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 405 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ة 19 الثال   . م)2202 يوليوز 19هـ ( 1443 ذو احل
شار    :لرئاسة ا نيالسيد  املس ح ٔولاخلليفة  ،  محمد  جملس ل  ا س  رئ

شارن.    املس
ت ة    عرشون :التوق السا من  ابتداء  قة،  قة    السادسةدق ق الثانية  وا
  . مساء ٔربعنياو 

ٔعامل ىل مرشوراسة والتص ا  :دول ا املتعلق    25.19ع قانون رمق  ويت 
اورة.  ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا   ملك

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

شار   ني املس س اجللسة:   ، السيد محمد ح   رئ
رشيع.  لسة ال ٓن ٕاىل  ارشة ا   منر م

ا  اجللسة  وإاذن  راسة  ل مرشوصصة  ىل  رمق  لتصويت  قانون  ع 
اورة.   25.19 ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا ملك   املتعلق 

تاح هذه اجللسة.  لن عن اف ٔ  

ر احملرتم،    السيد الوز
شار  شارات احملرتمني، و السادة املس   ن واملس

ي   ىل املرشوع ا راسة والتصويت  كام قلت خنصص هذه اجللسة ل
 ٔ و سبق  ٕاليه،  تطرقت  يف  ن  لكمة  ا هذا  ٔعطي  لتقدمي  لحكومة  البداية 

  املرشوع. 
ر.    تفضل السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل:  سعيد، وز   السيد محمد املهدي ب
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
نص  اليوم  حنن  ها  اجلاد،  النقاش  من  ٔسابيع  و شهور  لمر بعد  ل 

ري  ٔ التصويت ا من  قانونة  مرشوع  ب    25.19  رمق  ىل  ملك املتعلق 
إالرادة  احلكومة  لهذه  ٔن  يبني  مما  اورة،  ا املؤلف واحلقوق  املغريب حلقوق 
ٔكرب  دليل  وال  هبا،  هنوض  وا املغاربة  انني  الف وضعية  لتحسني  السياسية 

ا فقط بعد امل ٔسبو ىل  ىل ذ سوى تقدمينا لهذا القانون  القانون صادقة 
انني   66.19رمق   لف ٔعطت  اليت  اورة،  ا واحلقوق  املؤلف  حبقوق  املتعلق 

التصوري  ساخ  ست حق  ني  والصحف اب  ولك ع  الت حق  ليني  شك ال
ذ  ت م   سنوات موضوعها دون حتريك.   3ٔول مرة، ويه قوانني بق

لوصول ٕاليه ا سعى  ي  ٔمسى ا قطاع لليوم كام يعمل امجليع، فالهدف ا
عية   ج انب حتسني الوضعية  ة، فٕاىل  ة الثقاف الثقايف هو مفهوم الصنا
جودة  من  والرفع  الشغل  فرص  لق  و التحتية  ات  الب وتطور  انني  لف

ستحقاق ف  ة و الشفاف د  رساء قوا ٕ نقوم كذ  ٔن  التكوينات، جيب 
هذ ىل  ملصادقة  دفعنا  ولهذا  املؤلفني،  حقوق  القخيص  الل   انوننين 

  نصف سنة فقط. 
تبقى معلية ٕادارية ذات بعد سيايس   القانون  ٕان معلية حسب مرشوع 
ة   ومصل العامة  ة  واملصل ملسؤولية  إالحساس  طق  لكن م  ، سه ضيق 

واملؤلفني اب  والك انني  الف من  هيلكة   ،املعنيني  ادة  ٕا ٕاىل  دفعنا  ما  هو 
ب  والو   املك ة  الشفاف ٔسس  و د  القوا معوفق  الزمن    تفادي  ضوح  ٕاهدار 

لسنوات  املؤلفني  انني  لف والظمل  احليف  من  مزيد  كرس  و السيايس 
  ٔخرى.

قادر   ب  سهتدف جعل املك مك  ٔيد املوضوع بني  القانون  ٕان مرشوع 
قادر  يعد  مل  اليت  مبهامه  ام  الق قانون واحض   اىل  لغياب  نظرا  هبا  ام  الق ىل 

القانون   فهذا  لتايل  و  ، مع تسعى  يؤطر  ات ٕاىل  صالح وتقوية  عزز 
تدبري  الوضوح واحلاكمة يف  تدبريه وٕادارته ورسيخ  ب وتطور طريقة  املك
عية   ج الوضعية  حتسني  يف  املسامهة  ٕاىل  ٕاضافة  والنفقات،  ل  املداخ

لهيا املغرب. ولية اليت وقع  ات واملعاهدات ا ذ االتفاق   لمؤلفني وتنف

شار    ون، رتم ون احمل السيدات والسادة املس
ري   ، ة، كام طالب البعض بذ ب ٕاىل مؤسسة معوم ٕان حتويل املك
اخلاص  القانون  مع  يتطابق  ساطة ال  لك  ٔنه  اليوم،  ري مطروح  ممكن و
جيب   ال  ٔنه  يد  ٔ الت جيب  وهنا  سرتاتيجية،  و ة  العموم ملؤسسات 

ىض نقاشات   ي اق ص من قمي إالطار القانوين اجلديد ا قة ومعي   طويالتنق
ٔمر. بني  لحكومة وحىت املعنيني  ٔمانة العامة    ٔطر الوزارة وا

لتدبري امجلاعي هو  ٔة  هي ب  ىل املك ٔن التنصيص  ىل  يد  ٔ ا الت ويلزم
ٔنه   التجربة  ت  تث ث  ل، ح املستق يف  ٔفضل  قانون  لوضع  انتقالية  مر 

ة.  ة الثقاف م يف الصنا ىل لعب دور    قادر 
ل   ال   اخلتام،وق تقدميها ٔود  مت  اليت  ية  التق التعديالت  ٔن  ىل  يد  ٔ ت

ٕاىل  ٔرش  كام  التنظميية  لنصوص  هتا  لب ٔ بتضمني  سنقوم  لجنة  ا ل  دا
ٓنذاك.  لجنة    ذ يف ا

لحكومة   العامة  ٔمانة  وا الوزارة  ٔطر  لشكر  ٔتقدم  ري،  ٔ ا ويف 
تلف ىل معلهم وجمهوداهتم وكذ  شارن  ن  املؤلفني  واملس سامهوا يف  ا

مرتبطا   كون  وال  واملاكن  الزمان  يف  مسمترا  يبقى  ٔن  متىن  ي  ا النقاش 
الضوء   وسليط  النقاش  من  ري  الك حتتاج  ة  الثقاف ة  فالصنا ما،  بقانون 

ال.  ىل ا اليم    إال
  وشكرا لمك.

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

اإ  ٔعطي  اذن  م والشؤون  لكمة  التعلمي  جلنة  مقررة  السيدة  ٕاىل  رشة 
لجنة حول املرشوع.  عية لتقدمي تقرر ا ج ة و   الثقاف
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ليمك مجيعا؟    وزع هذا التقرر 
ستغين عن تقدميه.  لتايل  ٔن التقرر وزع، و ىل    ٕاذن نعترب 

ي قامت به.  ىل العمل ا لسيدة املقررة    شكرا 
ٓن نف ب امل ٕاذن ا سلمو  ناقشة، ون ح  ادي  ىل  فقني  دئ.. ٕاذن م

وبة؟  الت مك   املدا
فقني؟    م

  ٕاذن شكرا لمك.
وبة من طرف مجيع الفرق   الت قد سلمت مك ٔنه املدا ىل  ٕاذن نعترب 

سبني. ري املن ات والعضون  مو   وا
ٕاىل   كام إاذن  املرشوع  مواد  ىل  التصويت  ٕاىل  ارشة  م سمنر  مسحتو 
لهي  لجنةصادقت  ٔبدؤها بـ: املعنية  ا ا   ، و

ٔوىل:   كام وردت من جملس النواب:  املادة ا
  املوافقون: ٕاجامع؛ 

د؛  ٔ   املعارضون: ال 
د.  ٔ   املمتنعون: ال 

  كام وردت كذ من جملس النواب:  :2املادة  
  املوافقون: ٕاجامع؛ 

د؛  ٔ   املعارضون: ال 
د.  ٔ   املمتنعون: ال 

  : 3املادة  
  املوافقون: ٕاجامع. 

  : 4  املادة 
  ن: ٕاجامع. افقواملو 

  : 5املادة  
  املوافقون: ٕاجامع. 

رجع.  ٔشنو املادة اليل عندمك فهيا ٕاشاكل؟  ٔن ٕاجامع،    ٔ مسعت ب
ٔي مادة؟ املادة   ناع يف  م رجع؟  س،  ناع؟  4السيد الرئ ؟ فهيا ام

  طيب. 

  : 4املادة  
س   السيد رئ د،  ٔمني حشال من وا ا السيد  فهيا مالحظة، احسب 

ة  مو ميالكونفدراا لشغل إالشاكل عندمك يف املادة لية ا   ، ٕاذن:4قراطية 
  ؛ 31املوافقون= 
د(  00 =املعارضون ٔ   ؛ ) ال 

 . 03املمتنعون= 
  

  : 5املادة  
  املوافقون: ٕاجامع. 

  : 6املادة  
  املوافقون: ٕاجامع. 

  : 7املادة  
  املوافقون: ٕاجامع. 

  : 8املادة  
ميقرا ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديالن من مجمو ش لكمة  ل   طيةورد  شغل، ا

د  ع املتعلق  ٔول،  ا التعديل  لتقدمي  ة  مو ا هذه  شارن من  املس د  ٔ
ب،  لمك لس إالداري  اب يف تعيني ممثيل امجلعيات املهنية  نت طريق 

ة.  مو شارن من ا د املس ٔ   تفضل 

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
  شكرا.

ا  رؤساء  تغيري  هو  ٔول  ا عن عيامجل التعديل  مبمثلني  لمؤلفني  املهنية  ت 
يف  لهيا  املنصوص  اورة،  ا احلقوق  ٔحصاب  و لمؤلفني  املهنية  امجلعيات 
ل  خبون من ق رة بصفة قانونية، ي الباب السادس من هذا القانون واملسا
املهنية   امجلعيات  ٔصناف  من  صنف  لك  خرطي  م من  ٔلف  تت ة  خ هيئة 

  املعنية. 
اب يف تعيني ممثيل امجلعيات  اع   ٕاىلريم هذا التعديل   نت د طريقة 

يف  واملمتث  اعمتدت  اليت  الصيغة  بدل  ب،  لمك إالداري  لس  املهنية 
ٔنه  كام  يار،  خ حرية  من  حيد  ي  ا امجلعيات،  لرؤساء  املبارش  التعيني 

ٔدائه.  د وحيد من فعالية  رامك املسؤوليات يف يد خشص وا   كرس 

س   : لسةاجل السيد رئ
ر.  لحكومة، تفضلو السيد الوز لكمة    ا

ر     والثقافة والتواصل:   الشباب السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

لامدة   لصيغة  فاظ  ح كام ورد يف مرشوع القانون    8رفض التعديل، 
لمهنة. 25.19رمق  ايت  لتنظمي ا س هيئة  ب ل   ، نظرا لكون املك

  .وشكرا

س السيد    اجللسة:  رئ
  ىل التصويت.  ديللتعٔعرض ا

  ؛ 05املوافقون= 
  ؛ 18املعارضون= 
  . 08املمتنعون= 

ٔمور. ش نوحضو ا ري    هللا خيليك، 
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الفرق   ىل  معلها  د  س رملانية،  مؤسسة  ٕاطار  يف  شتغل  حنن 
سهل  سجمة يف اختاذ قراراهتا، ف  كون م دئيا  ات، والفرق م مو وا

ٔن  ىل  ٔمر من هاذ اجلانب، نعترب  قة ا اهذ  ا ٔما هو يف احلق لفريق صوت، 
رملاين  ٔو لك  راه هو تصويت فردي وخشيص ويلزم لك خشص، لك عضو 
دي  ٔ ا فقط  ٔنه  ىل  احلق  عندمك  تصويته،  الل  من  يقرره  مبا  يلزتم 

ة يه اليت سوف نعتربها يف التصويت.    املرفو
  شكرا.

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
س خ س خية دلعمل ص ينضبط  .. والرئ كون ل التصويت، الرئ ص 

شارن.  ل جملس املس يل د ا لقانون ا ضبط  اته وم ضبط    م

س اجللسة:   السيد رئ
ٔ عندي   العدد  ري قل يل  الفريق،    6ال،  ٔعضاء يف  ا ل  رفعو    5د

فاش غنحسب؟  رفع يده، فك د مل    ٔيدهيم ووا

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
لو. ء وال اليش مازال تتقو  ض د   لنق

س السيد     : اجللسة رئ
  ال، حصح يل العدد. 

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
  ال ما عندي ما نصحح  العدد. 

س السيد     اجللسة:  رئ
ا ما عند حىت يش مشلك.    نعاودو التصويت، اح

ٔعيد، العملية واحضة ما عند ما نضيعو.    ٕاذن 
ل  سبة  ل املمتنعون  يف   ٔ ي  تعديلٕاذن  ة    ا مجمو به  تقدمت 
لشغل، طيب  ميقراطية    . 8الكونفدرالية ا

د السادة   ٔ لكمة  ة، ا مو سمنر ٕاىل التعديل الثاين املقدم من نفس ا
شارن لتقدمي هذا التعديل   . املس
شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
  شكرا.

ب،  ممثلنيضافة  التعديل الثاين يف نفس املادة هو إ  ديم املك  عن مست
العام   رشية  ال ملوارد  اخلاص  ٔسايس  ا لنظام  هنم  تعي ة  يف حتدد 
إالداري  لس  دمني  املست متثيل  ٕاىل  التعديل  هذا  ريم  ب،  ملك
عي  ج ٔسسة احلوار  م مع  القرار و اختاذ  هم يف  ا ٕالرشا ب، توخ لمك

ات املهنية.    لوقاية من الزنا
  .شكرا

س اجللسة:    السيد رئ
شارة. ةشكرا السيد   املس

لحكومة لكمة  ىل ها ا   التعديل. ذلرد 

ر     والثقافة والتواصل:   الشباب السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

  رفض التعديل، نفس التربر. 
  .شكرا

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لتصويت:  ٔعرض التعديل الثاين    ٕاذن 
  ؛ 05املوافقون= 

  ؛ 18عارضون= ملا
  . 08املمتنعون= 

  لتصويت:   8ٔعرض املادة  
ش إالجامع.    املوافقون؟ ال ما اكي

ٕاىل   ٓن  ا منر  ة،  الثام املادة  ىل  املقدمني  التعديلني  رفض  مت  بعدما 
لجنة.  لهيا ا ة كام صادقت  ىل املادة الثام   التصويت 

  : 8املادة  
  ؛ 26املوافقون= 

  ؛ 05املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  : 9ادة  ملا 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 10املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 11املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 12املادة  
  ؛ 26املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 02املمتنعون= 

  : 13املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 
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  : 14املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 15املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 16  املادة 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 17املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 18املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 19املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 20املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 21املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 22املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 23املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 24  املادة 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 25املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 26املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 27املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 28املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 29املادة  
 املوافقون: ٕاجامع. 

  

  : 30املادة  
  ٕالجامع. املوافقون: 

  : 31املادة  
  ؛ 28املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00متنعون= امل 

  : 32املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 33املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 34املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 35املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 36املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 37املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 38املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

  : 39املادة  
  . ٕالجامعن: املوافقو

  : 40املادة  
  ٕالجامع. ملوافقون: ا

  : 41املادة  
  . ٕالجامعاملوافقون: 

ىل التصويت:  ه  رم ٔعرض مرشوع القانون  ٓن    ا
  ؛ 28املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

قانون رمق   ىل مرشوع  شارن  املس املتعلق    19.25ٕاذن وافق جملس 
ب املغريب حلقوق املؤلف واحل اورة. ملك   قوق ا

  شكرا لمك مجيعا. 
  ورفعت اجللسة. 
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وبىة لرئاسة اجللسة. امللحـــق الت املسلمة مك   : املدا

الوطين  )  1 التجمع  فريق  مس  احلساين  فاطمة  السيدة  شارة  املس مدا 
ٔحرار    : ل

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز
شارون احملرتمون، السيدات والسادة ا    ملس

التعلمي الب يف   جلنة  ٔعضاء  به  قام  ي  ا لعمل  شيد  ٔن  البد  داية، 
ىل  وتصوهتا  اقشهتا  م ر  ٕا اهتا  ج عية  ج و ة  الثقاف والشؤون 

ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق   25.19مرشوع قانون رمق   ملك املتعلق 
احل م  اه يعكس  ي  ا النص  هذا  اورة،  ببال ا الثقايف  ٔن  لش د كومة 

لها   ة  بف ا  مؤلفني  واه من  الفكري  ومنائه  متع  ا هنضة  ٔدوار طالئعية يف 
ه  بة هذا التو انني، وملوا   وف

لنا  ٔن استق لسنا املوقر  ٔحرار مب سبق لنا يف فريق التجمع الوطين ل
معال انني  لف وامجلعوية  واملهنية  النقابية  الهيئات  عن  املقاربة    ممثلني   ٔ مببد

شارية ا  ال هذا  جتويد  يف  ا  م ٔراء ورغبة  ىل  اح  نف الل  من  لنص 
هذا   مرشوع  ىل  لبية  ٔ ا فرق  مبعية  التصويت  ىل  معلنا  كام  املعنيني، 
اة   مرا املؤسسة يف  لهاته  د  تنظمي ج من  ضياته  مق ملا المسناه يف  القانون 

ستقاللية. ة و ا   ملبادئ احلاكمة والن
فض  املك ف متتع  س املرشوع  هذا  وال  املؤلف  حلقوق  الوطين  حلقوق ب 

لقانون العام   اضع  ٔول مرة بوضع قانوين يف شلك خشص اعتباري  اورة  ا
وٕادارته،   تدبريه  طرق  عرصنة  من  ه  سميك ما  وهو  املايل،  الستقالل  و
هنوض  ا يف  إالسهام  وكذا  والتوزيعات،  التحصيالت  يف  احلاكمة  ورسيخ 

ٔوضاع ني املادية واملعنو   ب   .يةاملبد
من   ة  مو مؤسسا  املرشوع  هذا  اء  ب،  املك هذ  بعمل  ولالرتقاء 
من   وذ  امه،  و الته  تد ة  جنا ٔهنا ضامن  ش من  اليت  التدبريية  الهيئات 
ٕالدارة  الالزمة  صاصات  خ جبميع  ممتتع  ٕادارة  جملس  داث  ٕا الل 

ع، مض  لتوزيع والت انب جملس  ب، ٕاىل  شارية وتوجهي املك ية طلع مبهام اس
ال  هنوض مب هتا. هتدف ٕاىل ا اورة وحام   حقوق املؤلف واحلقوق ا

اورة   ضيات هتم تدبري حقوق املؤلفني واحلقوق ا اء هذا النص مبق كام 
مت  ث  ح ية،  والف وإالبداعية  الفكرية  لقمية  عتبار  ادة  ٕا اىل  ريم  و

لمبالغ   ب  ٔدية املك ىل ت ٔحصاب احلقوق داالتنصيص  ل املستحقة  ٔ ل 
سب   حي شهران  اللها  ٔقصاه  مت  اليت  املالية  السنة  هتاء  ا رخي  من 

احلقوق، هذه  استغالل  من  ٔتية  املت ل  املداخ الص  داثه    است ٕا مع 
هنم من   اورة بغية متك ا ٔحصاب احلقوق  لفائدة املؤلفني و عي  لصندوق اج

ستفاد عية و ج لتغطية  جنظام    عية. ة من خمتلف اخلدمات 

س احملرتم    ، السيد الرئ

ر احملرتم    ، السيد الوز
ٔول   التوفر  من  نوعية سمتكن  طفرة  شلك  القانون  هذا  ٕان مرشوع 
ذ الزتاماته  رسيع وترية تنف زة تدبريية وتقررية ل ٔ ديث ب ب  ىل مك مرة 

الفكرية ببالد   ة  امللك ثقافة  ني، ورسيخ  املبد مبا يضمن حقوق هته جتاه 
ة     من جممتعنا. الف

ىل مرشوع هذا القانون   ٕالجياب  فٕاننا سنصوت  سا ملا سبق،  ٔس وت
التنظميية  النصوص  بتزنيل  إالرساع  ٕاىل رضورة  ني  دا لبية،  ٔ ا فرق  مبعية 
شارية متكن من ٕارشاك خمتلف  ال وفق مقاربة  ٓ ا ٔقرب  به يف  املرتبطة 

لني.    املتد
ليمك و    رمحة هللا تعاىل وراكته. والسالم 

ٔصا واملعارصة: )  2  مدا فريق ا
هذا   ٔمهية  ىل  واملعارصة،  ٔصا  ا فريق  يف  يد  ٔ الت نود  البداية  يف 
لصاحب   ة  السام ة  امللك التوجهيات  ذ  تنف ٕاطار  يف  ٔيت  ي ي  ا املرشوع، 

عتبارهام والفن،  الثقافة  مثني  ب يتعلق  ف  ٔيده،  و هللا  حفظه  من    اجلال 
ل  ٔساسية  ا امات  ج ا و صادية  ق ٔحاكم تمنية  ىل  واراكزا  عية، 

ة  الثقاف والتعبريات  إالبداع  حامية  ويضمن  يقر  ي  ا اململكة  دستور 
لهيا يف الفصول  ه.  26و  25و 5املنصوص    م

ٔصا واملعارصة ٔيضا  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فريق ا يد  ٔ ىل   نود الت
امل  قانونٔن هذا  ال  رشوع  ٕاطار  يف  ٔيت  الثقافي ال  مب من  ريق   ، بالد ة يف 

لمؤلفني وحقوقهم،   مة  ة وضامن حامية  ة الثقاف مع ٕاىل جمال الصنا جمال ا
عي  ج ال والشفاف لهذه احلقوق، وحتسني الوضع  ب التوزيع ا ح  وف

التكوينات جودة  من  والرفع  التحتية  ة  الب وحتسني  ة،  الف هذا    لهذه  يف 
ال ٔن   ،ا امل اصة و س  ٔس ت رجع ٕاىل رخي  املؤلفني  املغريب حلقوق  ب  ك

يف  ب  املك هبذا  هنوض  ا يض رضورة  يق مما  املايض،  القرن  من  ات  ٔربعي
والثقايف  الفين  إالبداع  وحمال  ة  الثقاف ة  الصنا تعرفها  اليت  التحوالت  ظل 

امة.    بصفة 

س احملرتم،    السيد الرئ
  اء احملرتمون، السادة الوزر 

شارون السيدات والسا    احملرتمون،  دة املس
ب   املك لوضعية  سبة  ل رخيية  حمطة  بصدد  اليوم  ٔننا  خر  نف ٕاننا 
هذا   مبوجب  ري،  ٔ ا هذا  سيحظى  ث  ح املؤلف،  حلقوق  املغريب 

رخيه من وضع قانوين يف شلك  املرشوع، بنق نوعية ٔول مرة يف  ه  سمتك
ل  اضع  اعتباري  الستقالخشص  متتع  العام،  ه قانون  سميك مما  املايل،  ل 

نه من عرصنة طرق دون شك   ومتك ٕاليه،  املوو  املهام  وتقوية  تعزز  من 
التحصيالت  تدبري  يف  واحلاكمة  ة  الشفاف رسيخ  وكذا  وٕادارته،  تدبريه 

املادية   ،والتوزيعات ني  املبد ٔوضاع  ب هنوض  ا يف  إالسهام  ٕاىل  ٕاضافة 
اص مجمواملعنوية،  ىل  صادق  قد  املغرب  ٔن  و ات ة  االتفاق من  ة  و
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ة الفكرية. واملعاهد لملك ه عضوا يف املنظمة العاملية  ولية بصف   ات ا
املؤلف   حلقوق  املغريب  ب  املك فٕان  اجلديدة،  الوضعية  هذه  وبفضل 
ية، وذ  ٔدبية والف ا ة  امللك دان  يك يف م ام بدور دينام الق متكن من  س

ٔدوات د   ستعامل  ٔنظمة معلوماتية  قدمة و ل م ه من رفع املداخ يثة سمتك
 ، الص ذات  ٔخرى  ا القوانني  يق  مع  م  ام  س التوزيعات يف ا وحتسني 

رمق   القانون  مت   2.00اصة  كام  اورة  ا واحلقوق  املؤلف  حبقوق  املتعلق 
متميه.    تغيريه و

ا ٔن احلكومة اكنت لها الش ٔيضا،  ليه  يد  ٔ ة يف وما جيب الت اكف ة ا
القا هذا  ويف  ٕاخراج  هنائية،  ا صيغته  يف  السيد  نون  شكر  إالطار،  هذا 

الفعاليات  الوزارة مع اكفة  اعمتدهتا  اليت  شارية  املقاربة ال اليا  ر ومثن  الوز
املرشوع يف مستوى تطلعات امجليع كون هذا  ية، حىت  ٔنه   ،الف اصة و

رخيه بوضع قانوين  ٔول مرة يف  متتع  اص. س   ومايل 
ملست  اء هباكام ننوه  املتعلقة    دات اليت  ت  اصة  هذا املرشوع، 

عي  داث صندوق اج ع وٕا والت ه  التوج إالدارة وجملس  داث جملس  ٕ
نظام  من  هنم  متك هبدف  وذ  اورة،  ا احلقوق  ٔحصاب  و املؤلفني  الفائدة 

والصحي عية  ج ظروفهم  بة  وموا عية  ج رامهتم التغطية  وحفظ  ة 
رتاف مب  ية. جهوداهتم ودورمه يف احلياة او ة والفكرية والف   لثقاف

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة   ٔنية لهذا املرشوع، فٕاننا يف فريق ا الل القراءة املت من 

ي  ٔ ىل: نود الت   د 
ٔن إالبداع الثقايف1 شلك.  ٔمر   والفين املغريب  ٔكرب، ا  اليوم الرهان ا

وخمتلف  إالبداع  لهذا  ٔمعق  وحرية  ٔكرب  حامية  تعزز  معه  يتطلب  ي  ا
ة، مع رضورة حماربة القرصنة والتصدي لها؛    التعبريات الثقاف

قوية  2 ٕارادة  يتطلب  القطاع،  هذا  وحتديث  هبيلكة  م  ه ٕان   .
ال وا من  لرفع  واحضة  امل سرتاتيجية  ودمع  ة،  من  الثقايف  ٔن  ثقفني، ش

ٔخرى؛  ة  ني، من  انني واملبد   والف
مبا 3 الثقافة  قطاع  هيلكة  ادة  ٕا يتطلب  ببالد  الثقايف  الوضع  ٕان   .

وسائل  من  يلزم  مبا  ودمعه   ، لبالد الثقايف  املرشوع  ملقومات  ستجيب 
راز غىن    الرتاث الوطين؛   العمل ٕال

ثق 4 ة  لصنا ٔسس  ا وضع  بد . رضورة  جماالت  مجيع  شمل  ة  اع  اف
اخلاص  القطاع  وشجيع  الشباب،  ٕالدماج  شغل  فرص  توفري  ىل  قادرة 
ة  والثقاف ية  الف التعبري  وسائل  خمتلف  وتطور  امليدان،  هذا  يف  ر  لالس
دد ممكن من املواطنات  ٔكرب  ٔن الثقايف وإالبداعي من  احلديثة، وتقرر الش

  واملواطنني. 
اء هبا هذا    ،من هذا املنطلق ضيات اليت  لمق رية  ٔمهية الك لنظر ل و

هذا    ،املرشوع لفائدة  ٕالجياب  نصوت  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  يف  فٕاننا 
  املرشوع قانون. 

ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

دة والتعادلية: )  3 لو ستقاليل    الفريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  ر احملرتم، السيد الوز 

شارون السيدات والسا    احملرتمون،  دة املس
لس   دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

رمق   قانون  مرشوع  اقشة  م ل  ٔ من  شارن  ب    25.19املس ملك يتعلق 
اورة.    املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا

ستقاليل اليوم، بصدد حمطة   سبة لوضعية ٕاننا يف الفريق  ل رخيية 
ب امل  نوعية،   ،ك بنق  املرشوع،  ري مبوجب هذا  ٔ ا ث سيحظى هذا  ح

اعتباري  خشص  قانوين يف شلك  وضع  من  رخيه،  يف  مرة  ٔول  ه  سمتك
ه دون شك من تعزز  الستقالل املايل، مما سميك متتع  لقانون العام  اضع 

عرص  من  نه  ومتك ٕاليه  املوو  املهام  و وتقوية  وٕادارته،  تدبريه  طرق  كذا  نة 
ة واحلاك  الشفاف ىل رسيخ  قد صادق  املغرب  ٔن  و اصة  التدبري،  مة يف 

هنوض  ا إالسهام يف  ٕاىل  ٕاضافة  ولية،  ا ات واملعاهدات  االتفاق ة من  مجمو
ة.  لملك ه عضو يف املنظمة العاملية  ولية بصف ني املادية ا ٔوضاع املبد   ب

ب املغريب حلقوق امل اورة ستفاملك ضاف ٕاليه مج من  ؤلف واحلقوق ا
ٔن تقوي طبيعة مع وتعز مساره ببالد ٕالمتام معلية  املهام   ٔهنا  اليت من ش

لقمية الفكرية   عتبار  ادة  رية، وٕا ٔ ٓونة ا ه يف ا إالصالح اليت يعرفها قطا
ٔن  و اورة، خصوصا  ا املؤلف واحلقوق  وإالبداعية، وضامن حقوق  ية  والف

تتعل ا دات  مبست اء  وجم ملرشوع  إالدارة  جملس  داث  ٕ ه ق  التوج لس 
اورة،  ٔحصاب احلقوق ا عي لفائدة املؤلفني و داث صندوق اج ع وٕا والت
ظروفهم  بة  وموا عية  ج التغطية  نظام  من  هنم  متك هبدف  وذ 
رتاف مبجهودمه ودورمه يف احلياة رامهتم و عية والصحية وحفظ    ج

والف  ة والفكرية  ٔهيل جمال  ية، كام سميكن هذا املرشوالثقاف ت قانون من  ع 
الصعيد   ىل  اورة  ا التعريف حبقوقهم واحلقوق  املؤلفني عن طريق  حقوق 
املادية  حقوقهم  ضامن  ل  ٔ من  هبا  هنوض  وا واحمليل  واجلهوي  الوطين 

ٔدبية ب والترصحي مبصنفاهتم ا خنراط يف املك ية، كام ال   واملعنوية مع  والف
ٔن   القانوجيب  هذا  مرشوع  ٔن  ىس  التوجهيات ن ذ  تنف ٕاطار  يف  ٔيت  ي ن 

يتعلق   ف  اصة  و السادس،  امل محمد  اجلال  لصاحب  ة  السام ة  امللك
صادية  ق لتمنية  ٔساسية  ا امات  ا عتبارهام من  الثقافة والفن،  مثني  ب

عية.  ج   و
ٔن تطور جم نعتقد  ٔننا  يدا من فرض ال حقوق املؤلف يتطلب مز ري 

ل: رشوط وضوابط ق   انونية صارمة م
سهرات   يقومون  ن  ا انب  ٔ ا انني  الف ىل  ة  رسوم رضي فرض   •
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ل املغرب؛    دا
وسائل  مستوى  ىل  رش  ي ي  ا الرمقي  احملتوى  يف  النظر  ادة  ٕا  •

عي؛  ج   التواصل 
ستجيب  • الوضع الثقايف بب يتط  ادة هيلكة قطاع الثقافة مبا  لب ٕا

  ملقومات املرشوع الثقايف؛ 
وتقريب   احلديثة،  ة  والثقاف ية  الف التعبري  وسائل  خمتلف  وتطور   •

ٔن الثقايف؛    الش
يت القطاع،  هذا  ٕاصالح  لرفع  ط •  واحضة  وٕاسرتاتيجية  قوية  ٕارادة  لب 

والف  امة،  بصفة  املثقفني  ة، ودمع  الثقايف من  ٔن  الش ني من  انني واملبد
ٔخرى؛  ة  اص من    شلك 

ب املغريب حلقوق املؤلفني واحلقوق   لمك ٔن مينح هذا القانون  • رضورة 
من   مبزيد  ٔعضائه  ومتتيع  به  إالجيايب  العمل  لضامن  الالزمة  الوسائل  اورة  ا

ذها.  ليات وٕاجراءات وتدابري خمتلفة ليمت تنف ة، مع توفري    الكفاءة والشفاف
الطبي رمق  من  القانون  مينح  ٔن  قانونيا،    25.19عي  وضعا  ب  املك لهذا 

ٔننا   قدمة، ٕاال  ه خشصية اعتبارية، يف ٕاطار استقاللية مالية وٕادارية م ومين
لوقوف  احلايل  ب  ملالية املك اص مايل  اف املنرب نطالب برضورة  من هذا 
بعدة  خشصيا  توصلت  ي  وا ب  املك هذا  طبع  ي  ا سيري  ال سوء  ىل 

و شاك املني  من  لهذا  ت  املايل  التدبري  سوء  شتيك  دا  دمني  مست
ب.    املك

ب يف صيغته اجلديدة مع املامرسات اليت سادت من   ٔن يقطع املك ٔمل  ن
ىل  قادرة  سيري ٕاىل مؤسسة  ال ة يف  رجتالية واملزاج ل واليت طبعهتا  ق

ه الفين و  ىل ضامن ح الفعل الثقايف والتوج ع املبين  شىت  قو الت ني  ق املبد
  مشارهبم. 

ليمك ورمحته تعاىل و    راكته. والسالم 

  : مدا الفريق احلريك )  4

  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لمسامهة   شارن،  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

رمق  يف   قانون  مرشوع  اقشة  حلقوق   25.19م املغريب  ب  ملك املتعلق 
ا  وموقف تصور  راز  ٕال لنا  ساحنة  اسبة  م ويه  اورة،  ا واحلقوق  املؤلف 
ىل الصعيد الوطين،  ه  ٔول من نو رشيعي الهام لكونه ا حول هذا النص ال

اجلال لصاحب  ة  السام ة  امللك لتوجهيات  ذا  تنف داده  ٕا ي مت  امل   وا
من  عتبارهام  والفن،  الثقافة  مثني  ب املتعلقة  ٔيده  و السادس نرصه هللا  محمد 
واراكزا  عية،  ج و صادية  ق لتمنية  ٔساسية  ا واملركزات  امات  ا

ة.  ٔحاكم دستور اململكة اليت تضمن حامية إالبداع والتغريات الثقاف   ىل 

س،    السيد الرئ
البداية نن  ،يف  ٔن  ه جلنة    وهالبد  ي عرف إالجيايب واملسؤول ا لنقاش 

املرشوع،  هذا  دراسة  مبناسبة  عية  ج و ة  الثقاف والشؤون  التعلمي 
تفا  ىل  والتواصل  والثقافة  الشباب  ر  السيد وز ٕاىل  والشكر موصول 
حول   شارن  املس والسادة  السيدات  واستفسارات  مالحظات  مع 

ضيات ومضامني هذا املرشوع ا اب النتظارات رشحية عريضة  يمق است
انني  قفني وف نيني وم ني و د ة من م ة الثقاف ٔثري يف السا متع لها ت من ا

ني.  الم   وٕا

س،    السيد الرئ
جمال   هبا  حيظى  اليت  البالغة  ٔمهية  ا ىل  نؤكد  احلريك  الفريق  يف  ٕاننا 

 ٕ ٔن ازدهارها يظل رهني  اك مجيع  رش الثقافة وإالبداع يف اململكة، معتربن 
ومتكهنم  حقوقهم  محلاية  ليات  وٕاجياد  وإالبداع،  والفن  الثقافة  ال  ور ساء 

ٕاسامع صوهتم املعنية  من  اجلهات  ٕاىل  هو وٕايصا  ذ  ىل  دليل  ري  و  ،
شلك  يف  امجلاعي  لتدبري  هيئة  ٕاىل  املؤلف  حلقوق  املغريب  ب  املك حتويل 

لقانون العام اضع  ال  ، خشص اعتباري  ل حامية ستقالمتتع  ٔ ل املايل من 
اورة، ومتكني مجيع املنخرطني يف  ٔحصاب احلقوق ا وتدبري حقوق املؤلفني و
رتاف  و رامهتم  وحفظ  ة  وثقاف وحصية  عية  اج دمات  من  ب  املك
املغرب  ٔن  و اصة  ية،  والف والفكرية  ة  الثقاف احلياة  ودورمه يف  مبجهوداهتم 

االت من  ة  مجمو ىل  صادق  اقد  عضو فاق ه  بصف ولية  ا املنظمة   ات  يف 
ة الفكرية.  لملك   العاملية 

س،    السيد الرئ
بعض  احلريك  الفريق  يف  ل  س الهام  املرشوع  هذا  نناقش  وحنن 

  املالحظات اكلتايل: 
داد مضامني هذا املرشوع؛  - ٔثناء ٕا شارية  د املقاربة ال   دم اع
ة والكفاءة يف ط  - ٔ الشفاف د د م ب    ريقةرضورة اع يار مسؤويل املك اخ

اورة؛ املغريب    حلقوق املؤلف واحلقوق ا
لهذا    - املايل  والتدبري  إالداري  سيري  ال حول  فعا  ة  مراق د  اع رضورة 

ب؛    املك
القانونية،   - الرتسانة  ب ورضورة حتديث  لمك د وشفاف  تدبري ج بة  موا

حملاسبة.  ٔ ربط املسؤولية  د   مع تفعيل م

س، السيد الر    ئ
احلريك،  الفريق  يف  فٕاننا   ، الن ٔهدافه  و املرشوع  هذا  ٔمهية  اعتبارا 

ومسؤو بناءة  ٔمهية   ،مكعارضة  ب ا  م ٕاميا  املرشوع،  هذا  مع  ٕاجيا  ل  نتفا
ٔن الثقايف وصيانة حقوق إالبداع  لتوافق حول قضا الش ٔجواء حصية  لق 

ٔسف شدي ل ب س ٔننا  دوإالنتاج الفكري والفين، ٕاال  ل احلكومة  د  م تفا
ددها  مع تعديالت الفريق   تعديال بدون تقدمي مربرات   28احلريك اليت بلغ 

عة.    مق
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   . والسالم 

حتاد العام ملقاوالت املغربمدا  )  5   : فريق 
 سم هللا الرمحن الرحمي 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شار   يدات الس    ن احملرتمون، و والسادة املس
املغرب   العام ملقاوالت  حتاد  مس فريق  لكمة  ٔتناول ا ٔن  يطيب يل 

اليت   اجللسة  هذه  رمق خن يف  قانون  مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل صها 
اورة.   25.19 ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا ملك   املتعلق 

الث  السياسة  نناقش  وحنن  بنا،  ر  د يوليه  قافو مبا  إالشادة   ، لبالد ة 
و  هللا  نرصه  السادس  محمد  امل  اجلال  اص صاحب  م  اه من  ٔيده 

 . زدهار ببالد اء و لتمنية والر ل جع رافعه    لقطاع الثقايف يف س
ىل  والتواصل  والثقافة  الشباب  ر  وز السيد  ٕاىل  لشكر  نتقدم  كام 

ا الهام،  املرشوع  لهذا  اءتقدميه  املغريب   ي  ب  املك ام  و ماكنة  لتعزز 
اورة.    حلقوق املؤلف واحلقوق ا

ر احملرتم،   السيد الوز
شار    ن احملرتمون، و السيدات والسادة املس

ب املغريب حلقوق املؤلف،  لمك سبة  ل شلك هذا القانون نق نوعية 
خشص  شلك  يف  قانوين  وضع  من  رخيه،  يف  مرة  ٔول  ه  سميك ث  ح

ه دون شك باري اعت  الستقالل املايل، مما سميك متتع  لقانون العام  اضع 
نه من عرصنة طرق تدبريه وٕادارته،   من تعزز وتقوية املهام املوو ٕاليه ومتك
ة واحلاكمة يف تدبري التحصيالت والتوزيعات، ٕاضافة  رسيخ الشفاف وكذا 

وامل  املادية  ني  املبد ٔوضاع  ب هنوض  ا يف  إالسهام  ٔن عنويةٕاىل  و اصة   ،
ه  بصف ولية  ا واملعاهدات  ات  االتفاق من  ة  مجمو ىل  صادق  قد  املغرب 

ة الفكرية.  لملك   عضو يف املنظمة العاملية 
ب من لعب دور   متكن املك فضل هذه الوضعية القانونية اجلديدة، س ف
ٔنظمة  قدمة و ٔدوات م ستعامل  ية  ٔدبية والف ة ا دان امللك يك يف م دينام

املداخ معلوما رفع  ه من  متك ديثة  ام تية  س ا التوزيعات، يف  ل وحتسني 
ضيات القانون رمق   اورة   2.00م مع مق املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

متميه.   كام مت تغيريه و
حتاد   ٔهداف  و رؤية  مع  وتنامغ  ام  س ا يف  دات  املست هذه  ٔيت  وت

لطاملا  ٕاذ  املغرب،  املقاوالت  رب  العام   ، ة ٔكد الثقاف ات  الصنا درالية  ف  
ب املغريب 1FICCوإالبداعية ( لمك ىل رضورة مراجعة القانون املنظم   ،(

ىل غرار ما حيدث  لتدبري امجلاعي،  س هيئة  ٔس ت املؤلف هبدف  احلقوق 
وإالبداعية   ة  الثقاف ات  الصنا لتطور  ركزية  عتباره  ٔخرى،  جتارب  يف 

ا   رتام حقوق  وضام ة الفكرية، ووضع ٕاطار يتالءم املؤلفني و ال حقوق امللك
 

1 Fédération des Industries Culturelles et Créatives 

سم  ت زالت  ال  واليت  القطاع  نيي  و ملهنيات  عية  ج الوضعية  مع 
  لهشاشة.

اء هبا مرشوع هذا القانون دفعة   ضيات اليت  ٔن تقدم املق ٔمل  وحنن ن
و  يف ملهام ا ب املغريب حلقوق املؤلف حىت يضطلع  لمك امة قوية   ود

ة الفكرية. جمال حقو    ق املؤلفني وحقوق امللك
املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  سياسة  مع  اما  س وا  ، ذ ل  ٔ و
مثن املضامني إالجيابية اليت   ، فٕاننا  لقطاع الثقايف ببالد هنوض  ة ٕاىل ا الرام

ملوافقة.  ليه    اء هبا مرشوع هذا القانون ونصوت 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

لشغلمدا  )  6 حتاد املغريب   : فريق 

س احملرتم،    السيد الرئ
  والسادة الوزراء احملرتمون،   ات السيد 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٕاطار   لكمة يف  ٔتناول ا ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس  رشفين 
مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل ختصص  اليت  رشيعية  ال اجللسة  هذه 

اورة.  25.19 رمق انونالق ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا ملك   املتعلق 
ات   اليت سادت اج إالجيابية  ٔجواء  ٔنوه  ٔن  ٔود  البداية  جلنة ويف 

خلصوص بتدارس  عية واليت مسحت لنا  ج ة و الثقاف التعلمي والشؤون 
ل السيد الوز  ٔن يتفا ٔمل  ، وكنا ن ٕالجياب   رٔوضاع الفن والثقافة ببالد

املقدمة التعديالت  ل   ،مع خمتلف  يق لن  ٔنه  ب النقاش  بداية  ذ  لن م ٔ ه  لك
ىل  ه  ا حرصا م ٔي تعديل مما دفعنا لسحب التعديالت اليت تقدم هبا فريق
يف  ٔوىل  خطوة  الوجود  زي  ٕاىل  قانون  املرشوع  هذا  خراج  ٕ إالرساع 

احل ب  يف  دد  اجلديد  ستور  ا مضامني  تزنيل  ل  ت قو س واحلر ق 
التنظمي  ث  من ح معها  التعامل  غي  ي اليت  االت  ا من  ة  ٔساسية مجمو ا

والفن، ٕاذ   الثقافة  اص ومهنا  شلك  الفصل  القانوين  ٔن   26نص يف  ىل 
منية" املالمئة،  لوسائل  ة  العموم السلطات  والفين،   دمع  الثقايف  إالبداع 

ضة.  لر هنوض    والبحث العلمي والتقين وا
ٔسس امك  ىل  ، و ة مستق ف ك االت وتنظميها،  سعى لتطور ت ا  

نية مضبوطة".    دميقراطية و
ٔن تنصب بعد  ٔن اجلهود جيب  لشغل،  حتاد املغريب  ونؤكد يف فريق 
خراج نصوصه  ٕ ضياته وإالرساع  ىل ضامن مق ىل هذا املرشوع  املصادقة 

ة.    التطبيق
القانون ٔن مرشوع  قة  ب املغريب حلقوق  ا  25.19  رمق  حق ملك ملتعلق 

سيدشن   اورة  ا واحلقوق  ية املؤلف  والف ة  الثقاف احلياة  يف  ديدة  ملر 
اليت خترتقه    ،ببالد الالت  خ ب ومعاجلة  ىل عرصنة املك ٕاذ سيعمل 

شئ من   ٔ ٔدوار اليت  ستور اجلديد حىت يضطلع  بته مع مضامني ا وموا
ه لك وتطورها،  لها  ها يتضم   ٔ تدار جيب  اليت  النقائص  من  ة  مجمو ن 
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ٔمهها:  ال، ومن    مستق
ٔي  د م مما يرضب  ددها  حتديد  دم  و ات  التعي كرثة  لك:  الهي • مشلك 
رتاف  وهذا  إالداري،  لس  ا مستوى  ىل  ميقراطية  وا ستقاللية 

ٔمر مؤقت فقط.  ٔن ا ي يقول ب ر نفسه ا   السيد الوز
النقا تثري  ٔن  ر    ش حولوميكن  ٓ ىل  دة  القانون، ز مدى دستورية 

مترر  يف  لضغط  ر  الوز خضوع  وٕاماكنية  املصاحل  تنازع  خيص  ف  ذ 
ات من   ل ف ٔو من ق ل املستغلني  لبية املعينة سواء من ق ٔ قرارات حبمك ا
مة إالرشاف  ا تويل الوزارة  ٔن ذ لن يمت يف  ني  ذوي احلقوق، يف 

وٕاع إالدارة  اىل  رشيعية، امل  ) ٔخرى  زة  ٔ من  معينني  دة  مبسا لقانون 
  ؛ قضائية، مؤسسات حاكمة) 

سمية  ال مستوى  ىل  سواء  مشلك  يطرح  نية:  مجعيات  س  ٔس ت  •
لو كام  نية"  ل   " ق من  فهمه  مت  س وهكذا  ت  بنقا يتعلق  ٔمر  ا اكن 

وظائف  لها  امجلاعي  ر  لتد جبمعيات  يتعلق  ٔمر  ا ٔن  ني  يف  املهنيني، 
ال. كام حمددة   كون النواة لالستقاللية التدرجيية مستق ٔن  املفروض  ومن 

ٔن هذه امجلعيات لن تؤسس من  ه مشلك تزنيل القانون  يطرح هذا التو
هناك  وستكون  سها  ٔس بت الوزارة  تقوم  ٔن  معقوال  س  ول نفسها  تلقاء 

سو  و  ال،  نا  معرف س حبمك  ٔس الت فرتة  ٔثناء  ات  وزا ف  الفات 
رص ىل املعينني فقط. يق لس إالداري     ا

زة(• غياب  ٔ  .الرقابة والتحكمي از) 
قرر   لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يف  فٕاننا  سبق،  ما  ىل  سا  ٔس وت

ل جلنة التصويت   ليه دا ور كام متت املصادقة  لصاحل مرشوع القانون املذ
عية. ج ة و   التعلمي والشؤون الثقاف

ة )  7 لشغلالكو   مجمو ميقراطية    : نفدرالية ا
س،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء، 
شارون،    السيدات والسادة املس

ٔمام   لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رمق   قانون  مرشوع  ملناقشة  املوقر  املغريب   25.19جملسنا  ب  ملك يتعلق 

احلقوق املؤلف و    ورة. احلقوق ا
املؤلفني   املغريب حلقوق  ب  القانون ٕاىل حتويل املك هيدف مرشوع هذا 

رمق   مبوجب  ة    5بتارخي    2.64.406احملدث  احل مارس   8(  1384ذي 
لقانون  1965 اضع  اعتباري  لتدبري امجلاعي يف شلك خشص  ) ٕاىل هيئة 

الستقالل املايل، و  متتع  دات العام و اء به من مست الل ما  ذ من 
ٔساسا بـعل تت   : ق 

  ٕالدارة الالزمة  صاصات  خ جبميع  متتع  ٕادارة  جملس  داث  ٕا
ب؛    املك

  و ه  لتوج جملس  داث  جمال  ٕا شارية يف  اس مبهام  يضطلع  ع،  الت

هتا؛  اورة وحام ال حقوق املؤلف واحلقوق ا هنوض مب   ا
  ٔساسية لتدبري حقوق املؤلفني و د ا ىل القوا احلقوق  التنصيص 

اورة؟    ا
 و ل ا لتنظمي  اصة  ضيات  مق ىل  املالية  تنصيص  ة  املراق

ب؛    لمك
   احلقوق ٔحصاب  و املؤلفني  لفائدة  عي  اج صندوق  داث  ٕا

لتغطية الصحية وٕان اكنت هذه يه   هنم من نظام  اورة قصد متك ا
الوجود   زي  ٕاىل  ه  ٕاخرا عرف  ي  ا القانون  هذا  مرشوع  مرايم 

اليت   والتحوالت  يتالءم  ال  ٔخرا  مجيع  شهت يف  حولنا  من  العامل  دها 
ري من الفرص   لينا الك بهتا و ضيع  لتايل عن موا االت وختلف  ا
ني   واملبد انني  الف من  واسعة  ات  لف احلقوق  من  ري  الك وٕاهدار 

تعديالت   دة  يتطلب  مضمونه  فٕان  ني،  من  واملنت النص  لتجويد 
ا  ،ة عرفهتا  اليت  الطفرة  مع  ٔخرى  ة  من  ه  نظومة مل وملالءم

ٔحاكم دستور   ت    وتوسع فضاء  2011القانونية معال ب احلقوق واحلر
رٔي   من  كن  مل  ذ  ٔن  ٕاال   ، اليت  ببالد مجيع    رفضت احلكومة 

من   لرمغ  شارن  املس جملس  شارو  مس هبا  تقدم  اليت  التعديالت 
املمتزي  دورها  لها  رشيعية  مؤسسة  عن  صادرة  وهنا  ومن  اههتا  و

امل  هتا  ري ٔحاكم تنحبمك  وفق  الربملاين  العمل  ٕاغناء  ٔهنا  ش من  ة  و
ستور.    ا

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارون،    السيدات والسادة املس
ريم ٕاىل جتويد   ميقراطية بتعديالت  ة الكونفدرالية ا ا يف مجمو لقد تقدم
دمني  املست ومتثيل  سيريه  ودمقرطة  ب  املك حاكمة  وحتسني  النص 

ٔ عي سلمي التداولية و   زتهب اخ اج هم يف اختاذ القرار وتوفري م ذ ٕالرشا
ب يف اجناز املهام املسندة ٕاليه،   ٔداء والرفع من فعالية املك وحمفز لتطور ا

ات ٔ ٕاال   مو وا الفرق  يق  تعديالت  من  ريها  كام  التعديالت  هذه  ن 
متثيلية امللقاة   ٔمانة ا ا لرفض، ووفاء من  ت  متسك ىلوو فٕاننا  ا  اتق  

و  التدبري هبا  رشوط  ٔدىن  توفري  ٕاىل  قر  يف نص  ىل  التصويت  رفض 
ميقراطي الشفاف.    ا
ليمك و    راكته. رمحة هللا تعاىل و والسالم 

عي )  8 ج ميقراطي  ستوري ا ة ا   : مجمو
  سم هللا الرمحن الرحمي 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن، س السيدات وال    ادة املس
عي يف   ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
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قانون رمق   اقشة مرشوع  املؤلف   25.19م املغريب حلقوق  ب  ملك املتعلق 
ث   مثني الثقافة والفن، وح ابة ملطلب  ٔيت است ي ي اورة، وا واحلقوق ا

و  ٔساسية  ل  مرا قطعت  بالد  حملاربة  ٕاط هامة يف وضع  ٔن  ار مؤسسايت 
واملوسيقي   وإالبداعي  الثقايف  الفين  احلقل  يعرفها  اليت  الالت  خ
والتقدم  لريق  ٔساسية  واقعة  شلكت  اليت  احلقول  هذه  يض،  والر

  لشعوب واحلضارات. 
ني   املبد ات عريضة من  ى ف اصة  ٔمهية  ب ٕان هذا املرشوع حيظى 

االت، ني يف شىت ا دات حتمي ن  واملؤلفني واملنت ظرا ملا حتم من مست
و  اهتم  وٕابدا و حقوقهم  سباهتم  مك من  تضمن  اهتم  ٕابدا ٔيضا  تصون 

ىل تعزز و حتديث الرتسانة القانونية  ستغالل و الرسقة، فٕان التنصيص 
ني، و توفري املناخ املالمئ   ٔكرب حلقوق املؤلفني و املبد ل ضامن حامية  ٔ من 

س ذلتمنية و  ي يضطلع به املؤلف املبدع رات ب ب  ور ا ، فا بالد
و  الوطنية  الهوية  ىل  احلفاظ  و يف  ة  الثقاف احلقوق  ات تعزز  الصنا تطور 

و  ة  د الثقاف ج رشيع  ٕاصدار  ىل  اليوم  مسؤولون  ٓن  ا جيعلنا  إالبداعية 
ماد لالضطالع حبامية حقوق املؤلفني ووضع لبنات مؤسسة قوية قانونيا و 

ني. او    ملبد

  رضات السيدات والسادة، ح
لتدبري امجلاعي يف   ٕاىل هيئة  ب املغريب حلقوق املؤلفني  ٕان حتويل املك

الستقالل املايل متتع  لقانون العام، و اضع  ويتكون  شلك خشص اعتباري 
داث  ٕا مث  ه،  لتوج وجملس  واسعة،  ات  صالح ٕادارة   جملس  من 

عي لفائدة املؤلفني ؤ  هنم من نظام    حصاب احلقوقصندوق اج متك اورة  ا
قانونيا   وحتوال  رشيعية  قفزة  ة  رصا يعترب  هذا  لك  عية،  ج التغطية 
متع  ا املؤلف واملبدع يف  ملاكنة اليت حيتلها  رتافا  د ٕاجيايب وا ومؤسساتيا 

  املغريب. 
فٕاننا   الهامة،  رشيعية  ال اخلطوة  هذه  مع  ملوازاة  و السياق  نفس  ويف 

اهن  برضورة  وحتسني يب  املؤسسة  هذه  موظفي  سبات  مك ىل  حلفاظ 
  ٔوضاعهم. 

عية )  9 ج ة العدا    : مجمو
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف اخللق واملرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔتنارش  ٔن  اقشة فين  م يف  عية  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ول 
ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق   25.19مرشوع القانون رمق   ملك يتعلق 

ٔن الثقايف  لش لهنوض  هودات املبذو  ي يندرج يف ٕاطار ا اورة، وا ا
و  اصا،  ما  اه امل  ال  يوهيا  واليت   ، ببالد مجموالفين  يف  ة نعترب  و

اورة حيتل   ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا ٔن املك عية  ج العدا 
ا ٔهداف املتو ق ا   . ةموقعا مركز لتحق

ة العدا   ا يف مجمو ضيات مرشوع القانون، تقدم ومسامهة يف جتويد مق
ٔساس يف: متثل  ة من التعديالت  عية مبجمو   ج

  ٔ ىل  يد  ٔ مستحقالت توزيع  اورة  ن  ا واحلقوق  املؤلف  حقوق  ات 
تمت   ٔن  جيب  لصة  لفائدة  املست وكذ  احلقوق  ٔحصاب  لفائدة 

  ذوهيم؛ 
  ٔليف ت ق  دق شلك  حتدد  القانون  مرشوع  يف  ضيات  مق ٕادراج 

بنص   ذ  يمت  ٔن  عوض  ٔعضائه،  تعيني  ة  يف و إالدارة  جملس 
الوة   ،تنظميي لس  ا ٔلف  يت ٔن  ا  اقرتح من  وقد  سه  رئ   12ىل 

 ) مخسة  (5عضوا:  ومخسة  إالدارة  عن  ممثلني  ٔعضاء  ٔعضاء  5)   (
ب وعضون ( ملك املنخرطني  ل  خبون من ق ) من خشصيات 2ي

واحلقوق   املؤلفني  حقوق  تدبري  جمال  يف  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من 
ٔعضاء مبرسوم؛  ٔن يمت تعيني هؤالء ا ىل  اورة،    ا

   الترصحي وجوب  ىل  طرفالنص  من  اكت  ب   ملمت املك ر   ،مد
ة واحلاكمة اجليدة.  لشفاف   تعززا 

رشية   ملوارد ال ب  زويد املك عية ٕاىل  ج ة العدا  وندعو يف مجمو
ادئ احلاكمة اجليدة يف  ملهام املنوطة به مع تعزز م واملالية الرضورية ليقوم 

ة سنصوت يف مجمو ٔننا  ىل  ري  ٔ ا يف  ونؤكد  ج  تدبريه،  عية  العدا 
ٕالجياب  القانون  ٔوضاع  ٓ   ،ىل مرشوع هذا  ب هنوض  ا سامه يف  ٔن  ملني 

اورة.    ٔحصاب حقوق املؤلف واحلقوق ا
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

ملغرب: ) 10 لشغل  حتاد الوطين  شاري    مس
ىل  وحصبه.  ىل سيد محمد و ده والصالة والسالم   امحلد  و

س احملرتم، السيد ا    لرئ
ر احلرم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
راسة   ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  هذه  ٕاطار  يف  شارن  املس

ىل "مرشوع القانون رمق   ب املغ  25.19والتصويت  ملك ريب حلقوق يتعلق 
اورة". املؤل   ف واحلقوق ا

ىل مرشوع  ل شهرن  ق لس  ا مصادقة  بعد  ٔيت  ي ي  ا النص  وهو 
رمق   رمق    66.19القانون  القانون  ومتمي  املؤلف   2.00بتغيري  حبقوق  املتعلق 

لثقافة والفن   ة  ة السام ٔيت يف ٕاطار العناية امللك ي ي اورة، وا واحلقوق ا
الثقاو  ال  بة  ، وسعيا ٕاىل حتفةساء ور ل موا ٔ القانوين من  إالطار  ديث 

ة إالبداعية.   التغريات اليت عرفهتا الصنا
ٔساس ٕاىل حتويل  ريم  لينا اليوم  ٕان هذا النص القانوين املعروض 
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لشخصية   متتع  لتدبري امجلاعي  ب املغريب حلقوق املؤلفني" ٕاىل هيئة  "املك
الستقالل املايل، ليات الرضورية    وهو ما سميكن من  عتبارية و توفري ا

ليا   دا ال  ا هذا  يعرفها  اليت  والتغريات  ت  د الت ة  موا ل  ٔ من 
ا.  ارج   و

حقوقهم  وحامية  انني  لف املادية  لوضعية  هنوض  ا ٕاىل  ٔيضا  هيدف  كام 
دول  وحتديد  انب،  ٔ ٔو  مغاربة  اكنوا  سواء  اورة،  ا احلقوق  ٔحصاب  و

الص   است سبسعرية  ل استغالل املستحقات  ٔشاكل  تلف  ة 
من   ستفادة  من  املنخرطني  متكني  عن  فضال  ٔداءات،  وا املصنفات 

ة. عية والصحية والثقاف ج   اخلدمات 

ر احملرتم،    السيد الوز
خمتلف  وتعبئة  وطين  حوار  ح  ف يض  يق وإالبداع  لفن  هنوض  ا ٕان 

ات   ال عن الرصا ٔي هبذا ا ء  السياسوية الضيقةاملوارد والن ، فالفن ال ان
رب   ال مير ال حما  ٔن تطور هذا ا اء. و لجميع بدون است  وهو م 

ستحقون.  انني وتبوهئم املاكنة اليت  هنوض بوضعية الف   ا
لني من  رى من الرضورة مباكن مواص احلوار مع خمتلف املتد ولهذا 

ل معاجلة إالشاكالت العالقة، بعيدا رشيعية. عن ضغط املسطرة  ٔ   ال
النص  هذا  ىل  والتصويت  راسة  ا رافق  ي  ا النقاش  بنا  وا لقد 

انني خبصوص هذا القانون وندعو  ٔنصتنا ملالحظات الف لس النواب، و   مب

ل ضامن حسن  ٔ ٔيضا لهذه املالحظات من  الوزارة الوصية ٕاىل إالنصات 
ه.  ٔهداف املرجوة م   تزنيل هذا القانون وبلوغ ا

شارن  ومن هنا، ندعو   لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  يف 
  ٕاىل رضورة:

عية لفائدة املؤلفني وذوهيم؛  - ج ٔعامل  لهنوض  داث مؤسسة    ٕا
د املتعلقة   - ت والقوا حامية حقوق املؤلفني وذوي احلقوق وتعزز الضام

ة الفكرية؛    مللك
خراج النصوص التنظمي  - ٕ رسيع  عتبارها  ية لهذا القانوال ن حلزي الوجود 

ٔساس؛  لبنة ا   ا
انني    - لف ارشة  ٔرضارا مادية م تلحق  حماربة لك مظاهر القرصنة اليت 

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

الل القانون   لوطن من  لي  دمات  ملؤلفقدموا    .املتعلق 
سنصوت  ملغرب،  لشغل  الوطين  حتاد  يف  فٕاننا  اخلتام،  ويف 
الفين   ال  سهم يف تطور ا ٔن  ٓملني  قانون،  ىل هذا املرشوع  ٕالجياب 
صادية  ق وضعيهتم  ىل  ٕاجيا  ينعكس  مبا  املؤلفني  حقوق  وحامية  ببالد 

عية.  ج   و

ليمك ورمحة هللا وراكته    . والسالم 


