
 

 

 
 مذكرة تقدي 

 بسن أ حاكم خاصة ابجمللس الوطين للصحافة   2.22.770بقانون رق مرشوع مرسوم 

 *** 

الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رق   ،90.13القانون رق   من 6املادة  تحددلقد  

( مدة انتداب أ عضاء اجمللس  2016مارس    10)  1437من جامدى ال وىل    30بتارخي1.16.24

 ( س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة. 4يف أ ربع )الوطين للصحافة 

 

ممثيل    اعتباراو  الس امي  أ واهنا،  يف  اجلدد  أ عضائه  انتخاابت  جراء  ا  من  اجمللس  متكن  لعدم 

اجمللس   عضوية  يكتس بون  اذلين  الصحف  انرشي  وممثيل  املهنيني  الصحافيني 

ىل ما تقتضيه الرضورة امللحة من اس مترار اجمللس القامئ حاليا يف أ داء   ابالنتخاب،وابلنظر ا 

حد ىل غاية تنصيب جملس جديد،  همامه املنصوص علهيا يف قانون ا  مت التنصيص يف  اثه ا 

ىل أ حاكم الفصل   رسوم بقانونهذا املرشوع م  عىل أ نه ، من ادلس تور 81املتخذ استنادا ا 

ليه أ عاله رق    6اس تثناء من أ حاكم املادة   يس متر أ عضاء اجمللس  ،  90.13من القانون املشار ا 

اترخي يف  هماهمم  املزاولون  وأ هجزته  للصحافة  ابجلريدة    الوطين  بقانون  املرسوم  هذا  نرش 

ىل غاية أ كتوبر   4الرمسية يف ممارسة هماهمم املنصوص علهيا يف القانون احملدث لهذا اجمللس ا 

2023. 

هذاامليتوىخ  و  للمهام مرشوع  اجمللس  أ داء  يف  العادي  السري  ضامن  بقانون  رسوم 

ما   الس امي  لتطبيقها،  املتخذة  والنصوص  والنرش  الصحافة  مدونة  مبوجب  به  املنوطة 

، والقانون للمجلسمن القانون احملدث    2يتعلق مبنح بطاقة الصحافة املهنية طبقًا للامدة  

امل   89.13رق   للصحافيني  ال سايس  ابلنظام  رق املتعلق  املرسوم  عىل  عالوة  هنيني، 

يف  ال  2.19.121 منح  2019مارس    14)  1440رجب    7صادر  كيفيات  بتحديد   )

ىل ابيق املهام ذات الص ــ بطاقة الصحافة املهنية وجتديدها، ابال ضافة ا   ةل ـــ



 

بصيانة املبادئ اليت يقوم علهيا رشف املهنة، مبا فهيا التقيّد مبيثاق أ خالقياهتا وال نظمة 

مبزاولهتاامل  حتقي تعلقة  مت  اليت  املكتس بات  ترصيد  وكذا  انطالقًا  ق،  موكول  مماها  من    هو 

  لمهنة.ل للمجلس الوطين للصحافة، كهيئة للتنظمي اذلايت  همام

 . مرشوع هذا املرسوم بقانون تلمك يه الغاية من  

  



 

 ...................................... صادر يف  2.22.770مرشوع مرسوم بقانون رق  

  .بسن أ حاكم خاصة ابجمللس الوطين للصحافة 
 اململكة املغربية 

 رئيس احلكومة، 
 من ادلس تور؛  81بناء عىل الفصل

رق   القانون  عىل  الاطالع  للصحافة،    90.13وبعد  الوطين  اجمللس  حداث  اب  القايض 

  10)  1437من جامدى ال وىل    30بتارخي    1.16.24الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رق  

 (؛ 2016مارس 

من  حاليا  القامئ  اجمللس  لمتكني  تدابري  اختاذ  من  امللحة  الرضورة  تقتضيه  ما  ىل  ا  وابلنظر 

يف   حداثهالاس مترار  ا  قانون  يف  علهيا  املنصوص  همامه  جراء   أ داء  ا  من  يمتكن  مل  أ ن  بعد 

 الانتخاابت يف أ واهنا؛

 ...........(؛......... .).........وبعد املداوةل يف جملس احلكومة املنعقد بتارخي ........... 

 املستشارين،وابتفاق مع اللجنتني املعنيتني ابل مر يف جملس النواب وجملس 

 ييل:  رمس ما 

 ال وىل  املادة 

املادة   أ حاكم  من  رق    6اس تثناء  أ عاله  ليه  ا  املشار  القانون  أ عضاء  90.13من  يس متر   ،

بقانون   املرسوم  هذا  نرش  اترخي  يف  هماهمم  املزاولون  وأ هجزته  للصحافة  الوطين  اجمللس 

يف   علهيا  املنصوص  هماهمم  ممارسة  يف  الرمسية  ىل  ابجلريدة  ا  اجمللس  لهذا  احملدث  القانون 

 . 2023أ كتوبر  4غاية

 املادة الثانية 

ينرش هذا املرسوم بقانون ابجلريدة الرمسية، ويعمل به ابتداء من اترخي نرشه، ويعرض عىل  

 الربملان قصد املصادقة عليه خالل دورته العادية املوالية. 

 

 وحرر ابلرابط يف ...................... 

 احلكومة رئيس  

 اال مضاء: 

 



 

 


