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 803 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 ماي 17(هـ  1443 شوال 16 الثال
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح س جملس ل ا رئ

شارن   .املس
ت ة  سبع.:التوق قة الثام ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا وعرشون دق

  .والعرشن مساء
ٔعامل راسة والتصويت :دول ا   :ىل ا

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق  - 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
اورة   ؛املؤلف واحلقوق ا

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  - 2 داث الس   ؛ٕ
متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  - 3 املتعلق  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ.  

------ --------------------------------------------------------------  

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

  السادة الوزراء احملرتمون،
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ىل ثالث مشاريع قوانني، ختصص ه راسة والتصويت  ذه اجللسة 
ب التايل ىل الرتت كون  ٔن    :قررت ندوة الرؤساء 

متمي القانون  66.19مرشوع قانون رمق "يف البداية نتطرق ٕاىل  بتغيري و
اورة 2.00رمق  ىل جملس "املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا ، واحملال 

شارن من جملس النواب   .املس
، نتطرق ٕاىل مرشوع القانون الثاين رمق  داث  80.21وبعد ذ ٕ

ىل جملسنا من جملس النواب ، واحملال كذ  ل الوطين الفال   .الس
ىل  راسة والتصويت  ري، سنقوم  ٔ مرشوع القانون رمق "ويف ا

متمي القانون رمق  81.21 داث املعهد الوطين  40.80بتغيري و ٕ املتعلق 
ىل جملسنا املوقر"اعيلبحث الزر   .، واحملال بدوره من جملس النواب 

لسيد  ٔعطي اللكمة  ٔول، و دئ مبرشوع القانون ا ركة هللا ن ىل  ٕاذن 
ر احملرتم لتقدمي مرشوع القانون رمق    .66.19الوز

ر،   .تفضل بطبيعة احلال السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصلامل السيد دمحم  سعيد، وز   :هدي ب
س   .شكرا السيد الرئ

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔتقدم جبزيل الشكر للك من سامه يف وصول  ٔن  ٔود يف البداية 
ٔطر الوزارة،  لطبع من  مرشوع القانون لهذه املر املتقدمة من النقاش، 
ٔفاكرمه  ٔغنوا هذا القانون ب ن  لبية ومعارضة، ا ٔ لجنة،  ٔعضاء ا اصة  و

  .ونقاشاهتم كذ
ذ مدة  ليه م ٔ العمل  ٔن مرشوع القانون هذا بد جتدر إالشارة ٕاىل 
ال احلقويق  ل مضن ا لقصرية، وهو مرشوع قانون يد ست  ل
ٔول  رجمته  ارت احلكومة  ل لك يشء، ولهذا فقد اخ عي ق ج و

ني واملؤلفني، ال الثقايف، هدفه حامية حقوق املبد حبيث  مرشوع قانون 
كن قادرن  عية ٕان مل  ة وحكومة اج ة الثقاف ال ميكن احلديث عن الصنا
ست فقط املعنوية، بل حىت  انني وٕاعطاهئا قميهتا ل ات الف رتام ٕابدا ىل ا

  .املادية
ٔمر  انني  ٔم ورحب ثقة الف ي ن ة واخنراط اخلواص ا ة الثقاف ٕان الصنا

القة مبدى مسامهة القطاع يف لق فرص  يبقى ذا  صادي و ق منو  ا
  .الشغل

ٔيت يف صلب السياسة  يار مرشوع القانون هذا ملناقشته ي ٕان اخ
ٔكدها الترصحي احلكويم ومدا  ة اجلديدة مضن القطاع اليت  احلكوم
الل  مج معلنا املضاف  ر لس النواب، وكذ  س احلكومة مب السيد رئ

ي جيمع ما بني ما ٔوىل، وا عي،  املائة يوم ا هو تصنيعي رحبي وما هو اج
ني  ر ئية، واليت سمتكن ا ة الس ة املرسح لِبىن التحتية الثقاف كتطور 
را مقرو  مع وجع اس ت عرض كربى وكذ تطور مفهوم ا من ٕاماك

ادرة  دة وم ٔطر املسا ل ٕاشاكلية ا وفكرة " املرسح يتحرك"رشوط و
بات القرب اليت شاء مك لق  ٕا ٔكرث، و ن بيع  ٔما اب من  سمتكن الك

دد من املبادرات اليت متزج بني ما هو  عية و ج ٔعامل  مؤسسة ا
عي   .صناعي وما هو اج

ي  لسمك املوقر وا تصة مب لجنة ا ليه  ٕان مرشوع القانون املصادق 
ج ال  ة الخنراط احلكومة يف ا رمجة حرف ٔماممك اليوم هو  عي، نضعه 

ٔنه يضيف  مع، حبيث  ر املرحب عوض ا س ىل  د  ع ٔوال، ويف 
ٔعاملها  ل عن  د من د ستف كن معرتفا هبا سابقا، ل االت اليت  صنفا من ا
ىل  ب وهو قادر  لمك ٔخرى  صاصات  ة، ويضيف اخ إالبداعية من 

ستفادة من احلقو  انني  لف ٔنه ميكن  ٔمه من ذ  اورة تزنيلها، وا ق ا
ٔخرى   .ا

ٔمعق يتعلق  ٔن هناك نقاش  شري ٕاىل  ٔن  ، جيب  وموازاة مع ذ
ٔن هناك مرشوع  ىل  ٔؤكد  لها، وهنا  ب وحول م لمك لوضعية القانونية 

ٓخر  لغرفة  25.19قانون  لجنة املعنية  ب مت تقدميه  يناقش وضعية املك
ناقش حقوق ا ٔماممك ف ٔما القانون املوضوع  ٔوىل،  اورة ا ملؤلف واحلقوق ا

ىل  ب قادر  شمل تعديالت جزئية، هدفها جعل املك ٔنه  فقط، حبيث 
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ٔما التعديالت الشام  ن عن قدرته يف تغطيهتا،  ٔ االت اليت  تغطية ا
مت تقدميها بعد تقدمي القانون  ٓنذاك 25.19س ر وضعيته اجلديدة  سا   .ل

ا متت دراسهت اصة دراسة قدرة ٕان التعديالت اليت مت اقرتا ا و
ٔي تعديل مت رفضه فال يعين ذ  ىل تزنيلها و ب لهيلكهتا احلالية  املك

سمح بذ ة  ٔج لظرف   .ستغناء عنه، لكن فقط ت
ب من لك  ىل متكني املك ٔن الوزارة ستعمل  لجميع  ٔؤكد  ٕانين اليوم 

الت الفرق اءت مدا ٔخرى  ستطيع مشل جماالت  ظن ٔ .. ما يلزمه حىت 
ىل  كون هناك ٕاجامع  ٔن  متىن  ىل مشلها اليوم، كام  ري قادر  ٔنه الزال 
ة  ٔن قضية الصنا هذه التعديالت حىت نعطي رسا ملهنيي القطاع، مفادها 
لهيا  ت سياسية ضيقة، بل يه قضية يتعاون  ة اليوم ال ختضع حلسا الثقاف

لق هنوض  ل الوصول لنفس الغاية، ويه ا ٔ ٔوضاع امجليع من  طاع معوما وب
الف  ىل اخ اهتم  بدا ٕ رتاف  اصة، و عية بصفة  ج املهنيني 

االت   .ا
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل هذا التقدمي ر    .شكرا السيد الوز

لجنة لجنة، تقدمي تقرر ا ستغين عن تقدمي .. ٕاذن مقرر ا وزع، ٕاذن 
لو؟   د

فقني؟   م
ركة هللا   .ىل 

ٔحرار،  ٔبتدئ بفريق التجمع الوطين ل ب املناقشة و ح  ٔف ٕاذن، 
  .تفضل

وبة؟ سلمومه مك   ادي 
سخر و، ٕاذن هللا  يل اتفق   .ىل حسب االتفاق ا

ىل مواد املرشوع   .ادي منرو ٕاىل التصويت 
ٔوىل و ٔحاكم املواد ا ٔوىل املغرية واملمتمة  ملادة ا دئ   45و 44و 3ن

ٔوىل و املتعلق  2.00من القانون رمق  64و 48الفقرة الثانية و 47الفقرة ا
اورة   .حبقوق املؤلف واحلقوق ا

لجنة لهيا ا ىل هذه املادة كام صادقت    :املوافقون 
  ٕاجامع؛: نواملوافق

ش : املعارضون   ؛)00(ما اكي
  .00= املمتنعون

لقانون رمق  قل ٕاىل املادة الثانية املمتمة  املتعلق حبقوق املؤلف  2.00ن
ملادتني  اورة  سع  43-01و 15-01واحلقوق ا وبفصل رابع مكرر وفصل 

ملادتني  ه و ٔول م من الباب الرابع مكرر،  65-17و 65-16من الباب ا
  :ٕاذن

  ٕاجامع؛: املوافقون

  .00= املعارضون

ديد ريم ٕاىل ٕاضافة مادة  عية  ج ة العدا  ة وورد تعديل من مجمو
  .من مرشوع القانون، حتت رمق املادة الثالثة

د مقديم هذا التعديل ٔ   .ٔعطي اللكمة 
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدة والسادة املس
ا هبذا التعديل هو لفائدة و  ىل متسك ة جودة النص املعروض  ملصل

لس يف طرح تعديالت،  ل ا ة د ٔحق ىل ا يد  ٔ شارن، وت جملس املس
ت هذا  ارج ما هو معروض من طرف الوزارة اليت تب وٕان اكنت 

يف؟  رشيعي،    املرشوع، جتويد النص ال
ٔنه ٕاحقام مفهوم  ىل  مضن النص املقرتح رمبا سيفيض " اخللف"ٔعتقد 

  .ت قانونيةٕاىل ٕاشاكال
ة  س ل ة  -وهذه دعوة  -ٕاىل رجعنا  س لس والوزارة ال ا لكنا مك اح

دث عن  لغة الفرسية تت يل  ذوي "مبعىن ) les ayants droit(ا
ما عن مفهوم " ذوي احلقوق"، "احلقوق الفا  يف املفهوم القانوين ختتلف اخ

ائنون، الطرف املشرت " اخللف" ه الورثة، ا ي يندرج ف ، ا ي واملفوت 
ٔهنا املس  ٔن من ش ىل  ٔعتقد  لتايل ٕاحقام هذه الصيغة هبذا الشلك هذا  و
لنا هبذا التعديل  متسك د اط ا لنص، هذا هو م لقوة وامحلو القانونية 

  .هذا
رجعه  ٔن ما عندهاش رغبة  ل احلكومة  لموقف د ق  س ا  رمبا اح

 ٔ ري ارت ا هذا  لنا لس النواب، ولكن اح ري يف ٕاطار إالضطالع د ينا 
لس يف  ا مك لينا اح رشيعي املعروض  لنا يف جتويد النص ال ور د

ا لمك هاذ التعديل ٔنه طرح رشيعية    .ٕاطار هاذ السلطة ال
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لحكومة، تفضل السيد الوز   .اللكمة 

ر الشباب والثقا   :فة والتواصلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  ىل إالرادة إالجيابية يف دمع احلكومة،  شار  شكر السيد املس
ٓنذاك، احلكومة  لجنة  ه يف ا ر ل هاذ التعديل مرفوض، فقط كام ذ ق
لنا هذا  ، وٕاىل ق ٔمك لقانون ب س  اءت فقط بتعديل بعض املادات ل
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 ، ٔمك ٔن ممكن التعديل خصنا نعدلو القانون ب ٓنذاك؟ قلنا ب ٔشنو قلنا 
نا فقط نتلكم  ٓخر، اليوم ج د الوقت  ٔمك يف وا راجعو القانون ب نعاودو 

لجنة، .. ىل لهيا يف ا د ) le droit de suite(لكمنا  يل عنده وا ا
اصة، فلهذا هاذ التعديل مرفوض ة معينة  د الف اصة وتيعين وا ٔمهية    .ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
شار   .ولكن مشكور السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
لنا لهاذ التعديل هذا   . السحب د

س اجللسة   :السيد رئ
  سحبو؟

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
  .سحبو

س اجللسة   :السيد رئ
ها ة قضيناها برت ا   .مك  من 

  .شكرا
ٔع  ىل التعديل، التعديل مت حسبهٕاذن  تنا من التصويت    .ف

ه رم ىل املرشوع    .منر ٕاىل معلية التصويت 

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا
ىل  شارن  بتغيري  66.19مرشوع قانون رمق "ٕاذن وافق جملس املس

اورة املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق 2.00ومتمي القانون رمق    ".ا
ىل مسامهتمك القمية ر  لسيد الوز   .شكرا 

ة لفال ٔمر ٕاىل مرشوعي القانونني املتعلقني    .و
ٓن منر ٕاىل  ل الوطين  80.21مرشوع قانون رمق "ا داث الس ٕ

شارن من جملس النواب" الفال ىل جملس املس   .واحملال 
ر لتقدمي هاذ املرشوع، مشكورا   .تفضل السيد الوز

ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه السي ر الفال د دمحم صديقي، وز
ت   :والغا

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة،  ات إالنتاج ل القطا لجنة د شكر الشكر جزيل  داية بغيت  ف

هلم إالجي ىل التعاطي د هلم و ىل النقاش د ٔعضاء،  سا و ايب مع هاذ رئ
ل القوانني   .جوج د

ٔول  د  80.21مفرشوع القانون ا ل الفال عنده وا داث الس ٕ
مة  د اخلطوة  لقطاع، ويه وا سبة  ل دا  مة  ٔمهية ٕاسرتاتيجية و ا

امة مع وتعزز الرتسانة القانونية يف القطاع الفال بصفة  ٔساسية    .ولبنة 
 ٔ د ا ل الفال يعترب وا ادة الختاذ فالس ل احلاكمة والق داة د

ة  ل التمنية الفالح لتصور ووضع وحتيني إالسرتاتيجية د خمتلف القرارات 
درج يف  لها، فهو ت مي د لها وكذ التق ع د لها والت ذ د والتحسني والتنف
لها  ٔفضل الطرق يف ٕاطار تد ل الوزارة لضبط  لزتامات د ل  ٕاطار د

رامج م  لتزنيل  ه سبات و ة، بغية تعزز املك ومشاريع التمنية الفالح
سيا لتطور القطاع والرفع من مقوماته عتباره حمورا رئ رشي،    .لعنرص ال

ل الفال من   :وسميكن هاذ الس
 ة؛ اصة لالستغالليات الفالح دة معطيات   وضع قا
  القات القر ة وتوطيد  ح معرف رمقي للك استغاللية فالح ب م

 مع الفالح؛
  سرتاتيجيات والربامج داد  توفري املعطيات الرضورية لٕال

؛ ة يف القطاع الفال  العموم
  سهتداف رب حتسني  ة،  رامج التمنية الفالح سري الولوج ٕاىل  ت

شطة كـ ٔ رامج و دة  ني الصغار، ومهنا   :وخصوصا الفال
 منية سالسل إالنتاج؛  
 التنظمي املهين؛  
 ا ؛تدبري ا ٔمني الفال   طر والت
 ة؛ شارة الفالح   س
 ة؛ ات الفالح   رمزي املنت
 السالمة الصحية؛  
 ر الفال س  .شجيع 

 ة؛ الستغالليات الفالح داد مؤرشات وطنية تتعلق  ، ٕا  كذ
  د يل هو وا عية ا ج رامج امحلاية  ستفادة من  سهيل 

ٔنه احلكومة بصدد ا يل كتعرفو ب لو، طبقا الورش ا لتزنيل د
ة؛ ة السام  لتوجهيات امللك

  سيط إالجراءات واملساطر املتعلقة ، إالسهام يف ت فكذ
لها ة والتجويد د ستغالليات الفالح  .خلدمات املقدمة لفائدة 

س ٔول السيد الرئ   .هذا هو النص ا

س اجللسة   :السيد رئ
د  ادي ندوزو وا ا  م جبوج واح دٕاذا بغيتو يقد   .بوا
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فقني؟   م
ر   .تفضل السيد الوز

ٔول، رمق  ر تقدمي مرشوع القانون ا ٕاذن بعدما توىل السيد الوز
  .، سيقوم بتقدمي مرشوع القانون الثاين80.21

ر   .تفضل السيد الوز

ت ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس
متمي القانون رمق  81.21مرشوع القانون رمق " املتعلق  80.40بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  د "ٕ اء ٕالعطاء وا ، فهذا القانون 
ل  ل املهام د رب املراجعة د امة، و لبحث الزراعي بصفة  ديد  النفس 

لبحث الزراعي قصد تعز  ظومة البحث املعهد الوطين  ز ماكنته ودوره يف م
ديدة ام  امه احلالية وٕادراج  الل حتيني    .العلمي، وذ من 

ل  ل املنظومة د ٔنه املعهد اليوم هو العمود الفقري د ري بغيت نقول ب
يل تتعلق  ن ا البحث الزراعي والبحث العلمي يف امليدان الزراعي واملياد

ه  من طرف الوزارة هو عندو هذه املها (donc)به،  يل يه كتو م ا
لو مع  الل العالقة د ىل الصعيد الوطين، من  ينظم البحث  وكذ 

ل البحث ومع اجلامعات ٔخرى ومع املؤسسات د   .املعاهد ا
ملهام التالية ام  لمعهد الق ادي ميكن    :فمبوجب هذا القانون 

صادية الرا - ق ية و ٔحباث العلمية والتق ة ٕاىل التمنية ٕاجراء ا م
ل  لو، ولكن هذه القضية د املستدامة، طبعا عندو يف القانون د

لهيا؛  التمنية املستدامة كرنكزو 
لوسط  - راسات املتعلقة  اصة ا ستطالعية،  راسات  ارشة ا م

ٔو احليواين، طبعا  ٔو اليت لها ص بتحسني إالنتاج النبايت  الطبيعي 
ه وما يقوم هبا اليوم ولكن الق ٔسايس ما اكيناش ف لو ا انون د

ل هاذ  دة عوائق فالتدبري إالداري د ن عندو  سمح لوش واك ك
 اليش؛

ة ٕاىل حتسني  - ٔو الرام ات اجلديدة  ٔن املزرو ٕاجراء جتارب يف ش
ارب ذات  ارشة مجيع الت امة م إالنتاج النبايت واحليواين، وبصفة 

داد ٔ  ٕ ٔو املتعلقة  ة  مثني الصبغة الفالح ساليب التحويل قصد 
ات النباتية واحليوانية واستعاملها؛  املنت

ة واخلاصة يف  - املسامهة مع اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل العموم
ال الطلبة واملتدربني،  ٔطري واستق هود الوطين يف التكون والت ا
ازات  رو إال يل تيد ل الناس ا ستق ل طلبة، ت ستق طبعا اليوم ت

هل يل ) les thèses(م ود ٔساس قانوين ا د ا ولكن ما عندوش وا
كون عندو  سمح لو  يل ك ىل ذاك اليش، وا سمح لو يرصف  ك

ل  ات د ٔطرو د املزيانية لهاذ اليش، وكذ من بعد فدوك ا وا
ل  ني د لباح رتاف  كون  ش  كتوراه  ل ا ازات ود إال

ٔساتذة؛  املعهد 
ىل مراق - ٔشغال املنجزة حلساب العمل  راسات وا ٔحباث وا ة ا

ٔو اخلاصة؛ ة  ٔو الهيئات العموم و   ا
بتاكرات يف جمال البحث؛ - ىل رش املعارف و  العمل 
بة نقلها لفائدة  - ٔحباث املنجزة وموا ات تطبيق نتاجئ ا يف حتديد 

م عند فالبالد، ولكن  د  لني املعنيني، حشال من حبث عند  الفا
لو  ستعامل د سهل  يل كتجي  د الصبغة ا كون فوا ش 
يكون  ني  شارن الفالح لو من عند املس لو والفهم د والتطبيق د
ش مييش لهاذ اليش،  فهيا ٕاشاكليات، وهو ما عندوش يف هاذ املهام 

ر هاذيك  ش يد ا بغيناه   ؛)l’interface(واح
امه ٕاىل وضع املشا - رامج حامية التنوع املبادرة يف ٕاطار  ركة يف 

يوقع  يل  م، هاذ اليش ا د  ليه، هاذ اليش  البيولو واحملافظة 
ىل هاذ التنوع البيولو  ر  ٔ ي يل  لنا وا كتحوالت يف احمليط د
ٔسايس ال لٕالنتاج الفال وال السيادة  يل هو  والتنوع البيولو ا

لنا؛ ة وال السيادة الغذائية د  الفالح
لموارد الوراثية النباتية واحليوانية ٕايوا - ات الوطنية  مو ء وتدبري ا

ولية  ات، طبقا لاللزتامات ا ذية والزرا ٔ قة ل ق والاكئنات ا
، هذا موضوع  ال، ويف هاذ اليش كذ لمملكة املغربية فهاذ ا
لسيادة الغذائية  سبة  ل اسرتاتيجي وكذ موضوع اسرتاتيجي 

ل ا ٔنه هاذ اليش والسيادة د  ، ل بالد لبحث العلمي كذ د
لنا، بعض  ات د تو دة م ل  ٔصناف د ل ا اط د ل است د
ش  ناها ما اكي را، وحىت ٕاىل لق ىل  املرات ما كنلقاوهاش حىت 

د  لهيا وا ش ) le contrôle(عند  د السيادة، فرضوري  ووا
يل يه امل ٔولية ا شجيع كون عند هاذ املواد ا وارد الوراثية ل

ٔصناف املالمئة مع  ل ا اط د ست ل  رامج البحث د ولتقوية 
  .املناطق املغربية

اء به س.. هاذي يه ما  ل القانون، السيد الرئ   .امللخص د

س اجللسة   :السيد رئ
ن املرشوعي قانونيني املهمني ىل تقدمي هذ ر،    .شكرا، السيد الوز

قل ٕاىل لكمة مقرر  ي هبذه املناسبة ون ة، ا ات إالنتاج جلنة القطا
لجنة س هذه ا   .شكره وشكر كذ رئ

ة ٕاىل تقدميه؟.. ٕاذن التقرر ا   ٕاذن ال 
ش مشلك و ما عند ري اتفقو، ٕاىل تفق  ٔ.  

وبة، السادة  سمل مك ٔنه س و ب ب املناقشة، املناقشة كذ اتفق ٕاذن 
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وبة؟   الرؤساء؟ مك
لتصويت   .ٕاذن ندوزو 

ٔوىل   :املادة ا
ٕالجامع: املوافقون لجنة  لهيا ا   .صادقت 

  جبوج إالجامع؟
ة،  رس   .مايش مشلك) d’accord(ٕاذن ندوز 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .عٕالجام: املوافقون

  :14املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم ٔعرض مرشوع القانون    :ٕاذن 
  .ٕالجامع: املوافقون

ش : ملعارضونا   ؛)00(ما اكي
ش : املمتنعون   ). 00(ما اكي

شارن قد كون جملس املس ىل  وبذ  مرشوع قانون رمق "وافق 
ل الوطين الفال 80.21 داث الس ٕ   ".املتعلق 

ل ٕاخراج هذه  ٔ ي مت بذ من  هود ا ىل ا ر  ا لنا ولسيد الوز هن
ٔول مرة يف بالد لية املهمة    .ا

ق ري املربمج يف هذه اجللسة، وهو ن ٔ ل ٕاذن ٕاىل مرشوع القانون ا
املتعلق  40.80القايض بتغيري ومتمي القانون رمق  81.21مرشوع القانون رمق "

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ر"ٕ   .، بعد ما قدمه السيد الوز
لجنة من تقدميه لجنة، نفس اليشء وزع ونعفي مقرر ا   .منر ٕاىل تقرر ا

سلميها الت مت  ، املدا ملناقشة كذ   .ف يتعلق 

ٔمر  لينا ندوزو لعملية التصويت، ويتعلق ا مبادة فريدة ٕاذن بقى 
لتصويت ٔن نعرف من مه املوافقونٔعرضها    .، وريد 

  .ٕاجامع: املوافقون
ش : املعارضون   ؛)00(ما اكي
ش : املمتنعون   ).00(ما اكي

هٕاذن  رم   :لتصويت ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  ٕاذن شارن  بتغيري  81.21مرشوع القانون رمق "وافق جملس املس
لبحث الزراعي 40.80ومتمي القانون رمق  داث املعهد الوطين  ٕ   ".املتعلق 
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ىل مسامهتمك شارن احملرتمني،    .شكرا لمك، السيدات والسادة املس
ر العال رن، وز ن الوز لسيد قات مع الربملان الناطق الرمسي، وشكرا 
رشيعية ب هذه اجللسة الرقابية وال ي وا   .ا

ىل مسامهته القمية  ة والصيد البحري  ر الفال لسيد وز وكذ شكرا 
  .يف هذه اجللسة

  .شكرا
  .ورفعت اجللسة

 ------------------------------------------------------------  

الت املك :امللحق   .وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا

I -  شار السيد مدا سورياملس فريق التجمع الوطين مس  مصصفى امل
ٔحرار   :ل

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  -  داث الس   ؛ٕ
متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  -  املتعلق  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ.  

س احملرم،الس    يد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ل اجللسة العامة  ٔحرار دا مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد سعيد 
لبحث  داث املعهد الوطين  ٕ قش مضامني مرشوعي القانونني املتعلقني  ٔ

ل الوطين الفال كام لهيا جملس النواب،  الزراعي والس وافق 
ني  ن املرشو اقشة هذ ي يطبع م ٔشيد جبو إالجامع ا ٔن  ملناسبة البد  و
لهيا،  ٔي تعديالت  ال  لهيا دون ٕاد ث متت املصادقة  لجنة، ح ل ا دا
لية اليت يعرفها  ات املستق رة إالصال رسيع دا هيا يف  ة املاسة ٕا ا ل نظرا 

  .القطاع
ىل ٔوال  لبحث الزراعي ، نؤكد  ٔن املعهد الوطين  رب مراكزه   و

ىل الصع  ة  يد الوطين إالقلميية العرشة وثالثة وعرشن ضيعة جتارب موز
القات رشاكة مع  رب ربط  ويغطي خمتلف النظم الزراعية يف البالد، 
ري  ظامت التمنية والقطاع اخلاص واملنظامت  ولية وم املنظامت الوطنية وا

ة   .احلكوم
ل الوطين الفال" ٔما ٔنه " الس لمك  ي يعترب كام تضمنه تد وا

ة ومستغيل الضيعات  ستغالليات الفالح ت ومعطيات حول  دة بيا قا
ليات  ٔسس و ٔيت يف ٕاطار استكامل  ي ي ل ا ة، وهيدف هذا الس الفالح

ة، ٕاىل  ة وبلورهتا يف قطاع الفال اصةتزنيل السياسة العموم دة   وضع قا
ة لالست سرتاتيجيات والربامج العموم داد  دة ٕال ة، قا غالليات الفالح

رامج  سري الولوج ٕاىل  رب توفري املعطيات الرضورية وت يف القطاع الفال 
منية سالسل إالنتاج،   ، ر الفال س ة، وشجيع  التمنية الفالح

شارة  س  ، ٔمني الفال اطر والت ة التنظمي املهين وتدبري ا الفالح
ٔخرى ٔهداف  ني واملستغلني ٕاضافة ٕاىل السالمة الصحية و بة الفال   .وموا

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احلرمون،

ٔساسية ٕالنعاش  شلك اليوم رافعة  ي  ة ا ن قطاع الفال ٔ لقد 
ة النامجة عن  ٔزمة املزدو الل ا ىل الصمود  صاد الوطين عن قدرته  ق
ٔمهية  ٔزمة  ساقطات املطرية، لتكشف هذه ا ورو وق ال احئة فريوس 
و  ا ح ة قطا ىل اعتبار الفال لمملكة، القامئ  يار احلكمي  خ هذا 
لق الرثوة وفرص الشغل وتنويع  ث  صاد الوطين، من ح سبة لالق ل

  .الصادرات وتقليص معدالت الفقر
ٔهداف  رز  ٔ ل الوطين ال"ولعل  ستفادة " فالالس سري  هو ت

رب تزنيلها وتعمميها، خصوصا امحلاية الصحية،  عية  ج رامج امحلاية  من 
ني ومدخوهلم ومدى مساهامهتم يف  دة معطيات الفال داث قا رب ٕا

  .التغطية الصحية

س احملرم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ٔبدى تذمر  لحكومة ٕان الشارع املغريب  ا من الغالء وسط مطالب 

ٔمثان املواد  ية النامج عن ارتفاع  سهتال ٔسعار املواد  د الرتفاع  بوضع 
تت هتدد قدرهتم  وب املواطنني و رت ج ٔ ث ت ٔرسه، ح ٔولية يف العامل ب ا
اه ٕاىل حامية القدرة  ن ال مع هذا الوضع ندعومك ٕاىل لفت  الرشائية، وتفا

لمغار  احئة الرشائية  ات الهشة اليت ترضرت من تداعيات  بة خصوصا الف
عتبارها الهيئة الرمسية  لتخطيط  ة  ٔن املندوبية السام ورو خصوصا 
ٔسايس  ٔسعار املسهتلكني احملدد ا ٔرجعت ارتفاع مؤرش  ٕالحصاء  امللكفة 

ٔسعار املواد الغذائية بـ  ري الغذائية بـ%0.8لتضخم ٕاىل ارتفاع   ، واملواد 
دد من مواد  1.8% ٔسعار  ٔن ارتفاع  لمنا   سهتالك يعزىرمغ سابق 

ي يعرفه العامل، وٕاىل  ري املتوقع ا صادي  ق نتعاش  ٔساسا ٕاىل 
ات البرتولية يف  ٔسعار احلبوب واملنتو ه  ي عرف رتفاع املضطرد ا

ولية، وهذا لكه  لمغربالسوق ا ٔن  ته من  رمغ  ة مك سيادة فالح
ل تص ٔخرى م ة ماسة ٕاىل مواد  ا لعامل، بقي يف  ة  دة مواد فالح ر  د

لزيت النبايت   .القمح واملواد اخلام 

س احملرتم،   السيد الرئ
الف  ٔ ٔن مجيع ا ش وضعية اكرثية، كام  ربية املوايش فٕانه يع ٔما قطاع 

ي مستوردة ونعمل ٔن السوق العاملي  اليت يعمتدها الفالحون املغاربة فه
ي عرفه  عرف ت مع اجلفاف ا زام ٔمثنة هذه املواد واليت  ا يف  ارتفا

زايدت هذه السنة،  ة مربو املوايش  املغرب، ففي بعض املناطق معا
لكفة  ة فٕان  هتم والن ل ماش ٔ ناء املاء من  ٔهنم يضطرون ٕاىل اق الس 

الف وق ٔ رتفاع الصارو ل ب  س  ٕانتاج وسمني املاشية سرتتفع 
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  .املوارد املائية
 ، و ىل القطيع والرثوة احليوانية يه مسؤولية ا ، فٕان احلفاظ 
الية، مهنا  ستع ر ٕاىل اختاذ مج من إالجراءات  ا ندعومك السيد الوز
ا يف السوق  الف املستوردة واليت تعرف ارتفا ٔ ىل ا حسب الرضائب 

ٔدية الرض  ىل ت ائب والرسوم امجلرية يف ظل هذه العاملية، ٕاذ جيرب املهنيون 
ٔن تفكر يف  ٔيضا  و  ىل ا ني، كام جيب  ىل مجيع الفال السنة الصعبة 

ت لحيوا الف خمصصة  ٔ ديثة ٕالنتاج    .طرق 
ساندمك  ٔننا س لبية ب ٔ ل فرق ا ويف هذا إالطار، نؤكد لمك دا

ة ٕاىل مواص إ  صالح وسندمعمك من لك املواقع يف لك املبادرات الرام
ٔننا واعون بصعوبة  ن لمك  بة القطاع، مؤكد ل موا ٔ الرتسانة القانونية من 
ة يف مشوليهتا من  مك ستعاجلون لك هته إالشاكالت املطرو ٔ املر وب

ٕالجياب ني  ن املرشو ىل مضامني هذ   .موقعها الطبيعي وسنصوت 

II - ٔصا واملعارصة   :فريق ا
متمي القانون رمق  بتغيري 66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00و

اورة   :املؤلف واحلقوق ا

س احملرتم،ا   لسيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني   ،السادة املس
ظومة  ٔساسيا يف م اورة لها ركنا  شلك حقوق املؤلف واحلقوق ا

ة الفكرية ٔساس . امللك ىل  ة الفكرية  مجمل احلقوق ويقوم جوهر حامية امللك
ه ومؤلفه  لمبدع واملؤلف واملبتكر محلاية ٕابدا املادية واملعنوية اليت ختول 
ه من  وابتاكره، ومبوجب هذه امحلاية، مينح الصفة والكفاءة القانونية اليت متك
ريه من  ية ومن ابتاكرات، ومتنع  ٔدبية وف ٔعامل  ه من  ٔنت الترصف يف ما 

ٔي  ات حتت  هالترصف هبذه إالبدا ٔشاكل دون رخصة م   .شلك من ا
رعى هذه  ر و ولية تد ة الفكرية ا لملك ، فٕان املنظومة القانونية 
ولية اليت حتدد املعايري  ات واملعاهدات ا ة من االتفاق رب مجمو احلقوق 
ٔعضاء يف املنظمة العاملية  ان ا ن الب ا من  رتا الكونية اليت يتوجب ا

ة الفكرية  دة يف )(OMPI1لملك ٔمم املت بعة ل خصصة  ظمة دولية م ، م
هنا الوطنية  ٔعضاء عند سن قوان ول ا سهر ا ة، كام  هذا اخلصوص من 
امليا يف ٕاطار تدبري احلقوق املادية  لهيا  د هبذه املعايري املتوافق  ىل التق

دودها الرتابية ة الفكرية يف نطاق  لمؤلفني وحامية امللك وسيادهتا  واملعنوية 
ٔخرى ة    .الوطنية من 

ٔوال، واملعززة  ويل  لقانون ا ٔن هذه امحلاية املؤطرة  والشك 
ٔساسية يف ٕارساء ممارسات  د العوامل ا ٔ نيا، تعد  رشيعات الوطنية  ل
هيا حامية  لهيالك واملؤسسات املوول ٕا سبة  ل سلمية وذات مردودية 

ني واملؤلفني واملبتكرن يف لك دو وتدبري احلقوق الفردية وامجلاعية  لمبد
                                                 

1 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

ة يف التطبيق  رشيعي من جنا عي وال ج ا  ه نظا حسب ما ي
لشلك  هنا  ال توفرها وتزنيل مضام شلك هذه امحلاية، يف  ٔداء، كام  وا
لتايل حتقق ماكنة  ول، و صاد الوطين  ة لالق امئ املت دى ا ل، ٕا ٔم ا

ه قواها النامعة من مرموقة لٕالبداع  رب ما ت ون  والفكر واملعارف والف
ة االت الفكرية واحلقول املعرف انني يف خمتلف ا تكرن وف قفني وم   .م

س احملرتم،   السيد الرئ
داد البناء القانوين اخلاص  ىل السري قدما يف ٕا لقد حرصت بالد 

الل  اصة من  اورة،   02.00القانون حبامية حقوق املؤلف واحلقوق ا
نه،  ادة النظر يف بعض مضام ولو رضورة ٕا ي اظهر التطور التك وا

ٔن مرشوع القانون رمق  متمي القانون 66.19ومما ال شك  ، القايض بتغيري و
ب هذه التطورات  02.00رمق  اورة، يوا املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

ىل الص  ة الفكرية  ة يف جمال امللك ولوج ويلالتك   .عيد ا
هودات اليت تبذلها وزارة  ٔيت يف ٕاطار ا ي ي فهذا مرشوع القانون ا
ٔعطى نفسا  ي  ر ا الشباب والثقافة والتواصل يف خشص السيد الوز
اورة،  هنوض بقطاع حقوق املؤلف واحلقوق ا ٔفق ا ديدا لهذا القطاع يف 

بة التطو  ي سطرته، وموا مج إالصال ا لرب ذا  ة وتنف ولوج رات التك
ىل الصعيد  ة الفكرية  ي عرفه جمال امللك سارع ا والتقدم التقين امل
ات  لهيا بالد وتطبيقا لالتفاق ملعاهدات اليت صادقت  ويل، والزتاما  ا

ٔن   .الثنائية املربمة يف هذا الش
رية  ٔ اورة يف السنني ا فقد عرف جمال حقوق املؤلف واحلقوق ا

ويل والوطين، مما تطلب معه تطورات هامة  ىل املستويني ا ورسيعة 
الل التعجيل مبراجعة وحتيني القانون املتعلق  سد الفراغ القانوين، من 
ستجيب وطنيا لتطلعات  شلك  ململكة  ية  ٔدبية والف ة ا حبامية امللك
ضيات  ه ملق ه ومالءم رب مطابق لني، ودوليا  ني واملهنيني وخمتلف الفا املبد
امليا  ال  ي ما ف يعرفه هذا ا ب التطور ا ولية، وليوا ات ا االتفاق

ولو ال التك   .بفعل التقدم احلاصل يف ا
ديدة هتم  ضيات هامة  ث تضمن مق وهو ما جسده هذا املرشوع ح
ة الرمقية، وحامية  اورة يف الب ٔساسا حامية حقوق املؤلف واحلقوق ا

لمص  ي يعين ستغالل الرمقي  ع ا نفات السمعية والبرصية، وحق الت
ٔصلية ادة بيع مصنفاهتم ا ليني الناجتة عن ٕا شك انني ال لف   .حلقوق املادية 

ي يعىن مبؤلفي  ساخ التصوري ا ست ضيات حقوق  كام هتم هذه املق
ضيات اجلديدة اما مع املق س ة، وٕادراج تعاريف ا   .املصنفات املطبو

شيد مبضامني هذا املرشوع صو ٕاننا بفريق  ٔصا واملعارصة واذ  ا
ليه يف  ٕالجياب  اورة، فٕاننا نصوت  وحامية حلقوق املؤلف واحلقوق ا

ي حيمي املؤلف وحيمي حقوقه كمتل البناء القانوين ا ٔن    .انتظار 

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق ) 2 داث الس ٕ:  
س،   السيد الرئ
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ر،السيد ال   وز
شارن،   السيدات والسادة املس

ٔصا واملعارصة يف ٕاطار  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل  داث  80.21مرشوع قانون رمق "املناقشة والتصويت  ٕ املتعلق 

ل الوطين الفال ليه جملس النواب، وقد " الس ل كام صادق  ٔح بعدما 
ٔمهية هذا املرش  ٔكد يف الفريق ب ٔن  ٔيت يف سبق  ٔنه ي اصة و وع قانون 

ذ سياسات حتديث القطاع الفال  ٔخرض("سياق تنف طط ا ، "ا
ٔخرض" ذ الربامج واملشاريع املتعلقة ") اجليل ا ليات تنف وعرصنته، وضبط 

ات الغذائية ة والصنا ات الفال   .بقطا
ٔن هذا املرشوع وهو هيدف ٕاىل استكامل تزنيل خمطط هيلكة  ث  ح

لمستغل الفال القطاع ال ٔحسن  دمات  فال بغية توفري 
ل  ٔ ل من  داث هذا الس ىل ٕا ركز  ة، فٕانه  ستغالليات الفالح و
يد  رب تق ة، وذ  الستغالليات الفالح معاجلة املعطيات املتعلقة 
هنا وتغيريها عند  الستغالليات وجتميعها وحفظها وحتي املعطيات املتعلقة 

ضاء، فضال ع ت ق دة بيا ي سيوفر قا ة ا لفال ن إالحصاء العام 
ني وضيعاهتم، مع حتديد مواقعهم  ٔسامء الفال ىل الحئة ب متكن من التوفر 

ة   .اجلغراف
مة  دة  ىل قا ٔن هذا املرشوع قانون سميکن الوزارة من التوفر  كام 
ت إالحصائية ومعلومات مفص حول القطاع الفال  وموسعة من البيا

مي وا ادة وتق ل الفال من ق انب ذ سميكن الس ه، ٕاىل  لني ف لفا
لتايل حتديث الضيعات الصغرى  ة،  ة العموم السياسات الفالح
ٔفضل  ظومة تضمن اسهتدافا  لوزارة م ٔنه سيوفر  واملتوسطة؛ كام 

ام هبا يف ٕاطار تزنيل سياسهتا القطاعية مت الق الت اليت س   .لتد
عتباره مرجعا  ة والتصديق، و ات الفالح ع مسارات املنتو لت

دات  ح املسا ، كذ معلية م ل الوطين الفال سهل الس س
االت اجلفاف  اصة يف  ٔزمات،  امة لتدبري ا شلك د ت، كام س ا وإال

لقطيع الوطين ت ورصد احلا الصحية  ضا   .والف
ىل حساب ال احلرضي  ٔنه سميكن من احلد من توسع ا ٔرايض  كام  ا

ىل القطاع، كام سميكن من  ة، وسميثل مرجعا ٕالضفاء املهنية  الفالح
يات  ات احمللية بربامج هتم تق ملنت ة املعنية  اسهتداف الضيعات الفالح

ة املستدامة   .الفال
ر الفال وتدبري  س شجيع  ي هيدف ٕاىل  ٕان هذا املرشوع ا

بة  ة وموا شارة الفالح س اطر و ات احمللية ا رمزي املنتو ني و الفال
لني  لفا متويل  سهيل ا ٔمر من  والسالمة الصحية سميكن يف هناية ا
ل الوطين  ليه سيصبح الس اصة الصغار واملتوسطني، و ني،  الفالح

ة والصيد البحري ل الرمسي لوزارة الفال   .الفال الس
لمستغل الفال و ستغالليات ويف ٕاطار حامية املعطيات الرسية 

ضيات القانون  ل مبق ٔطري هذا الس ، مت ت ل الوطين الفال لس ة  الفالح

اتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات  09.08رمق  اص ا ٔش املتعلق حبامية ا
ذه الظهري الرشيف رمق  ف  18بتارخي  1.09.15الطابع الشخيص الصادر ب

ر  ذة لتطبيقه 2009فربا   .والنصوص املت

ليه  للك هذه مثن مضامني هذا املرشوع ونصوت  عتبارات، فٕاننا 
  .ٕالجياب

متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق ) 3 املتعلق  40.80بتغيري و
لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ:  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
ٔصا مثن هذا ٕاننا يف فريق ا لبية  ٔ ت ا  و املعارصة مككون من مكو

ي تقدمت به احلكومة لالعتبارات التالية   :املرشوع ا
ٔمهية  - صادي   ٔنه يتعلق مبؤسسة لها ارتباط وثيق بقطاع اق

، وذ من النوا  سبة لبالد وهو القطاع الفال ل ٕاسرتاتيجية 
ٔم عية ومن جوانب ا ج صادية و   ن الغذايئ؛ق

بريا يف جماالت تطور البحث  - ٔدت دورا  ٔنه يتعلق مبؤسسة  كام 
منية  ر إالنتاج الفال و العلمي، الس يف اجلوانب املتعلقة بتطو

راسات العلمية ٔحباث وا دث ا ٔ ىل  ده    .اع
درت احلكومة  مثن ٕادراج هذا املرشوع مضن املشاريع اليت  وٕاذ 

الل  ىل لتعجيل هبا  هتا، فٕاننا نؤمن حبرص احلكومة  ٔول من وال ا ا ا
ة، مهنا نو ٔهداف م ق    :حتق

ت، وهو  - لحسا ىل  ٔ لس ا اوب مع توجهيات ومالحظات ا الت
ث  ل هذا التارخي، ح ٔن تقوم به ق ىل احلكومات السابقة  ما اكن 
ٔن وجوب حتيني هذه املادة يف التقرر  ش دة مالحظات  وردت 

رمس سنة السنو  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ، من مجلهتا 2014ي 
ام املعهد: "ما ورد حتت عنوان ٔطري  ادة ت ة ٕاىل ٕا   ؛"احلا

ٔصيل  - ث يعود النص ا لمعهد، ح حتيني إالطار القانوين املنظم 
ور ٕاىل سنة  لمعهد املذ ٔصبحنا 1981املنظم  ي  ، وهو التارخي ا
ٔربعني س  ن عنه مبا يفوق ا ل من بعيد ٔمد يوجب التد نة، وهو 

اوب مع ظروف  متميها لتت ضياته وتغيريها و انب املرشع لتحيني مق
ه  شتغل ف ي  ىل الواقع ا بة التطورات اليت طرٔت  العرص وملوا

  املعهد؛
مالءمة النصوص القانونية احملددة املهام املعهد مع املعاهدات اليت  -

هنا  لهيا املغرب ومن ب ة التنوع البيولواتفا"صادق  اليت متت " ق
لهيا يف    ؛1995غشت  21املصادقة 

ٔخرى رشعت  - القاته مبؤسسات  دوده و ٔطري جمال اشتغال املعهد و ت
شارة  ب الوطين لالس ل املك شتغال يف حميطه، م ديثا يف 
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ور نالحظ  قة يف مضامني مرشوع القانون املذ ة ومن قراءة دق الفالح
ٔصا سهتدفيف فريق ا ٔنه    : واملعارصة 

ديثة . 1 ضافة وتوظيف مفاهمي ومفردات حمينة  ٕ لنص،  لغوي  التجويد ا
يل ال الزراعي، من ق   :يف قاموس تدبري ا

ة " - لفال   ..."التمنية املستدامة 
ات " -   ..."مثني املنتو
ٔطري" -   ؛"التكون والت
بة"استعامل عبارة  -   ؛"ٕارشاد"عوض " املوا
،  توظيف - سهتدف تعممي بعض جماالت تد امة  مفردات وصيغ 

ث عوض عبارة  مجيع مؤسسات التعممي الفال ومجيع "ح
ني لني"اء املرشوع بعبارة " الفال   ".الفا

ديدة . 2 سهتدف متكني املعهد من وسائل معل  ديدة  ٕاضافة نصوص 
ويل، ومهنا ىل الصعيد ا ٔصبحت معمتدة  قدمة    :وم

ٔسس ا - ىل املؤسسات، وضع  اح  نف د الرشاكة والتعاون و ع
ىل املسامهة مع اجلامعات ومؤسسات التعلمي  ث نص املرشوع  ح
ال الطلبة  ٔطري واستق العايل العمويم واخلاص يف جماالت التكون والت

  واملتدربني؛
ات؛ - رام اتفاق الل ٕا ارج املغرب من  ل و   تطور الرشااكت دا
ٔو  - رامج هتدف ٕاىل حامية التنوع ٕاماكنية وضع  املشاركة يف 

؛   البيولو
دات البحث؛ - داث و نه من ٕا   متك
؛ - بعة  شاء رشاكت  نه من ٕا   متك
ٔحباثه؛ -   سويق نتاجئ 
  تنظمي التظاهرات؛ -

ام مهنا. 3 شمل  ديدة توسع جماالت تد ل ام    :ٕاضافة 
ٔشغال املنجزة  - راسات وا ٔحباث وا ة ا شمل مراق و ل لفائدة ا

  ت املنجزة لفائدة الهيئات اخلاصة؛
ٔطري  - املسامهة مع اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل يف التكون والت

ال الطلبة واملتدربني   .واستق
لملكة املغربية. 4 ولية  لزتامات ا رشيع الوطين مع    :مالءمة ال

ات وعبارات مت تغيريها،  ٕالضافة ٕاىل ما متت إالشارة ٕاليه من مصطل
لقانون مع لغة املعاهدات  لغوية  اية املالءمة ا قة حتقق  ويه يف احلق
لبحث  ٔصبح املعهد الوطين  لهيا املغرب، فقد  ولية اليت صادق  ا

راسة، خمتصا بـ د ا ٕايواء : الزراعي، يف مرشوع القانون املوجود ق
لموارد الوراثية ال  ات الوطنية  مو نباتية واحليوانية والاكئنات وتدبري ا

ليه اململكة  ٔن من مج ما صادقت  ث  ة، ح ذية والزرا ٔ قة ل ق ا
اله جند  ٔ ال مرشوع القانون املشار ٕاليه  ة "املغربية يف العالقة مب اتفاق

  .1995غشت  21وذ يف " التنوع البيولو

شارن بعد قراءة م لس املس ٔصا واملعارصة مب ٔنية ٕان فريق ا
اوب مع 81.21ملرشوع القانون رمق  ا يت ، ومرشو واز ا م ، يعتربه مرشو

متمي وتغيري  ة  قصد  عتبارات املوج ليه، ومع  ة ٕاىل املوافقة  ة املل احلا
ة ماسة  ا ي اكن يف  لبحث الزراعي، ا لمعهد الوطين  القانون املنظم 

صاصاته مع املتغريات ا امه واخ شتغال ٕاىل مالءمة  اجه  ليت طرٔت يف م
ويل   .ووسائ ويف حميطه الوطين وا

ا ٕاغناء هذا  ٔن من مسؤولي ٔصا واملعارصة  ونعترب يف فريق ا
ة،  دات املل د املست ٔ راعي  ه يف صيغة  املرشوع والسعي ٕاىل ٕاخرا
ة  ر التغريات املناخ ٔ ام املعهد، دراسة  ٔن تضاف ٕاىل  ويف ذ نقرتح 

اصة وندرة ا ا واحلد من تدمريها؛  رتا هتا وا ملوارد الطبيعية ووجوب حام
ه  ىل و ٔرضية معوما وبالد  شه الكرة ا ٔصبحت تع يف ظل ما 
اخلصوص من تغريات يصعب تصورها بعيدة عن جمال البحث الزراعي؛ 
شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب عتبارات، فٕاننا يف فريق ا للك هذه 

الٕ  ي نعتربه ٕاضافة نوعية نصوت  ىل هذا املرشوع القانون ا جياب 
  .لرتسانة القانونية املغربية

III - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 
متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و

اورة   :املؤلف واحلقوق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
تت تزتايد  لغة  ٔمهية  اورة  يس حقوق املؤلف واحلقوق ا ك

ة صادية والثقاف ق عية و ج ت  ىل املستو   .ضطراد 
ث  اورة، يعرف حتوال، ح ٔحضى مفهوم حقوق املؤلف واحلقوق ا كام 

ة ال سرتاتيجيات ٔصبحت حامية امللك امة يف صلب  فكرية بصفة 
صادية والتمنوية   .ق

دة  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين  من هذا املنطلق، 
شارن ملناقشة  لس املس املتعلق  25.19مرشوع القانون رمق "والتعادلية مب

اورة ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا   ".ملك

س،   السيد الرئ
ابة  اننا اء است ٔن مرشوع القانون هذا  ستقاليل نعترب  يف الفريق 

ل  ٔ لني يف هذا امليدان، من  ني واملهنيني وخمتلف الفا لتطلعات املبد
دثته  ٔ رسهتا املامرسة، وسد الفراغ احلاصل بفعل ما  تدارك النقائص اليت 

شار الواسع الستغالل املصنفات  ن ا املعلومات و ولوج ك العلمية ثورة 
ت ٔنرتن   .ىل مستوى ا
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ويل من تطور، والوفاء  ىل الصعيد ا ال  بة ما يعرفه هذا ا وملوا
ولية لبالد يف هذا إالطار   .اللزتامات ا

خنراط احلكويم الواحض  ىل  ليه اليوم، مصادقة  نا  كام نعترب مصادق
مع ىل ا ر املرحب  س عي، وتفضيل  ج ال  مثن يف ا ث  ، ح

لمصنفات  الستغالل الرمقي  اصة  ٔحاكم  هدف مرشوع القانون ٕادراج 
ة واملصنفات السمعية البرصية واملصنفات البرصية، ومالءمة  املوسيق
سري النفاذ ٕاىل  ش لت اصة مع معاهدة مرا ولية و ات ا القانون مع االتفاق

ٔو معايق اص املكفوفني  ٔش شورة لفائدة ا ٔو ذوي املصنفات امل  البرص 
ديدة هتم حامية  ضيات  ات، وليضيف مق ٔخرى يف قراءة املطبو اقات  ٕا
ديدة  ضيات  ة الرمقية، وٕاضافة مق اورة يف الب حقوق املؤلف واحلقوق ا

ع"هتم  ليني الناجتة " حق الت شك انني ال لف ة  حلقوق امللك ي يتعلق  ا
ٔصلية ادة بيع مصنفاهتم ا   .عن ٕا

اء ديدة هتم  كام  ع"هذا املرشوع بتعاريف  ون الرمس "و" حق الت ف
ك و شك ت"وال ٔنرتن رب ا ىل "و" دمة تقامس احملتوى  املصنف البرصي 

ت ٔنرتن ضيات البدي"شبكة ا اما مع املق س   .، ا
ىل مرشوع القانون رمق  ٕالجياب   25.19للك ما سبق، فٕاننا نصوت 

ب املغريب حلقو  ملك اورةاملتعلق    .ق ملؤلف والعقوق ا
ليمك ورمحته تعاىل وراكته   .والسالم 

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس ٕ:  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ة يف القطاع  لسياسات العموم ٔمهية قصوى  ٔعطت بالد  لقد 

ة الف سرتاتيجيات الفالح رات املنجزة يف ٕاطار  رز لالس ال ووزن 
ٔخرض "خصوصا  ٔخرض "، و"2008-2020خمطط املغرب ا اجليل ا

ذ "2030-2020 ديدة لضبط وتدبري تنف زمات  اك ستلزم وضع م ، مما 
صاد  ق ل  ٔمهية القطاع الفال دا عها، كام ال خيفى  هذه السياسات وت

لعامل الوطين  عية  ج صادية و ق ودوره احملوري يف حتريك جع التمنية 
لمؤمترن  ة  ة املو ة السام القروي، وانطالقا من روح الرسا امللك

واليت تنص  2010ٔكتور  20مبناسبة اليوم العاملي لٕالحصاء املنعقد يوم 
 ٕ درت احلكومة  ة،  لفال ٕالحصاء العام  ام  داث ىل رضورة الق

ل الوطين الفال" عتباره احملور " الس رشي  مثني العنرص ال ما مهنا ب اه
ة  سرتاتيجية الفالح يس لتطور القطاع الفال يف ٕاطار  اجليل "الرئ

ٔخرض    .والرفع من مقوماته" 2020-2030ا
ٔكرث من  ٔن  ىل جسل فال  50ومن املعلوم  رب العامل تتوفر  دو 

ل تنظمي ٔ بته، و حققت تطورا من   وعرصنة هذا القطاع وموا
  .ملحوظا يف هذا القطاع

دة والتعادلية، واعتبارا للك ما يبق  لو ستقاليل  ، فٕان الفريق 
شلك فعال وٕاجيايب خبصوص  داث  80.21مرشوع قانون رمق "اخنرط  ٕ

ل الوطين الفال لية فعا لتوفري" الس شلك  ٔن  ٔنه  ي من ش  ا
ادة السياسات  ع وق ة وت الستغالليات الفالح املعطيات املتعلقة 

ٔهدافها ة وحتسني    .الفالح
دة معطيات موثوقة  كون قا ٔمه ما تضمن مرشوع القانون  ومن 
سمترار والتعريف  هنا  ة يمت حتي ستغالليات الفالح واكم حول 

، وحتديد رش  ة واملستغل الفال ات التغيري الستغاللية الفالح يف وط و
ل  ل الفال وحتديد رشوط استعامل املعطيات الواردة يف الس يف الس
ا احلديثة مجلع  ولوج شجيع استعامل التك ، ٕاضافة ل الوطين الفال

  .املعلومات وختزهنا وحتيهنا واستعاملها ورمقنهتا
ح الشواهد،  القة القرب مع الفالح، م ل توطيد  ح هذا الس وسي

ة سهي و وخمتلف اخلدمات العموم دات املالية  ل الولوج ٕاىل املسا
صصة  عية ا ج لتغطية الصحية وامحلاية  هيك عن الولوج  ة،  الفالح

ني   .لفال
ىل هذا  دة والتعادلية يصوت بنعم  لو ستقاليل  ، فٕان الفريق 

  .املرشوع

متمي الق 81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80انون رمق بتغيري و
لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ:  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
متمي القانون رمق  81.21خبصوص مرشوع قانون رمق   40.80بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ   .املتعلق 
ٔخرض "سرتاتيجية استكامال ال اءت " 2008- 2020املغرب ا

ٔخرض "اسرتاتيجية  يل " 2020- 2030اجليل ا مج مستق -2024برب
ديدة،  2021 ٔصناف  ة، تطور  دة يف إالنتاج رزها الز ٔ ٔهداف واحضة  ب

هنوض  بتاكر، ا ة، رش  ة البيولوج ، تطور الزرا مثني إالنتاج الفال
ة يف املناطق ال  ة الرمقية، حتسني كفاءة استعامل لزرا هشة، تطور الزرا

ىل الرتبة   .املياه واحلفاظ 
سامه يف دمع وتعزز  ٔمهية قصوى س يس مرشوع هذا القانون  وك
لية يف  بة التطورات الهامة املت لبحث الزراعي ملوا ماكنة املعهد الوطين 

ٔهداف  ات و ٔخرض "تو ال"  2020-2030اجليل ا ذها من  ل وتنف
وية، اسرتاتيجية البحث العلمي الزراعي والتمنية  رامج وخمططات 

لتكون والبحث الزراعي  ة، النظام الوطين  وتطور ) SNFRA(الفالح
راسات  ٔحباثه وا ع نتاجئ  ام ب ٔساسا الق ديدة، و ة  شطة حبثية وسويق ٔ

رشي ية وال ر القدرات التق ٔشغال اليت يقوم هبا ٕاضافة لتطو لمعهدوا   .ة 
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شلك ٕاجيايب  دة والتعادلية ٕاذ ينخرط  لو ستقاليل  وٕان الفريق 
ٔن هذا  ناع ب ق نع متام  ه وروح هذا التعديل، فهو مق وملزتم يف دمع تو
ات القطاع ونقل املعرفة  يا ح ٕانتاج معرفة مالمئة الح ٔن ي التعديل 

ات ا يا ٔفضل الح شلك  يات مالمئة  جلهات، تقوية لمهنيني، ٕانتاج تق
هود الوطين يف التكون،  لية يف ا سامه بفا ل  وتعزز ماكنة املعهد كفا
ام املعهد قصد تعزز ماكنته ودوره يف  ح هذا املرشوع مراجعة  وسي
ة  صادية الرام ق ية و ٔحباث العلمية والتق ظومة البحث العلمي، ٕاجراء ا م

ارشة ة، م لفال ستطالعية، وٕاجراء  ٕاىل التمنية املستدامة  راسات  ا
ٔهنا حتسني إالنتاج النبايت  ٔو اليت من ش ات اجلديدة  ٔن املزرو جتارب يف ش

  .واحليواين
ة  الل املسامهة مع اجلامعات واملعاهد العموم ومير لك ذ من 
راسات  ٔحباث وا ة ا هود الوطين يف التكون، مراق واخلاصة يف ا

ٔشغال املنجزة حلساب  ري وا ة واخلاصة، ٕاىل  ٔو الهيئات العموم و  ا
سامه يف رشاكت  ٔن  ٔو  بعة   داث املعهد لرشاكت  ، مع ٕاماكنية ٕا ذ

ه ار   .ٔخرى، ويطور رشااكت يف املغرب و
ىل  دة والتعادلية يصوت بنعم  لو ستقاليل  ، فٕان الفريق  و

  .هذا املرشوع

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

VI - الفريق احلريك:  
متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و

اورة   :املؤلف واحلقوق ا

﷽ 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد والوز

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل  مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  اقشة رشفين  مرشوع "مسامهة يف م

متمي القانون رمق  66.19القانون رمق  املتعلق حبقوق املؤلف  2.00بتغيري 
اورة   ".واحلقوق ا

ه جلنة التعلمي  ي عرف لنقاش إالجيايب والهادي ا يف البداية ننوه 
عية مبناسبة دراسة هذا املرشوع، والشكر  ج ة و والشؤون الثقاف

ىل التفضل بتقدمي موصول ٕاىل السيد  ر الشباب والثقافة والتواصل  وز
لهيا  ٔمه املرجعيات املنصوص  اء ب ي  ٔمام الربملان، وا هذا املرشوع الهام 
ابة النتظارات رشحية  اء است ستور، كام  يف الفصل اخلامس من ا
قفني  نيني وم ني و د ة من م ة الثقاف ٔثري يف السا متع لها ت عريضة من ا

ا ىل تفا مع مالحظات واستفسارات وتعديالت وف ني، و الم نني وٕا
ىل جتويد هذا النص  ت مجيعها  ي انص شارن ا السيدات والسادة املس

رشيعي   .ال

س،   السيد الرئ
ي  ور ا ىل ا ٔمهية هذا املرشوع و ل  س ٕاننا يف الفريق احلريك 

ي يتطلب  حاميته وتوسيع هامش يلعبه إالبداع الثقايف والفين ببالد وا
ة من  ٔديب والفين، كام يتضمن مجمو ت من إالنتاج الفكري وا احلر
سامه يف جعل هذه الرشحية حتظى  سبات املهمة اليت س ضيات واملك املق
ع، وكذا املالءمة مع التطورات الهامة اليت  ٔ الت الل مس حبقوقها من 

ولو ا ىل املستوى التك ال  شار واسع عرفها هذا ا رتب عنه ان ي 
ائدات  ستفادة من  ت، و ٔنرتن رب شبكة ا الستغالل املصنفات احملمية 
برية من  ٔمهية  ت، كام حيظى املرشوع ب ٔنرتن رب ا ث  بعد اخلدمات اليت ت
تظمة تضمن احلد  رادات م ستفادة من ٕا ني من  الل متكني مجيع املبد

لمب ستقالل املادي  ٔدىن من  ل دمع احلرية إالبداعية ا ٔ ني من  د
ٔدبية ية وا ة الوطنية الف راء السا ، وضامن اسمترارهيا وٕاغناء وٕا   .ببالد

س،   السيد الرئ
ل بعض املالحظات س   :وحنن نناقش هذا املرشوع الهام 

داد  - ات ذات الص هبذا املوضوع يف ٕا ة من القطا ل غياب مجمو س
ىل  ة هذا املرشوع،  ل املثال وزارة التضامن واملساواة والتمنية وصيا س

ات اخلاصة؛ يا ح اة ذوي  عية، ف خيص مرا   ج
اصة النقابة الوطنية  - ٔمر  لني واملهنيني املعنيني  دم ٕارشاك الفا

افة؛   لص
عية  - ج ات  من " احلكواتيني"دم إالشارة يف النص ٕاىل بعض الف

مع لب اريةالل توسيع ا ة تطبيق التغطية الصحية إالج ات وٕالزام   .ايق الف

س،   السيد الرئ
، فٕاننا يف الفريق احلريك  ٔهدافه الن ٔمهية هذا املرشوع و انطالقا من 

ٕالجياب لهيام    .سنصوت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس ٕ:  

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة  ل  ٔتد ٔن  مرشوع قانون رمق "رشفين 

ل الوطين الفال 80.21 داث الس ٔربع "ٕ ل يف صلب  ي يد ، وا
ادة إالسرتاتيجية الفال ات لق طق تو ىل م ٔساسا  ركز  ث  ة، ح ح

بة  نعاكسات مث موا و و دات ودمع ا إالحصائيات واسهتداف املسا
جزات القطاع الفال ني وتدبري وحتليل م   .الفال

ىل  ل الوطين الفال يف سياقه العام  داث هذا الس ٔيضا ٕا ٔيت  كام ي



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

12 

 )2022 ماي 17( 1443 شوال 16

ة ال  ىل الرسا امللك ويل بناء  لمؤمترن املستويني الوطين وا ة  ة املو سام
، واليت تنص 2010ٔكتور  20مبناسبة اليوم العاملي لٕالحصاء املنعقد يوم 

م  ه ٔيضا من  ة، وانطالقا  لفال ٕالحصاء العام  ام  ىل رضورة الق
ٔزيد من  ٔن  ث  ملوضوع، ح ويل املزتايد  ىل جسل  50ا دو تتوفر 

بتهفال هبدف تنظمي وعرصنة القطاع الف   .ال وموا
ما  ٔيضا هذا املرشوع القانون يف سياق دويل يعرف اه ٔيت  كام ي
داث جسل فال هيدف ٕاىل تنظمي وعرصنة القطاع  ٕ ول  مزتايدا 
الستغالليات  اصة  دة معطيات  ٕالضافة ٕاىل وضع قا عه،  الفال وت

داد إالسرتاتيجيات والربامج العموم  ة وإالسهام يف ٕا ة يف القطاع الفالح
ات  رمزي املنتو ة، و رامج التمنية الفالح سري الولوج ٕاىل  ٔيضا ت ، و الفال
لتايل فٕان لك هذه  ريها، و منية سالسل إالنتاج و والسالمة الصحية و
امئ  يد ا ٔ لقطاع الفال وعرصنته، مع ت هنوض  ٔهداف الغرض مهنا ا ا

لني  امعة الغرف ىل رضورة حرص الوزارة ولك املتد من غرف و
ه ىل ٕاجنا ع هذا الورش الهام والسهر  بة وت ىل موا ريها  ة و   .الفالح

س،   السيد الرئ
رشيعية املمتزية رمغ  ٔمهية هذه اخلطوة ال ٕاننا يف الفريق احلريك ننوه ب
ة  ستغالليات الفالح سامه يف معلية ضبط وٕاحصاء  ي س ٔخرها فه ت

طلقا قو لوضع حسب الوضعية القانونية للك  شلك م نظام عقاري، كام س
ة مضن حماور  ة املندر ديدة كف بتزنيل السياسات العموم ليات 

ٔخرض "إالسرتاتيجية الوطنية املرتبطة مبخطط  ، "2020-2030اجليل ا
لقطاع الفال  هنوض  ٔهداف هو ا لتايل فٕان الغرض من لك هذه ا و

ىل امئ  يد ا ٔ لني من  وعرصنته، مع ت رضورة حرص الوزارة ولك املتد
ع هذا الورش الهام  بة وت ىل موا ريها  ة و امعة الغرف الفالح غرف و
ة وتقاطع  اه ٕاىل ٕاشاكلية ازدواج ن ه، وكذ  ىل ٕاجنا والسهر 
عي  ج ل  ليات الس ل الفال مع  لس عي  ج سهتداف 

د لفائدة مستغيل الضيعات الفال ةاملو   .ح

س،   السيد الرئ
اليا  مثن  ل مع هذا املرشوع القانون الهام، فٕاننا  يف ٕاطار التفا

ٕالجياب ليه  لتايل فٕاننا سنصوت  ل جتويده، و ٔ هودات املبذو من    .ا

متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80بتغيري و
لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ:  

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة  ل  ٔتد ٔن  مرشوع قانون رمق "رشفين 

متمي القانون رمق  81.21 داث املعهد الوطين  40.80بتغيري و ٕ املتعلق 
  ".لبحث الزراعي
ر حول عرضه ويف البداي لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  ٔود  ة 

سعنا يف  ا ملضامني هذا املرشوع، وهبذه املناسبة، ال  اقش الل م القمي 
ىل دمع وتعزز  ٔساسا  ركز  ي  مثن هذا املرشوع ا ٔن  الفريق احلريك ٕاال 

بة التطورات الهامة اليت مزي  لبحث الزراعي ملوا ت ماكنة املعهد الوطين 
ة اجلديدة  ٔهداف إالسرتاتيجيات الفالح ات و رب تو حميطه اخلار 

ٔخرض " الل مشاريع وخمططات " 2030-2020اجليل ا ذها من  وتنف
الل اسرتاتيجية  ٔيضا من  منية سالسل إالنتاج، و وية، ورامج  ة  فالح
ديدة حول البحث  ن  ة وٕادماج  البحث العلمي الزراعي والتمنية الفالح

  .لزراعيا

س،   السيد الرئ
دات  شيد حبجم املست ٔن  سعنا ٕاال  حنن يف الفريق احلريك ال 
ام املعهد وتعزز  ٔساسا ٕاىل مراجعة  ملرشوع والهادفة  رشيعية الواردة  ال
ٔسسة معلية  ىل رضورة م يد  ٔ ظومة البحث العلمي، مع ت ل م ماكنته دا

القة املعهد ببايق اجلهات امل  سيق يف  لتكون وإالرشاد الت عنية 
ٔحباث، عن طريق عقد رشااكت  سويق ا سىن معلية  شارة يك ي س و

اصة   .مع مؤسسات 

س،   السيد الرئ
ها  ٔهيلها وٕارشا تربات وت ٕاننا نتطلع يف الفريق احلريك ٕاىل تقوية دور ا
ديدة، مع رضورة عقد رشاكة  ٔصناف  ات احلالية ب لزرا بغية ٕاجياد بدائل 

لهنوض بورش البحث بني ا ملعهد والقطاع اخلاص لبلورة تصور فعال 
  .العلمي

س،   السيد الرئ
ليه  ، فٕاننا سنصوت  ٔهدافه الن ٔمهية هذا املرشوع و انطالقا من 

  .ٕالجياب

V - شرتايك   :الفريق 

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
اورةاملؤلف واحلقوق    :ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن يف  لس املس مس الفريق إالشرتايك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة  املتعلق  2.00بتغيري ومتمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق "م
اورة   ".حبقوق املؤلف واحلقوق ا
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ديدة هتم حامية حقوق وهيدف  ضيات  هذا املرشوع ٕاىل ٕاضافة مق
الستغالل  اصة  ٔحاكم  اورة يف العامل الرمقي، وٕادراج  املؤلف واحلقوق ا
ابة  ٔيضا است ة واملصنفات السمعية البرصية، و لمصنفات املوسيق الريق 
لهنوض  لني يف هذا احلقل  ني واملهنيني وخمتلف الفا لتطلعات املبد

بة التطورات اليت يعرفها هذا ٕالب ية، وملوا اهتم الفكرية والف داع وحامية ٕانتا
ٔيضا مالءمة هذا القانون مع  ا اكن رضور  ىل الصعيد العاملي،  ال  ا
سهيل الولوج ٕاىل املصنفات  ولية، خصوصا ت املتعلقة ب ات ا االتفاق

اقة اص يف وضعية ٕا ٔش شورة لفائدة ا   .امل
مث خطوة رضورية محلاية إالبداع وكفريق  اء به هذا املرشوع،  ن ما 

ال  ي عرفه هذا ا ري ا ري الك ٔ ىل استدراك الت املغريب، والعمل 
ي اكنت تضيع معه احلقوق املالية  ب الفراغ القانوين ا س لسنوات، 
تلف  د  و معا، ولوضع  اورة وا ني وذوي احلقوق ا لمؤلفني واملبد

ال لقطاع، مما يتطلب معه بذل جمهودات خ الت املرتامكة ذات الص 
قي ملضامني هذا القانون   .برية من الوزارة لتزنيل حق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس ٕ:  

س احملرتم،   السيد الرئ
  مون،السيدات والسادة الوزراء احملرت 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة  ل الفال 80.21مرشوع قانون رمق "م داث الس ٕ ، "املتعلق 
ٔهداف  لية قانونية ملواص تزنيل  ي يعترب  ٔخرض"ا " خمطط املغرب ا

سرتاتيجية اجلديدة  ٔخرض  اجليل"و عتباره سيوفر "2030- 2020ا  ،
قة، موسعة ومفص عن  ت وٕاحصائيات ومعطيات دق دة بيا قا
ل  ٔم ستغالل ا ة ومستغيل الضيعات، لضامن  ستغالليات الفالح
مع  ستفادة من الربامج املتعلقة  ة، وتعزز  ٔرايض الفالح ٔجنع ل وا

ج مج امحلاية  ر دات من  االت واملسا ٔزمات يف  عية، وتدبري ا
لقطيع الوطين والتنظمي املهين  ت ورصد احلا الصحية  ضا اجلفاف والف
ة وتعزز السالمة الصحية، لك هذا يف ٕاطار  ات الفالح رمزي املنتو و
عي  ج لفالح املغريب وحتديث القطاع الفال وتعزز دوره  م  ه

ستقرار  ىل  ىل يف احلفاظ  دة  ال الصا ٔج لعامل القروي وشجيع ا
بة  ٔطري واملوا م لربامج الت ال الفال وسهيل ولو ر يف ا س
تصة، يف ٕاطار ٕاصالح وعرصنة القطاع  متويل من طرف البنوك ا وا

سمح بتزنيل  ، مبا  ٔخرض"الفال ببالد ٔرادها " اسرتاتيجية اجليل ا كام 
لريق  م صاحب اجلال  ه الية و ت ا لعامل القروي واحلد من التفاو

رشي القروي   .لعنرص ال

س،   السيد الرئ

لنظر  ٔخر تقدمي هذا املرشوع  ب ت ساءل عن س ويف هذا إالطار ن
ٔشار ٕاىل إالحصاء الفال يف  ٔن صاحب اجلال قد  اصة و ٔمهيته، 

الل الرسا 2010اليوم العاملي لٕالحصاء سنة  لمؤمتر، كام من  ة   املو
ملوازاة مع تزنيل  ٔن يمت تزني  ٔخرض"اكن من املفروض  " خمطط املغرب ا

ٔرضية صلبة لتفعيل 2008سنة  شلك  ل الفال اكن س ٔن الس ث  ، ح
شاط الفال  ، وجعل ممارسة ال ال الفال ططات إالسرتاتيجية يف ا ا

ر، كام اكن سميكن من  فعال مساهام يف التمنية الشام وجماال مغر لالس
اصة  ٔخرض،  طط ا ت ا راهات اليت وا ري من إال ىل الك التغلب 
ة وٕاخضاعها ملقومات  ات الفالح ع مسار املنتو ىل مستوى معلية ت
ه  ، وسهيل ولو مثني املنتوج الفال اجلودة واملعايري املعمتدة، و

ر الفال س ٔسواق، وشجيع  اطر اليت يعاين مهنا ل ، وتدبري ا
دة  بة ج ٔطري وموا ة لت شارة الفالح س د  الل اع الفالح، من 

لوصول ٕاىل مرايم  ة والفالح املغريب،  ٔخرض"لفال " خمطط اجليل ا
الية ق العدا ا شودة وحتق ة امل ق التمنية الفالح   .وحتق

 ٕ ٔخر ٕاخراج املرشوع املتعلق  ل الوطين "داث لهذا، ونظرا لت الس
ة إالشاكليات " الفال لول ملوا زي الوجود رمغ قميته يف تقدمي  ٕاىل 

خراج النصوص التنظميية  ٕ ة، البد من التعجيل  اليت تعيق التمنية الفالح
ليات وإالماكنيات اليت  ال، بغية توفري ا ٓ ٔقرب ا ة يف  واملراسمي التطبيق

ضيات  رس التزنيل السلمي ملق ه وضامن اخنراط لك ت هذا القانون وجنا
ىش مع  خمطط اجليل "املعنيني هبذا الورش الوطين الهام وفق ما ي

ٔخرض  ٔحاكم هذا القانون لن تعرف "2030-2020ا ٔن  ىل اعتبار   ،
بته  ورة، مع رضورة موا طريقها ٕاىل التطبيق ٕاال بصدور النصوص املذ

ة وتواصلية ٕالرشاك مجيع ال الم اصة الصغار، لتدشني حبم ٕا ني،  فال
اكمل  ة ببالد والتمنية القروية يف ٕاطار  ديدة يف السياسة الفالح مر 
ادئ احلاكمة اجليدة وٕارشاك  ٔساس م ىل  ة،  والتقائية السياسات احلكوم

لني يف القطاع الفال مبا يضمن تفعيل  لني والفا ل "مجيع املتد الس
ٔرض ال" الوطين الفال و وٕاقلمييا وحمليا، وحتسني رشوط ىل  واقع، 

لقطاع دة  ق حاكمة ج ة وحتق   .التمنية الفالح
ليمك   .والسالم 

متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80بتغيري و
لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ:  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة  املتعلق  40.80بتغيري ومتمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق "م
لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ل حتيني إالطار القانوين " ٕ ٔ من 
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ي سيعم لمعهد، وا ٔحاكم الفصل الثاين من املنظم  سخ وتعويض  ىل  ل 
لبحث 40.80القانون رمق  ام املعهد الوطين  ة  ادة صيا ، هبدف ٕا

بة التطورات اليت  اوب مع ظروف العرص وموا ل الت ٔ الزراعي من 
ه املعهد ومالءمة النصوص القانونية  شتغل ف ي  ىل الواقع ا طرٔت 

ة املنظمة ملهام املعهد مع املعاهدات  لهيا، اكتفاق ولية اليت صادق املغرب  ا
، وتعزز مسامهته يف جمال التكون الفال والبحث  التنوع البيولو
منية القطاع الفال يف ظل  ني يف  ٔساسي ن يعتربان ركزيتني  العلمي ا

ة  د املغرب لالسرتاتيجية الفالح ٔخرض"اع شلك خطوة "اجليل ا ، مما 
، مبا مة يف ٕاصالح م ال الفال ظومة البحث العلمي التطبيقي يف ا

ٔي جمال  ق التقدم يف  ٔنه ال ميكن حتق ىل اعتبار  ة  حيقق عرصنة الفال
اصة يف القطاع الفال   .دون البحث العلمي، 

ىل  لية، مهنا  ٔكرث فا صاصات  خ ام املعهد  ٔن املرشوع عزز  كام 
ل املثال ال احلرص ٔحباث: س ة  ٕاجراء ا صادية الرام ق ية و العلمية والتق

راسات املتعلقة  ارشة ا ربية املوايش، م ة و لفال خللق التمنية املستدامة 
ارب ذات الطابع  ارشة مجيع الت ٔواحليواين، وم بتحسني إالنتاج النبايت 

سامه يف الرفع من قمية املنتوج الفال ..الفال ٔن  ٔهنا  ام من ش ، ويه 
لقطاع ومن تطو لمعهد  ر سالسل إالنتاج، نظرا لالرتباط الوثيق 

ٕالضافة ٕاىل   ، عية لبالد صادية واج ٔمهية اق يس  ك ي  الفال ا
ٔعامل  اخ ا ٔمن الغذايئ ومسامهته يف تطور م ق ا ٔمهيته ف خيص حتق

مثرن ات املس اطة حباج الل إال   .الفال من 

س،   السيد الرئ
ٔنه ال مي ه دون ري  اة م ٔن يعطي النتاجئ املتو لبحث العلمي  كن 

ضان  ة مواتية الح لق ب ه و توفري الرشوط الرضورية واملالمئة ٕالجنا
لحيلو دون جهرهتم  ني يف خمتلف التخصصات ودمعهم وشجيعهم  الباح
ل ٕاجياد احللول  ٔ بتاكر من  ىل إالبداع و ة، وحلهثم  حنو اخلارج من 

ل  ة الوطنية، الناجعة  ٔصبحت هتدد حصة وسالمة الفال مشالك اليت 
رشيعات دون ٕايالء العناية الالزمة  هتا بوضع  واليت ال ميكن موا
ة  دات وإالماكنيات الاكف ع ني وتوفري  لبحث والباح م  ه و
، ووضع مؤسسات البحث  لبحث الزراعي ببالد ه  لبحث العلمي املو

ال ا ة، وٕاصالح العلمي يف ا لفال يف صلب السياسات العموم
اوز  ليهتا وجناعهتا وضامن حاكمهتا لت لرفع من فا ظومة البحث  م
رشية ٕاذا ما  لني، وتعزز الكفاءات ال ا كرثة املتد إالشاكليات اليت تطر
لقطاع الفال والتمنية القروية وٕادماج الساكنة يف الربامج  رتقاء  ٔرد 

ت التمنوية وحت  لرها ة اجلديدة، نظرا  ٔهداف إالسرتاتيجية الفالح ق  ق
لقطاع ببالد رية    .الك

IV - ملغرب لشغالني  حتاد العام    :فريق 

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و

اورة   :املؤلف واحلقوق ا

ري ن  شارة السيدة هناء    :الفريق مس مدا املس

س،   السيد الرئ
روم حتديث  ي  داد احلكومة لهذا املرشوع وا ٕ نا ٕاال التنويه  ال ميك
ني وذ يف ٕاطار  ة ٕاىل حامية حقوق املؤلفني واملبد املنظومة القانونية الرام
ٔفضل املعايري اليت  عاب  ولية واس ىل املرجعية املعيارية ا اح  نف

ول  ات ا   .ية ذات الصتضمنهتا االتفاق
رشيعات  ىل ال ديدة  ت  ة حتد ولوج لقد فرضت التطورات التك
ي فرض  ٔمر ا اورة وهو ا الوطنية ذات الص حبقوق املؤلف واحلقوق ا
رشيعات بغية  ىل ت ال ات دامئة  ال حتي ول ٕاد ىل العديد من ا

دات ٔطري لك الظواهر واملست ىل ت   .جعلها قادرة 
ٔن هذا ٔننا  ري  ي تضمهنا، ٕاال  ٔمهية املواد ا ىل الرمغ من  املرشوع و

ٔن جحم التحوالت والتطورات يف جمال حقوق املؤلف واحلقوق  نعترب 
لقانون  اورة يفرض مراجعة شام  ىل 2.00ا صار  ق س فقط  ، ول

ٔمهيهتا ىل    .التعديالت اجلزئية 

س،   السيد الرئ
ه ٕاذا اكنت بعض مواد هذا املرشوع  ٔن موضو ية، ٕاال  ذات طبيعة تق

رتبط بدوره  ي  ٕالبداع الفين والثقايف، ا ، فهو يتعلق  س كذ ٔل
ا ما لٕالبداع معوما  اف س  ٔنه ل ى الشعوب، ذ  جلوانب احلضارية 

ٔمم ويف تطورها امسة يف هنضة ا ٔدوار    .من 
ٔصبح ي  سطيح والرداءة ا ة ال ل املهمة ملوا د املدا ٔ هتدد  ٕان 

ٔطري  سامهوا يف ت انني يك  ني واملثقفني والف لمبد ال  جممتعنا هو فسح ا
ٔمني عن  ود عن الشخصية املغربية ويف التعبري الصادق وا متع ويف ا ا
هود  ر فٕان هذا ا ليشء يذ ٔن اليشء  سية املغربية، و ت إال مكو

لمب ل امحلاية القانونية  ٔ رشيعي املبذول من  ني واملثقفني والفانني، ال د
عية هلم و يف هذا إالطار ال  ج ٔوضاع  هنوض  ٔن يمت مبوازاة مع ا جيب 
عية  ج اية  لر داث مؤسسة  ه الوزارة حنو ٕا ميكن ٕاال التنويه بتو

انني، والت ات ي لف عية حلاج ج بة  مة يف املوا ٔدوار  ٔن تلعب  ميكن 
ت اليت انني والصعو ريةالف ٔ هم س يف سنوات معرمه ا  . توا

IIV - حتاد العام ملقاوالت املغرب   :فريق 

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
اورة   :املؤلف واحلقوق ا

﷽  
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارن احملرتمون،السيدات و    السادة املس
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حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يطيب يل 
راسة  بتغيري  66.19مرشوع قانون رمق "يف هذه اجللسة اليت خنصصها 

متمي القانون رمق  اورة 2.00و   ".املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا
لشكر ٕاىل ال  اسبة نتقدم فهيا  ر الشباب والثقافة ويه م سيد وز

اء لتدارك النقائص اليت  ي  ىل تقدميه لهذا املرشوع الهام، ا والتواصل 
القة حبقوق املؤلف واحلقوق  االت اليت لها  رسهتا املامرسات السابقة يف ا
سارع يف  بة التطور امل ني، وكذا موا الم ني وإال انني واملبد اورة، اكلف ا

ىل  ال  ة املغربيةهذا ا ويل، مع ضامن تعزز الهوية الثقاف   .الصعيد ا
ال امل دمحم السادس  وحري بنا إالشادة يف هذا الصدد، مبا يوليه 
ل جع رافعه  لقطاع الثقايف يف س اص  م  ٔيده من اه نرصه هللا و
الل  ىل امجليع، ويتضح ذ جبالء من  زدهار املشاع  اء و لتمنية والر

تال  ا ٔن املتاحف واملسارح واملهر ش وهذه لكها ... سياسة املتبعة 
ة من  ة الثقاف ينام خنراط يف هذه ا ا ٕاىل  د م شد لك وا ادرات  م

لب مزيد من الريق والتمنية لبالد ريها كقوة دافعة حنو  س ل  ٔ.  

ر،   السيد الوز
س ت املتعلقة  ٕاننا وٕاذ مثن املضامني إالجيابية ملرشوع هذا القانون،

  :بـ
ش  - اصة مع معاهدة مرا ولية و ات ا مالءمة القانون مع االتفاق

ٔو  اص املكفوفني  ٔش شورة لفائدة ا سري النفاذ ٕاىل املصنفات امل لت
ات؛ ٔخرى يف قراءة املطبو اقات  ٔو ذوي ٕا   معاين البرص 

ديدة هتم  - ضيات  ع"ٕاضافة مق حلقوق " حق الت ي يتعلق  املادية ا
ٔصلية  ادة بيع مصنفاهتم ا ليني الناجتة عن ٕا شك انني ال ات (لف لو ا

ت لية، املنحو شك   ؛...)ال
اورة يف  - ديدة هتم حامية حقوق املؤلف واحلقوق ا ضيات  ٕاضافة مق

ة الرمقية  ة(الب شورات حصف ات، موسيقی، م   ؛)مطبو
لمصن - الستغالل الرمقي  اصة  ٔحاكم  ة ٕادراج  فات املوسيق

  .واملصنفات السمعية البرصية واملصنفات البرصية

حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ضيات لطاملا طالبنا هبا يف  ويه لكها مق
ة الفكرية، وماكحفة معليات  ٔليف وامللك رتام حقوق الت عوة ٕاىل ا سواء 

ٔم ة الفكرية، وت ىل حقوق امللك عتداء  ٔشاكل  هنا يف مہن القرصنة ولك 
رشيعات اليت تصون حقوق العاملني  الفن والثقافة، وذ بواسطة تعزز ال
ب الوطين حلقوق املؤلفني وتقوية  ام املك ادة النظر يف  يف هذه املهن، وٕا
ٔيضا ٕاىل تفعيل  ل جملس النواب، و راسة دا د ا د ق ي يو ٔدواره، وا

ؤلف، وتطور القوانني املوجودة وتزنيل النصوص القانونية املتعلقة حبقوق امل
ا  ة وإالبداعية، ٕانتا ات الثقاف لعاملني يف حقول الصنا ان، و لف املتعلقة 

  .وتوزيعا وسويقا وتواصال

ر،   السيد الوز

سرتاتيجيات الكف  اقشة الوضع الثقايف ببالد و يف ٕاطار م
ة اليت تع  ينام شيد  لقطاع وتطوره، وٕاذ  ذ هنوض  شها الوزارة م

ة ٕاىل تعزز ماكنة  ات الرام ٔن نتقدم ببعض املقرت ىل رٔسها، نود  مك  تعي
ش، وحامية حقوق املؤلفني  ن الع ٔما الثقافة يف احلياة العامة ويف خمتلف 
ة،  ة الثقاف شجيع الصنا عية وكذا  ج ٔوضاعهم  هنوض ب انني وا والف

ٓيت ا وفق ا   :واليت نقد
س - ٔس السرتاتيجية وطنية حول الثقافة وإالبداع جلعلها يف قلب  الت

ة،  ام يف لك السياسات العموم متعي والتمنوي املغريب، وٕادما املرشوع ا
ة  ة وامجلعوية واملدنية والثقاف ه لك املؤسسات والهيئات احلكوم تنخرط ف

ة التقائية لتطو لني املهنيني، وبلورة رؤية ثقاف ر موارد واملهنية، والفا
مثني املوروث الثقايف، وشجيع املامرسات  ت الثقافة، وصيانة و صاد اق

ة وإالبداعية العرصية؛   الثقاف
ىل املبادرات املقاوالتية يف حقول الثقافة وإالبداع،  - سن قوانني حمفزة 

ة، ووضع نظام  دمة معوم عتبارها تقدم  ة  والتعامل مع املقاوالت الثقاف
ر يف هذا رضائيب خصويص  س ىل  ٔعامل حمفز  اخ  لق م شجيعي، و

ال؛   ا
ني العام واخلاص يف اجتاه  - لرشاكة بني القطا تكرة  لق صيغ م

ني وتطورهام، وذ بتوظيف  ل والتعاون بني القطا ه التفا ٔو توسيع 
ة م ة واملعرف ولوج رشية واملالية وإالدارية والتنظميية والتك ن ٕاماكنياهتام ال

رتقاء مبهن الفن والثقافة؛ ل  ٔ  
ة  - سهيل وحتفزي املقاوالت الثقاف ليات ل ضبط العرض الثقايف خبلق 

ىل إالنتاج، والتوزيع والتعريف  ني  لني الثقاف ت الفا ادرات تنظ وم
ية، مبا خيدم ٕاشعاع املغرب وتقوية صورته وطنيا  االت إالبداعية والف

  .ودوليا
ري،  ٔ ي ويف ا لعمل ا ر  ر، عن تقد رب لمك، السيد الوز ٔ ٔن  ٔود 

لمضامني إالجيابية  ا  مثي هنوض بقطاع الثقافة، وعن  ل ا تقومون به يف س
اء هبا مرشوع هذا القانون   .اليت 

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس   ؛ٕ
متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ:  

﷽  
س   ،السيد الرئ

ر احملرتم   ،السيد الوز
شارن   ،السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يطيب يل 
راسة يف هذه اجللسة اليت خنَُ  يتعلق  80.21مرشوع قانون رمق صصها 
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، ل الوطين الفال داث الس بتغيري  81.21ومرشوع القانون رمق  ٕ
متمي القانون رمق  لبحث الزراعي، 40.80و داث املعهد الوطين  ٕ  املتعلق 

ة ر الفال لشكر ٕاىل السيد وز اسبة نتقّدم فهيا  والصيد البحري  ويه ُم
توالتمنية القروية و  ن القانونني  املياه والغا ه ملرشوع هذ ىل ٕاخرا

اقشهتام .الهامني ٔطوار دراسهتام وم لروح إالجيابية اليت طبعت  كام نَْعزت 
  .واليت سامهت يف ٕاغناهئام وجتويدهام

  ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق داث الس ٕ   :يتعلق 
رة التقدميية، فٕان م  ّني يف املذ رشوع هذا القانون هيدف ٕاىل كام هو ُم

ة، هبدف  ستغالليات الفالح بت للك  د و د رمز تعريفي رمقي وح اع
ة وُمستغيل  ستغالليات الفالح قة عن  ت ومعطيات دق دة بيا توفري قا
ة  ٔرايض الفالح ٔجنع ل ل وا ٔم ستغالل ا ة هبدف  الضيعات الفالح

ة  ستفادة احلكوم سري  ة وتعزز وت َروم حتسني وضعية الفال اليت 
لقطاع الفال هنوض    .وا

سامه  ل الوطين الفال يُعترب ورش ُمهم س ه، فٕان الس وِوفق هذا التو
لنظر  ، وذ  ال الفال ة يف ا لسياسة العموم ل  ٔم يف التزنيل ا
مي ادة وتق لتدبري وق ة  ق ٔداة حق عتباره  ي سيقوم به،   ور املهم ا

متوقع مكُرسّع لوثرية حتديث الضيعات الصغرى  ة، وا السياسات العموم
الت  لتد ٔفضال  ظومة تضمن اسهتدافا  واملتوسطة، فضال عن توفري م

ة شارة الفالح س اصة ف يتعلق بعمليات  ام هبا،  مت الق   .اليت س
ة،  ات الفالح ع مسارات املنتو ٔساسيا لت فضال عن اعتباره مرجعا 

ة و  رامج التمنية الفالح متويل والولوج ٕاىل  سري الولوج ٕاىل ا دة لت قا
رمزي  منية سالسل إالنتاج والتنظمي املهين و ر الفال و س وشجيع 

ة وتعزز السالمة الصحية ات الفالح   .املنتو
ر احملرتم   ،السيد الوز

ىل  حتاد العام ملقاوالت املغربٕاننا يف  ٔكّد  رضورة عرصنة لطاملا 
ادة  ة، وٕا هيلكة القطاع الفال وتدبريه، مبا يف ذ رمقنة املنظومة الفالح
ىش مع  لقطاع، مبا ي ت اجلديدة  ٔولو ة حنو ا مع العموم ه سياسة ا توج
يض  شهدها القطاع الفال تق ٔن التطورات اليت  مسار تطوره، س 

لى ر والرتكزي  ىلالرقْمنة واستعس ا احلديثة، و ولوج العنرص  امل التك
ل  ٔ ة من  شارة الفالح س رشي و ة ال ية وٕانتاج حتسني الكفاءة التق

ة   .ستغالليات الفالح
ٔهداف املرجوة،  عتبارات وا ، وانطالقا من لك هذه  ل ذ ٔ

حتاد العام ملقاوالت واليت نتقامسها وسعى ٕاىل بلوغها، فٕاننا يف  فريق 
ٔنه  غربامل ٔن من ش ُمثّن املضامني إالجيابية ملرشوع هذا القانون، ونُقّدر 

ٔساس واملنطلق  ، وتوفري ا لقطاع الفال تعزز املنظومة القانونية املؤطرة 
ة ببالد امع لتعزز التمنية الفالح   .ا

  متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق املتعلق  40.80بتغيري و

داث املعهد لبحث الزراعي ٕ   .الوطين 
ر   ،السيد الوز

متمي القانون رمق  81.21ف خيص مرشوع القانون رمق   40.80بتغيري و
لبحث الزراعي، داث املعهد الوطين  ٕ يق  املتعلق  اما مع  س ٔيت ا ي ي ا

ة ٕاىل تدعمي مسار ٕاصالح  ٔخرى الرام سرتاتيجيات ا ات و التو
ظومة البحث العلمي يف ا ، م ال الفال مبا حيقق عرصنة القطاع الفال

لبحث العلمي التطبيقي يف القطاع الفال واليت  ديدة  د سياسة  واع
ىل غرار خصصة   :رتبط بعدة جماالت م

ٔخرض "اسرتاتيجية  -  ؛"2030- 2020اجليل ا
ة؛ -  اسرتاتيجية البحث العلمي الزراعي والتمنية الفالح
لتكون  -  ؛(SNFRA)والبحث الزراعي النظام الوطين 
ديدة حول البحث الزراعي - ن    .تطور وٕادماج 

ٔمهية  حتاد العام ملقاوالت املغربوحنن يف  ىل  ٔكّد  لطاملا 
عتبارهام  الية رْقَمنة القطاع الفال وتعزز البحث العميل الفال  واستع

ٔساسية لتطور القطاع ل    .مدا
ىل العنرص ا ٔن الرتكزي  ل كام  ٔ ة من  شارة الفالح س رشي و ل

ل  ة، تُعد مدا ستغالليات الفالح ية وٕانتاج  حتسني الكفاءة التق
ب الوطين . ٔساسية لتطور البحث الزراعي بة املك ٔمل مبوا و فٕاننا ن

الل   :لبحث الزراعي لهذا الورش من 
الية الكفاءة، - ام  ل قوة  ٔ كون زراعي من   وضع اسرتاتيجية 

ندماج  ت  ٔهيل وٕاماك سامه يف حتسني الت وهذا إالجراء س
 الشباب؛

بتاكر؛ - رات يف البحث والتطور و س  تعزز اجلهود و
رب املنصات الرمقية؛ - اصة  قة،  ق ة ا لزرا يات املبتكرة   رش التق
ددة  - نتقال ٕاىل الطاقات املت ني يف  ددة، (دمع الفال الطاقات املت

القة لفرص الشغل يف ...) احليوية الك  ديدة  شطة  ٔ وشجيع 
ىل الرتبة  يات احلفاظ  ات؛ رش تق رمس اخلرائط، (هذه القطا

ٔمسدة  ليل، املشورة وحتسني ا  ...).الت
ليات القانونية  ٔسايس القانوين، وتعزز ا غي توفري ا ، ي ل ذ ٔ و

صاصات املؤسسات الوصية اء هيدف . واخ ه مرشوع القانون رمق ٕاليوهو 
متمي القانون رمق  81.21القانون رمق  داث املعهد  40.80بتغيري و ٕ املتعلق 

لبحث الزراعي لبحث  الوطين  ام املعهد الوطين  ادة مراجعة  الٕال من 
ظومة البحث العلمي، وذ من  الزراعي قصد تعزز ماكنته ودوره يف م

ة وحتيني املهام احلا ادة صيا ديدةالل ٕا ام  لمعهد وكذا ٕادراج    .لية 

ر   ،السيد الوز
ي تقومون به،  لعمل ا ري  ر الك رب لمك عن تقد ٔ ٔن  ٔود يف اخلتام 

ستعداد الاكمل  لك  لالحتاد العام ملقاوالت املغربوعن  خنراط  يف 
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ل  ري، املتعلق بتزنيل الس دية ومسؤولية يف تزنيل هذا الورش الك
يق املشاريع والربامج اليت الوطين الفال  ودمع البحث العلمي الزراعي، و

ة نا الفالح ظوم ٔهنا تعزز وتقوية م   .من ش
ليمك ورمحة هللا وراكته  .والسالم 

IIIV - لشغل حتاد املغريب    :فريق 

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
  :اورةاملؤلف واحلقوق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشفين 

ىل  راسة والتصويت  رشيعية اليت ختصص  مرشوع "هذه اجللسة ال
متمي القانون ر 66.19القانون رمق  املتعلق حبقوق املؤلف  2.00مق بتغيري و

اورة   ".واحلقوق ا
عي جلنة  ٔجواء إالجيابية اليت سادت اج ٔنوه  ٔن  ٔود  ويف البداية، 

عية بتارخي  ج ة و ريل  27و 20التعلمي والشؤون الثقاف ، وكذا 2022ٔ
ات اليت  ر وتفا مع خمتلف املقرت ي تقدم به السيد الوز لعرض الهام ا

الل اجللستني خبصوص مرشوع القانون طر  ا السيدات والسادة 
ور   .املذ

ٔيت  متمي القانون رمق  66.19مرشوع القانون رمق "ي القايض بتغيري و
اورة 2.00 لتكرس حامية إالبداع " املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

لهيا يف الفصل  ة املنصوص  ستور، اليت ما  5والتعبريات الثقاف فيتء من ا
ٔدبية ومعهم معوم الرٔي  ية وا ة والف ة الثقاف املبدعون واملهنيون يف السا
الل ٕاضافة  تظمة من  رادات م العام الوطين يطالبون هبا لضامن ٕا
الل  ، من  ة الرمقية ولصون حقوقهم كذ ديدة هتم الب ضيات  مق
ة  لمصنفات املوسيق ستغالل الرمقي  ت هتم  ىل عقو التنصيص 

  .والسمعية البرصية
ضيات  ٔن هذه املق ٔن من ش لشغل  حتاد املغريب  ونؤكد يف فريق 
سمح  ني، ومبا  ستقاللية املادية لهؤالء املبد سامه دون شك يف  س

لتايل دمع احلركة إالبداعية ببالد   .و
لتعاريف واملفاهمي  ه  ور هبدف حتي اء مرشوع القانون املذ كام 

وليةاجلديدة ومالء نه مع االتفاقات ا   .مة مضام
قا لفعاليته  رشيعي الهام وحتق ىل جتويد هذا النص ال ه  وحرصا م
الل املامرسة العملية،  ت اليت قد تطرٔ  ل والصعو ف من العراق والتخف
ىل  ية  ة من التعديالت التق لشغل مبجو حتاد املغريب  تقدم فريق 

ددها ور بلغ  ٔن 12 مرشوع القانون املذ ري  ل احلكومة  تعديال،  دم تفا
ني من هذا  ا النتظارات املبد ٕالجياب مع هذه التعديالت واستحضار فريق

ظومة  داد م ٔوىل يف اجتاه عرصنة وٕا ي يعترب خطوة  املرشوع التعدييل ا
ىل  شجع  اورة، ومبا  اصة حبقوق املؤلف واحلقوق ا اكم  رشيعية م

ادا ملا سبق، احلركة إالبداعية ب  ٔينا حسب هذه التعديالت واس ، ارت ب
لشغل قرر التصويت لصاحل  حتاد املغريب  مرشوع "فٕاننا يف فريق 

متمي القانون رمق  66.19القانون رمق   املتعلق حبقوق املؤلف 2.00بتغيري و
اورة ة " واحلقوق ا ليه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف كام وافقت 

ع  ج   .يةو

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس ٕ:  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لشغل خبصوص  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة  ل الوطين  80.21مرشوع قانون رمق "م داث الس ٕ املتعلق 
ي "الفال رشيعية العامة، وا ٔنظار هبذه اجللسة ال ىل  ، املعروض 

عي  الل اج ة  ات إالنتاج ل جلنة القطا ليه دا اقشة واملصادقة  متت م
ريل  26و 19 ٔ2022.  

ل  داث هذا الس ٔنوه هبذه املبادرة املمتث يف ٕا ٔن  ٔود  يف البداية، 
دة معطيا ىل قا ح لبالد التوفر  ي سي الستغالليات ا اصة  ت 

ىل املنطق إالحصايئ يف بلورة  راكز  لتايل  ة، و الفالح
مثني  ٔهنا  لقطاع الفال اليت من ش ة  سرتاتيجيات والربامج العموم
سري معلية  ، وكذ ت ة مستدامة ببالد ق فال املنتوج الفال وحتق

د اصة ف يتعلق بدمع وتقدمي املسا ل سهتداف و ات املقدمة من ق
ٔمهيته يف جتويد  ىس  ٔن ن الل الفرتات الصعبة، هذا دون  ني  لفال و  ا

لقطاع الفال ق املنجزات والنتاجئ احملققة    .معلية حتليل وتدق
ال ملعاجلة  لية ومد شلك هذا املرشوع القانون  ٔن  ٔملنا  و

ىل رٔس  ت إالشاكالت الكربى اليت حتد من مردودية القطاع و ش ها 
ٔمن  ق ا ٔفق حتق منية القطاع الفال يف  سامه يف  ات العقارية ومبا  امللك

  .الغذايئ ببالد وضامن استقالليهتا الغذائية
ٔجوبة السيد  ع  س وبعد تدارس خمتلف مضامني هذا املرشوع و
ا هبذا اخلصوص، وحفظا لروح إالجامع اليت  ساؤالت فريق ىل  ر  الوز

ٔشغال حتاد املغريب  مزيت  اقشته، قرر يف فريق  الل م لجنة  ا
ىل  داث  80.21مرشوع قانون رمق "لشغل التصويت بنعم  ٕ املتعلق 

ل الوطين الفال جللسة العامة"الس ٔنظار اليوم  ىل   ،. 

متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80بتغيري و
داث املعهد الوطين    :لبحث الزراعيٕ

س احملرتم،   السيد الرئ
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ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لشغل خبصوص  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة  متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق "م املتعلق  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٔنظار هبذه "ٕ ىل  ، املعروض 
ىل مادته الفريدة  ي متت املناقشة واملصادقة  رشيعية العامة، وا اجللسة ال

عي  الل اج ة  ات إالنتاج ل جلنة القطا ريل  26و 19دا ٔ2022.  
ٔشغال  ٔجواء إالجيابية وروح إالجامع اليت طبعت  ٔنوه  ٔن  وال يفوتين 

ل السيد ا لجنة وكذا تفا ساؤالت السيدات هذه ا ر مع خمتلف  لوز
شارن   .والسادة املس

سخ وتعويض  ه  مت مبوج ي س ور ا وخبصوص مرشوع القانون املذ
داث املعهد الوطين  40.80ٔحاكم الفصل الثاين من القانون رمق  ٕ املتعلق 

ظومة  ل م خلصوص لتقوية دوره وماكنته دا لبحث الزراعي، فقد هدف 
الل البحث العلمي ببال ال الزراعي، من  اصة ف يتعلق  د و

شيط ندوات  ريها، وت كتوراه واملاسرت و ات طلبة ا ٔطرو ىل  إالرشاف 
  .وٕاعطاء دروس يف اجلامعات واملعاهد واملدارس

ديم  كام هتدف هذه التعديالت ٕاىل وضع نظام هيلكي حمفز ملست
ٔكرث تالؤما مع خصوصيات هذه املؤسسة الو  سيق املعهد  طنية، وضامن الت

ىل  لوزارة الوصية  ٔخرى التابعة  يق املؤسسات والهيالك ا لتقائية مع  و
  .اخل..املعهد 

ة  ادة صيا ىل ٕا خلصوص  ويف هذا إالطار، ركزت التعديالت 
امه كــ   :وحتيني 

صادية الهادفة ٕاىل التمنية •  ق ية والعلمية و ٔحباث التق ٕاجراء ا
ل ربية املوايش؛املستدامة  ة و   فال

ة ٕاىل حتسني •  ٔو الرام ات اجلديدة  ارب حول املزرو ٕاجراء الت
  إالنتاج؛

لوسط •  اصة ت املتعلقة  ستطالعية و راسات  ارشة ا م
واين ٔو ح القة بتطور إالنتاج النبايت  ٔو اليت لها    .الطبيعي 

س ليه، وبعد تدارس خمتلف مضامني هذا املرشوع و ٔجوبة و ع 
ا هبذا اخلصوص، وحفظا لروح إالجامع  ساؤالت فريق ىل  ر  السيد الوز
حتاد املغريب  اقشته، قرر يف فريق  الل م لجنة  ٔشغال ا اليت مزيت 

ىل  متمي  81.21مرشوع القانون رمق "لشغل التصويت بنعم  بتغيري و
لبحث  40.80القانون رمق  داث املعهد الوطين  ٕ ىل "الزراعياملتعلق   ،

جللسة العامة   .ٔنظار اليوم 

IX - لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
اورة   :املؤلف واحلقوق ا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
مس رشفين  ل  ٔتد لشغلٔن  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔمام  مجمو

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق "جملسنا املوقر ملناقشة  بتغيري و
اورة 2.00   ".املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

رشيعية يف سياق التحوالت املؤسساتية  ٔيت هذه املبادرة ال ت
عية  ج صادية وال و ق ان و يق ب ىل غرار  ية اليت عرفهتا بالد  تق

شلك ضيات القانون رمق  املعمور، ولو  ٔخر لتحيني وعرصنة مق  2.00م
اورة   .املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا
متمي القانون رمق  66.19وهكذا، فٕان مرشوع القانون رمق   2.00بتغيري و

ديدة هت ر هيدف ٕاىل حامية جماالت  ٔساس متديد حامية السالف ا م 
متتع  ارج ا دعوها لسنني طوي  لية اليت ضل م شك ون ال لف احلقوق 

ىل  الل التنصيص  ع"ببعض من حقوقهم، وذ من  ي " حق الت ا
ادة بيع مصنفاهتم  ليني الناجتة عن ٕا شك انني ال حلقوق املادية الف يتعلق 

ٔصلية  ت(ا لية، املنحو شك ات ال لو رب ) ...ا دمة تقامس احملتوى  و
ٔنه من  ة، كام  ت من  نرتن ىل شبكة  ت واملصنف البرصي  نرتن
اورة  ريم ٕاىل مالءمة القانون املؤطر حلقوق املؤلف واحلقوق ا ٔخرى  ة 
سري النفاذ ٕاىل املصنفات  ش لت اصة معاهدة مرا ولية، و ات ا مع االتفاق

اص املك ٔش شورة لفائدة ا ٔخرى امل اقة  ٔو ذوي ٕا ٔو ضعايف البرص  فوفني 
ات   .يف قراءة املطبو

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
لهيا من طرف  ىل غرار مجيع النصوص اليت تناقش وجتود ويصادق 
زي  ا ٕاىل  ا هو تفعيلها بعد ٕاخرا ي يبقى مطرو دي ا الربملان، فٕان الت

ليات الو  جود، ويعزي هذا اخلصاص يف فعلية القوانني ٕاىل غياب ا
اقشة  شلك فرصة م التنظميية وضعف مؤسسات احلاكمة،  س

ب املغريب حلقوق املؤلفني  25.19مرشوع القانون رمق  ملك املتعلق 
ات معيقة  ال ٕاصال ىل رضورة ٕاد لوقوف  اورة، فرصة  واحلقوق ا

ب املغريب  ٔهيل املك بة التحوالت لت اورة، ملوا حلقوق املؤلفني واحلقوق ا
ىل قطاع حقوق املؤلفني  ويل  ىل الصعيد ا دات اليت طرٔت  واملست
رادات  ستفادة من ٕا ني من  ملغرب، ومتكني املبد اورة  واحلقوق ا

ستقالل املادي ٔدىن من  تظمة تضمن هلم احلد ا   .م
ليمك ورمحة هللا تعا   .ىل وراكتهوالسالم 

X - عية ج ة العدا    :مجمو

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
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اورة   :املؤلف واحلقوق ا

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس   ؛ٕ
متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ.  

﷽ 
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
عية يف م ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة رشفين 

داث  81.21ورمق  80.21مرشوعي القانونني رمق  ٕ ىل التوايل  املتعلقني 
متمي القانون رمق  ل الوطين الفال وبتغيري و داث  40.80الس ٕ املتعلق 

هودات  ان يف ٕاطار ا ن يندر لبحث الزراعي، وا املعهد الوطين 
عتباره ركزية من راك لقطاع الفال  لهنوض  صاد الوطيناملبذو  ق   .ز 

س احملرتم،   السيد الرئ
ل الوطين الفال  داث الس ٕ ف يتعلق مبرشوع القانون القايض 
ت  عتربه من اخلطوات الهامة اليت ميكهنا املسامهة يف تذليل الصعو ف
ىل  الل التوفر  التدبريية املرتبطة هبذا القطاع مبختلف جماالته من 

ست سامه يف تعزز معطيات مدققة حول  ة وهو ما س غالليات الفالح
يل ضبط  ني، من ق لفال ة  الت الوزارة املو ة وفعالية تد حاكمة وجنا
ة  ع مشاريع الفال لموايش، وت ة السالمة الصحية  ت ومراق ا نظام إال
لتغطية الصحية  سري معلية الولوج  ٔمني الفال وت لت رتبط  ية وما  التضام

ريهاوامحلاية  ني و لفال صصة  عية ا   .ج
داد مرشوع هذا  شارية ٕال ومثن يف هذا إالطار املقاربة املندجمة وال
ستجيب لتطلعات خمتلف  ه يف صيغة  ٔنه ٕاخرا القانون، وهو ما من ش

ىل اخلصوص لني واملسهتدفني به    .املتد
ضيات ال خضاع تدبري املعطيات اليت يمت جتميعها ملق ٕ قانون رمق كام ننوه 

اتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع  09.08 اص ا ٔش املتعلق حبامية ا
ٔمني املعطيات اليت يمت جتميعها  ىل ت ىل رضورة احلرص  الشخيص، ونؤكد 

ٔمن الرمقي د وضوابط ا   .وٕاخضاعها لقوا
متمي القانون رمق  81.21ٔما ف خيص مرشوع القانون رمق  بتغيري و

ي هيدف ٕاىل املت 40.80 لبحث الزراعي، ا داث املعهد الوطين  ٕ علق 
بة التطورات الهامة اليت يعرفها القطاع  دمع وتعزز ماكنة املعهد ملوا
سيق  ة اجلديدة ومطالب ت السرتاتيجية الفالح رتبط  ، مهنا ما  الفال

لني يف معلية التكون والبحث وتعزز حاكمة املعهد   .العمل مع املتد
ام املعهد يف جمال البحث والتكون، مبا وننو  ه يف هذا إالطار بتعزز 

ىل اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل واملؤسسات  اح  نف يف ذ 

دد املؤطرن  هنا ضعف  اته، من ب اوز حمدودية خمر ٔخرى، لت البحثية ا
اوز هذا العدد  ث مل يت كتوراه، ح الل 448يف سليك املاسرت وا  خرجي 

  .2020و 2017الفرتة املمتدة بني 
ىل  عية  ج ة العدا  ٔننا سنصوت يف مجمو ىل  ري  ٔ ونؤكد يف ا
ة  خراج نصوصه التطبيق ٕ رسيع  ٕالجياب، وندعو ٕاىل ال مرشوعي القانونني 

ال يف العمل هبام ٓ ٔقرب ا   .قصد الرشوع يف 
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

IX - حتاد الوطين شاري  ملغربمس لشغل   :  

متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق حبقوق  2.00بتغيري و
اورة   :املؤلف واحلقوق ا

ىل  وحصبه ىل سيد دمحم و ده والصالة والسالم    .امحلد  و
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة  ٔن  ملغربرشفين  لشغل  حتاد الوطين  لس  مس  مب

راسة  صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس
ىل  متمي القانون رمق  66.19مرشوع القانون رمق "والتصويت   2.00بتغيري و

اورة   ".املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا
اسبة نؤكد من  سامه يف ويه م ي س ٔمهية هذا القانون ا ىل  اللها 

اورة، خصوصا يف ظل  ريها من احلقوق ا ضامن حقوق املؤلفني و
ة  ولوج ٔساليب التك شار ا متعات بفعل ان التحوالت اليت عرفهتا ا
عكس  ة مبا س ستقرار املادي لهذه الف سامه يف ضامن  ث س احلديثة، ح

ىل احلركة إالبدا دم . عية يف بالدٕاجيا  فال ميكن ختيل ٕابداع يف ظل 
انني واملهنيني لف صادي  ق عي و ج   .ستقرار 

ية املغربية وضامن  ٔيضا يف حامية الهوية الف سامه  ٔن هذا القانون س كام 
ٔشاكل القرصنة والرسقة اليت  اسمترارها والتعريف هبا وحتصيهنا ضد لك 

لقارات  رة  ا ضيات اليت سمتكن ٔصبحت اليوم  ة من املق الل مجمو من 
ادة  ح ٕا ٔر ستفادة من  ٔعامهلم حىت بعد بيعها و ع  ني املغاربة من ت املبد
دد من  ىض يف السابق لضياع حقوق  ٔدى غياب هذا املق البيع، فقد 
ٔول  ٔعامهلم  ن يضطرون لبيع  ٔوالئك ا ني املغاربة، خصوصا  انني واملبد الف

ٔسباب    .ماديةمرة 

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن وٕان كنا ننوه  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ٕاننا يف 
دم ٕاعامل املقاربة  ٔن  اه احلكومة ٕاىل  ٔمهية هذا النص، فٕاننا نثري ان ب
ليه، جع ال  رسع يف دراسته واملصادقة  داده، وال شارية يف ٕا ال
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راهات الو  ددا من إال ت العملية وخصوصية ستحرض  د اقعية والت
ية ة واملامرسة الف   .التعبريات الثقاف

ة احلاكمة املتعلقة  ومن هنا، رضورة مراجعة إالطار املؤسسايت وحتسني ب
ي مل يعد يتالءم مع املتغريات اليت  اورة ا بتدبري حقوق املؤلف واحلقوق ا

رشه ٔساليب  متع املغريب وتطور الفن و   .عرفها ا
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ، فٕاننا ندعو يف  و

شارن ٕاىل رضورة   :املس
دحامية حقوق املؤلفني وذوي  - ت والقوا املتعلقة  احلقوق وتعزز الضام

ة الفكرية؛   مللك
ب املغريب حلقوق  - لمك ادة الهيلكة التنظميية والصيغة القانونية  ٕا

اورة، و املؤلف واحلقوق  ٕالرساع بتزنيل القانون  مثنيكذا ا رشية  موارده ال
ٔساس لتزنيل اكفة القوانني املرتتبة بعده حلزي  25.19رمق  لبنة ا ي يعد ا ا

 الوجود؛
انني  - لف ارشة  ٔرضارا مادية م حماربة لك مظاهر القرصنة اليت تلحق 

  واملهنيني وهتدد إالبداع الفين؛
ل  - عية  ج ن تعزز امحلاية  ٔوالئك ا انني املغاربة، خصوصا  ف

ملؤلف؛ الل القانون املتعلق  لوطن من  لي  دمات    قدموا 

ملغرب، سنصوت  لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، فٕاننا يف 
سهم يف حامية حقوق املؤلفني  ٔن  ٓملني  ىل هذا املرشوع قانون،  ٕالجياب 

ىل  عية واملهنيني املغاربة وينعكس ٕاجيا  ج صادية و ق وضعيهتم 
ٔصي ويعرف هبا ية املغربية ا ٔعامل الف   .وحيمي ا

ليمك ورمحة هللا   .راكته والسالم 

ل الوطين الفال 80.21مرشوع قانون رمق  )2 داث الس   ؛ٕ
متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  )3 املتعلق  40.80بتغيري و

لب داث املعهد الوطين    .حث الزراعيٕ

ىل  وحصبه ىل سيد دمحم و ده والصالة والسالم    .امحلد  و
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احلرمون،   السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ا راسة املس صصة  رشيعية ا ل
ىل  ل الوطين  80.21مرشوع القانون رمق "والتصويت  داث الس ٕ

 40.80بتغيري ومتمي القانون رمق  81.21مرشوع القانون رمق "، و"الفال
لبحث الزراعي داث املعهد الوطين  ٕ اسبة نؤكد من "املتعلق  ، ويه م

داث جسل وطين فال قادر ٔمهية ٕا ىل  ت  اللها  دة بيا ىل توفري قا
ة ومستغيل الضيعات  ستغالليات الفالح قة عن  ومعطيات دق

سري  ة وت ٔرايض الفالح ل ل ٔم ستغالل ا ة، مبا سميكن من  الفالح
و مع املقدم من طرف ا ىل ا ني    .حصول الفال

ت إالحصائية  دة معطيات تتضمن البيا سامه يف توفري قا ٔنه س كام 
ع هذا القطاع حول ا بة وت سامه يف موا ، مما س لقطاع الفال ببالد

ميها،  سري معلية تق ة وت لسياسات الفالح ووضع اخلطط والربامج املتعلقة 
ٔو الربملان ل احلكويم  لفا سبة  ل   .سواء 

ر احملرتم،   السيد الوز
لقطاع  لهنوض  رامج  ذ حوايل عقد ونصف يف  لقد اخنرطت بالد م

ت من الرفع من إالنتاج الزراعي ومن مسامهته يف الناجت ا لفال مك
الل خمطط  يل اخلام من  ا ٔخرض"ا ي اكن "املغرب ا طط ا ، وهو ا

لتخطيط اليت  ة  مي من طرف مؤسسات رمسية اكملندوبية السام حمط تق
لمغرب حبلو "انتقدت يف تقرر لها حتت عنوان  لتبعية الغذائية  ٓفاق  ل ٔية 

ىل الرفع من صادرات اخلرض والفواكه بدل "؟2025ام  طط  ركزي ا  ،
ل احلبوب والزيوت،  ٔساسية م لمغاربة يف املواد ا ايت  كتفاء ا ق  حتق
سبة مسامهة القطاع الفال يف سوق  راجع واحض يف  سجيل  فضال عن 

ث انتقل من    .2018سنة %  34ٕاىل  2008سنة % 40الشغل، ح
ٔن ىل  كام  ٔ لس ا مي من طرف ا ٔيضا حمط تق طط اكن  هذا ا

ت يف تقرر  سنة  ي  2019لحسا طط ا ٔن هذا ا ىل  ٔكد  ي  ا
ة واملائية،  اطر البي راع ا ة حممكة مل  س خصصت  موارد مالية ولو
رتفاع  ٔزمة عطش مع  دد ب ٔن املغرب  ا ٕاىل مراجعته، خصوصا و ود

لمياه املزتايد يف ة  سوب استزناف الفال   %).89( م
ة  ق مجمو طط فشل فشال ذريعا يف حتق وفضال عام سبق، فٕان هذا ا
اربة الفقر والهشاشة يف العامل القروي وحتسني  ت املتعلقة مب من الرها
ة  س لو الية رمغ الوسائل ا ني وتقليص الفوارق ا اة الفال ظروف ح

 .هواملالية املعبئة ٕالجنا
ٔمن الغذايئ الصادر عن مؤسسة  شف مؤرش ا ست "لقد  كونوم ٕا

ت ا ٔ الرتبة " ٕام و ٔهنا حتتل املركز  113امليا مضن  57ٔن بالد ت ، و دو
ورو  12 احئة  شفت  ا، كام  ٔفريق ٔوسط وشامل  ان الرشق ا يف قامئة ب

ٔمن الغذايئ ر يف ا س ٔمهية  رانية  ٔو لمغاربة، سواء واحلرب الروسية ا  
ياط  الل ضامن اح ٔو من  ات الزراعية  ادة النظر يف املنتو الل ٕا من 

ه بالد ت اليت قد توا د ة الت   .اسرتاتيجي اكف ملوا

ر احملرتم،   السيد الوز
 40.80بتغيري ومتمي القانون رمق  81.21مرشوع القانون رمق "وخبصوص 

لبحث ا داث املعهد الوطين  ٕ ريم "لزراعياملتعلق  ، فٕان هذا التعديل 
ام املعهد، خصوصا يف ظل وجود مؤسسات وهيالك  ة  ادة صيا ٕاىل ٕا
لوزارة الوصية، مبا سميكن من تعزز مسامهته يف جمال  بعة  ٔخرى 
ة ٕاىل التمنية  صادية الرام ق ية و ٔحباث العلمية والتق التكون، وٕاجراء ا
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ربية املوايش ة و لفال ستطالعية املستدامة  راسات  ارشة ا ، وم
ٔو  ٔو اليت لها ص بتحسني إالنتاج النبايت  لوسط الطبيعي  املتعلقة 

  .احليواين
ٕالضافة ٕاىل ما سبق، فٕان هذا التعديل هيدف ٕاىل ٕاجراء جتارب  و
ة،  ارب ذات الصبغة الفالح ارشة مجيع الت ات اجلديدة، وم ىل املزرو

ات تطبيق نتاجئ يف ة وحتديد  مو ٔحباث املنجزة، مث ٕايواء وتدبري ا  ا
لموارد الوراثية النباتية، واملوارد الوراثية احليوانية، والاكئنات  الوطنية 

ال ولية لبالد يف هذا ا ة، طبقا لاللزتامات ا ذية والزرا ٔ قة ل ق   .ا
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ليه، فٕاننا ندعو يف  وبناء 

  :شارن، واستحضارا ملا سبق، ندعو ٕاىل رضورةاملس 
منية املناطق  - الية و عية وا ج رامج تقليص الفوارق  رسيع تزنيل 

  القروية واجلبلية؛
لمغاربة وحيافظ  - ٔمن الغذايئ  ه إالنتاج الزراعي مبا يضمن ا ادة توج ٕا

يئ؛ سيج الب ىل ال   ىل قدرهتم الرشائية و
ات تعزز السالمة  - ة جودة املنت الل تعزز مراق الصحية من 

؛ ٔو اخلار يل  ا ة لالسهتالك ا ة، سواء ت املو   الفالح

ىل غرار  - ٔجر يف القطاع الفال  ٔدىن ل رسيع بتزنيل احلد ا ال
ة واخلدمات؛   قطاع الصنا

ىل  - حتسني ظروف اشتغال العامالت والعامل الزراعيني، خصوصا 
  لتغذية؛مستوى النقل وا

ىل حتسني  - ال الزراعي مبا ينعكس  شجيع البحث العلمي يف ا
رشيد  ة والرثوة احليوانية وسامه يف  ات الفالح جودة املنتو

ة والطبيعية س لو   .استغالل الوسائل ا

ملغرب، سنصوت  لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، فٕاننا يف 
ىل  ل الوطين  80.21مرشوع القانون رمق "ٕالجياب  داث الس ٕ

ىل "الفال بتغيري ومتمي القانون رمق  81.21مرشوع القانون رمق "، و
لبحث الزراعي 40.80 داث املعهد الوطين  ٕ ذ "املتعلق  ٔ ٓملني   ،

لمغاربة وحتسني  ٔمن الغذايئ  عتبار لضامن ا املالحظات املقدمة بعني 
ش ساكنة املناطق القروية واجلبلية  والعامالت والعامل ظروف 

  .الزراعيني
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 


