش لظهي

.)1995 1415 )22 فبرايــر 
المادة 29:

للصحافــة،  الوطنــي  المجلــس  انتظــار تنصيــب  فــي 
تســتمر المصالــح اإلداريــة المكلفــة بالمهــام الموكولــة 
لــه، الســيما تلــك المتعلقــة بمنــح بطاقــة الصحافــة 
ــدة  ــي الجري ــون ف ــذا القان ــر ه ــخ نش ــن تاري ــة، م المهني

ــام. ــذه المه ــام به ــي القي ــمية، ف الرس




