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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم

 

م املح س الرئ   ،السيد

والسالس ميدات املح الوزراء   ،ن و ادة

والساالس شار يدات املس مو دة املح   ،ن و ن
  

أن أنظار أعرضشرف املوقرع الذياملجلس ر التقر نص

من ا ا ان بمناسبة جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم نة أعدتھ

رقمدارسة قانون اململكة74.19مشروع اديمية أ تنظيم بإعادة يتعلق

باإلجماع النواب مجلس عليھ صادق الذي ية   .2020نون9املغر

ذا نة ال ختدارست التوار وفق وذلك القانون، املشروع

السيد،2021يناير7و2020دجن28و21و15: التالية برئاسة وذلك

ال حامي الع الفردو عبد عثمان السيد حضور و نة، ال س رئ سدين

ش ال والسيد اضة، والر والشباب الثقافة ر السرممثلتامروز ن أم

ن م املح ن شار املس والسادة السيدات من وثلة اململكة، اديمية أل   .الدائم

ر الوز السيد قدم خاللھبداية، من سط قيما دافعرضا أ

ال القانون املشروع خاللذا من اديمية ذه تنظيم إعادة إ رامي

ات للتوج تنفيذا وذلك ا، ام ح ونظام ا ة العضو ونظام ا ام م مراجعة

و  السامية و و امللكية بالدنا، ا عرف ال ة الدستور للمستجدات ناءفقا

دفع جديد مرجعيةإتصور علمية وطنية كمؤسسة ا وظيف ز عز

م ل ش م بارزةسا أدوارا وتلعب ببالدنا، الثقا شعاع تم

إبراز ز عز و الثقافات مختلف ع ضاري وا الفكري نفتاح و التواصل

ية املغر الثقافة روافد عدد و  .تنوع
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ي ما تتضمن ا بأ أو اديمية، لأل ديدة ا ام للم سبة   :فبال

الفكر- القضايا من قضية ل حث و الدراسة والعلمية ة

ع ره وتطو العل البحث تنمية ام س و ا، عل امللك جاللة ا عرض

واملعرفة، والثقافة الفكر مجاالت مختلف بھ الطاقاترتقاء عبئة و

ة عتبار ا ان بم ود املش والدولية ية جن و الوطنية والعلمية ة الفكر

ع والعمل ا، اختصاص املشاركةمجال ع ا وتحف ا يع

اديمية ا تنظم ال والثقافية العلمية عمال،شطة ام س و

ادفة سانيةال ضارات ل والف والثقا الفكري باملوروث ف التعر إ

صوص ا ع ية املغر ضارة وا   .عامة

م - ي واملغر الھ، أش بمختلف الثقا بداع وجھيع ع نھ

وتثمينھ بھ ف والتعر صوص، من،ا ن اديمي لأل ملتقيات وتنظيم

عن فضال الثقافات، ن ب م والتفا وار ا قيم سيخ ل العالم أنحاء مختلف

ة والفكر الثقافية القضايا دراسة متخصصة علمية كرا إحداث

الع عمال و املرموقة صيات ال م لتكر افآت وم جوائز لميةوإحداث

ن الرص الفنية بداعات و ة املتم ة    .ةوالفكر

العمومية، - يئات وال للسلطات توصية أو اح اق ل تقديم

دف ، العل والبحث والثقافة ن و والت بية بال لفة امل تلك ا م والسيما

الفكري بداع و الثقافية التنمية ع والتحف التعليم، جودة ن تحس

وتطو ، بھوالف رتقاء و العل البحث   .ر

اديمية، - باسم ة، املتم العلمية عمال شر ام س

السبل ل ب ا وتداول املعرفة انتاج ع ن والباحث ن واملفكر العلماء وتحف

املؤلفات ترجمة و املغرب خ بتار ف التعر مة واملسا املتاحة،

املرج العلمية بحاث و اديميةوالدراسات اختصاص صيلة   . عية
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واملؤسساتلاديميةإقامة- يئات ال مع ة الضرور ات لشرا

ذات والدولية ية جن و الوطنية لتحقيقماثلةاملداف العلمية وذلك

املرجوة   .داف

دف املشروع نص بأن أكد فقد ة، العضو لنظام سبة بال أما

إعادة االنظرإل خالللنذا من ن ظام املقيم عضاء عدد ع بقاء

ن ف. عضوا) 30(ثالث شر بظ اديمية باأل مقيم عضو صفة وتمنح

نادا اس امللك، جاللة إ الدائم السر ن أم يرفعھ اح اق ع بناء يتخذ

ادي املجمع تم ،ملداوالت نكما املشارك عضاء عدد بنفس حتفاظ

نب مبحيث ،عضوا) 30( ثالث
ُ
بنفست اديمية باأل مشارك عضو صفة نح

ق محددةةالطر إجراءات فيماوفق جديد، مقتضيات ع التنصيص ةتم

ن الشرفي عضاء يخص بحيثفيما منح،
ُ
الصفة ت صيةذه ل ل

أو مقيما العضو ان سواء اديمية باأل سابق عضو صفة ا ل علمية

 
َ
و ا،  عَ مشار

َّ
عليھ ذ كمار سباب، من ب س ألي امھ م أداء ستمرار

ايمكن دافَمنُح أ خدمة م سا أو مت أس مرموقة صية ل ل

ذلك أجل من عمل أو ا، ودعم بظ،اديمية الصفة ذه ل تخو تم و

يُ  ف إماشر امللك، جاللة إ الدائم السر ن أم يرفعھ اح اق ع بناء تخذ

أ منھ اديميةبمبادرة أعمال سيق ت مجلس من اح باق تحديث .و تم وقد

بالتجارب ناسا است اديمية أعضاء ن عي لدىمسطرة ية جن

املماثلة بمبادرة،املؤسسات ن ع أن اديمية لأل راعيا بصفتھ امللك اللة و

الفئات ضمن أك أو عضوا م، إل املشار اديمية أعضاء ع عالوة منھ،

الفكري ا عطا ود املش صيات ال ن ب من وذلك عضاء، من الثالث

ا شاط مجال   .املتم

أعيدتو  بأنھ ر الوز السيد منأضاف اديمية زة أج لة ي

العام شراف زة أج ضمن اديمية أعمال سيق ت مجلس إحداث  ،خالل

ا بي من ام م عدة يقوم الذي املجلس مشذا انيةدراسة م روع
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يرفع،اديمية اديمية شطة أ حصيلة عن سنوي ر تقر إوإعداد

امللكعِ  جاللة أنلم إ ا مش اديمية، لأل العلمية زة ج اتأليف  يحدد

ع جمَّ
ُ
عملاملـ اتيجية اس تحديد تو و اديمية، لأل رئ از كج ادي

عليھ ا عرض ال العلمية شطة و ع واملشار امج ال ودراسة اديمية،

ا عل واملصادقة اديمية، أعمال سيق ت  . مجلس
ُ
املجمَّ وأ لدى عحدثت

علميةادي عل،تخصصةمان ن إحداث انية إم أخرىميمع ة

ذلك الضرورة اقتضت داث  ٕاضافة ٕاىل  ،لما خصصتنيٕا ني م مجا هیئ

والفنون  جمة ماال و جمة، لل العليا اديمية يئة لفة ،ال مةامل بم

ا وخارج باململكة جمة ال أعمال اللغة،يع أو ية العر اللغة ن ب

خرى  العاملية واللغات غية دو  ،ماز إليھاملع د ع الذي للفنون ادي

الف بداع نمية  .ب

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،ن و السيدات

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن
 

ن شار املس والسادة السيدات ثمن العام النقاش ل مس

املل ات للتوج وفقا جاء والذي القانون املشروع ذا كيةمقتضيات

تصور وفق ية املغر اململكة اديمية أ تنظيم إعادة تم س حيث السامية،

شعاع ام لإلس مرجعية علمية وطنية مؤسسة ا جعل إ دف جديد

مختلف ع ضاري وا الفكري نفتاح و للتواصل وأداة ببالدنا، الثقا

  .الثقافات

د للمز اديمية تنظيم مية أ ع التأكيد امللتقياتوتم من

ة دور بصفة ودوليا، وطنيا ة والفكر العلمية واملناظرات رات والتظا

عاده أ تحليل ام س و املعاصر املجتمع قضايا ع الضوء سليط ل
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أنحاء مختلف من ن اديمي لأل عال ملتقى وتنظيم آفاقھ، شراف واس

الثقافية الدراسة متخصصة علمية كرا وإحداث ةالعالم،   .والفكر

ال والتوصيات احات باالق خذ ضرورة إ الدعوة وتمت

بية بال لفة امل السيما العمومية يآت وال للسلطات اديمية ا تقدم

الثقافية التنمية ع والتحف التعليم جودة ن تحس دف ن و والت

وامل بھ، رتقاء و العل البحث ر وتطو والف الفكري بداع مةو سا

صيلة املرجعية العلمية بحاث و والدراسات املؤلفات   .ترجمة

التدقيق مثل سبات املك عض تراجع وجود ل أنھ، غ

والثقافة اللغة جعل و ديان ة ومقار خ بالتار تمام و املجاالت عض

تمام و رص ا قلب ن غيت   .ماز

امل السيدات إحدى ت مستوىواعت ع تراجع وجود شارات س

اديمية بأ املتعلق السابق بالقانون مقارنة اديمية، باأل املنوطة ام امل

سنة والصادر تم1977اململكة ال ام امل من مجموعة ع نص والذي ،

ا تضمن ام م عدة حذف أن أضافت إذ ديباجة، إطار ا عل التنصيص

وتر  تقليصا عد السابقة لةالديباجة ي و ام م مستوى ع اجعا

  .اديمية

م لف يحة قة بطر املا قراءة مية أ ع التأكيد وتم

ختالف و الشعوب لتنوع امتدادا عد الذي خ التار ع ك وال املستقبل

إعادة الضروري ومن عميق، خ بتار تتم ية العر ضارة ا أن علما ، الثقا

مس لبناء جيد ل ش معقراءتھ خ التار فيھ ينطبق ن ومث قوي تقبل

غرافيا   .ا

نظام ساء ال تمثيلية اعتماد ضرورة ع اح وتم ذا،

اديمية باأل ة   .العضو
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واستفسارات احات واق مداخالت ع جوابھ معرض و

أو ن، شار املس والسادة قصدالسيدات م م جانب نفتاح أن

الذ ، العل بالبحث وض املشروعال ذا أن كما اديمية، بھ تقوم ي

ملدة ي املغر القانون اء فق كبار من ون تت نة عليھ اشتغلت القانون

و اديمية باأل املنوط الدور حيث من داثة ا بمبادئ خذ تم و ن، ت س

حول دورات نظيم ب اديمية قامت كما الثقافية، الديبلوماسية إطار

القا م مشاركةمواضيع العالم ع اديميون أ شارك كما مس، ا رات

البحث ع   .فعالة

أي يوجد ال كما سيقية، وت ة إدار ام م اديمية ام م أن وذكر

املوجودة العلمية د واملعا يآت ال ل و امة ل ازدواجية أو ام امل تراجع

يات الب نفس ما ول ا بدور   .تقوم

تداخ أي وجود عدم ع نوأكد ب من ختصاصات ل

افة مع للتواصل تام استعداد ع بل خرى، واملؤسسات اديمية

مستوى وع للدراسة املطروحة القضايا جميع حول نفتاح و املؤسسات

أساس ع ب ي قانون املشروع ذا إعداد أن إذ سانية، العلوم أيضا

للمستقبل شرافيا اس قانونا ون ي للعلومأن ستمولوجيا   .وإ

ة عضو أن صرح اديمية، داخل ساء ال تمثيلية خصوص و

ا ل اديمية ن التعي مسألة أن كما اديمية، داخل حاضرة ساء ال

فكري مستوى ع يتوفروا أن يجب اديمية وأعضاء دقيقة معاي

علمية قيمة لھ عل إنتاج و عالية بأخالق حظون و ومعرفيةوعل

ية املغر اململكة اديمية أ أعضاء يصبحوا ي ل وخارجھ   .املغرب
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م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،ن و السيدات

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن
 

تقدمت ن، شار املس ملجلس الداخ النظام ملقتضيات طبقا

بتعدي برملانية ومجموعة الفرق املشروععض ذا مواد مت الت

ا عدد بلغ ي18القانون، فيما تمثلت   : عديال،

 والتنمية العدالة ق   عديالت3: فر

 ي املغر تحاد ق وفر والتعادلية، للوحدة ستقال ق الفر

للشغل الديمقراطية ونفدرالية ال ومجموعة 15: للشغل

  .عديال

للت خصص الذي نة ال اجتماع عوخالل ت صو

القانون املشروع حول املقدمة تنظيم74.19رقمالتعديالت بإعادة يتعلق

ية املغر اململكة اديمية عليھأ وافقت برمتھ، القانون املشروع وع

جاء كما باإلجماع نة   .ال

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  
  
  
  

 

  
  ووافقت علیھ ةــاللجنل على ـــكما أحی ونــالقان روعــمش

































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  الثقافة والشباب والریاضةالثقافة والشباب والریاضةعــرض السیــد وزیـــر عــرض السیــد وزیـــر 

  



 

  
  
  قطـاع الثقـافـة   

  
  

  

  
ن الفردوس لكمة  السید ع

ضة ر الثقافة والشباب والر   وز
   تقدمي مبناسبة

  

   74.19مرشوع قانون رمق  
ٔاكدميیة اململكة املغربیة املتعلق ادة تنظمي  ٕ 

عیة ج ة و   بلجنة التعلمي والشؤون الثقاف
شارن      جملس املس

  
  
  
 
 

ء رب 15 الثال   2020 دج



 

  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
س احملرتم؛  السید الرئ

شارونالسیدات والسادة   احملرتمون؛ املس
   

ٔتقدم  ٔن  ٔاكدميیة  املتعلق 74.19رشوع القانون رمق مب  ٔمام جلنتمك املوقرةرشفين  ادة تنظمي  ٕ
ذا. اململكة املغربیة ٔيت تنف ي ی ةلتوجهيا هذا املرشوع ا ة السام امل  لصاحب اجلال ت امللك

دید عة وفق تصور  ادة تنظمي هذه املؤسسة الرف ٕ ٕاىل  هيدف ،محمد السادس نرصه هللا، القاضیة 
 ُ لمیة مرجعیة  شلك ممتزي يف إالشعاع الثقايف تعزز وظیفهتا مكؤسسة وطنیة  ، ب سامه  بالد

ىل خم  اح الفكري واحلضاري  نف رزة يف التواصل و ٔدوارا    . تلف الثقافاتوتلعب 
رتقاء  ىل  ٔاكدميیة اململكة املغربیة حيمل يف معقه دالالت احلرص املولوي  ٕان حتدیث تنظمي 

ة ة السام ایة امللك ة حتت الر وفق التحوالت اليت عرفهتا بالد يف خمتلف  ،ملؤسسات املوضو
االت راز تنوع وتعدد روافد الثقافة امل ،ا  . غربیةال س جمال تعزز ٕا

الل مراجعة  ٔاكدميیة من  ادة تنظمي هذه ا داد مرشوع هذا القانون ٕال وهكذا فقد مت ٕا
ا ستوریة اليت عرفهتا بالد وفقاة هبا ونظام حاكمهتا، وذ ونظام العضوی ا دات ا  .لمست

لهيا يف و  صوص  ضیات م ٔبوابیتضمن هذا املرشوع مق ٔربعة فصول سبعة   ،مادة 79و و
ٔن ٔ  مكٔ رشف ب ٔمام حرضا  :كام یيل  ستعرضها 

ٔاكدميیة: ٔوال   :املهام اجلدیدة ل
دیدة لهذه املؤسسة الوطنیة  مثینا ام  ىل  ٔاكدميیة، نص مرشوع القانون  لمهام اليت تقوم هبا ا

ال امل  تتضمن ،العلمیة دراسة وحبث لك قضیة من القضا الفكریة والعلمیة اليت یعرضها 
رتقاء به يف خمتلف جماالت الفكر و  ،لهيا ىل  منیة البحث العلمي وتطوره والعمل  إالسهام يف 

ولیةتعبئة الطاقات الفكریة والع و  ،والثقافة واملعرفة بیة وا ٔج هتا  لمیة الوطنیة وا املشهود مباك
شطة العلمیة  ٔ ىل املشاركة يف ا شجیعها وحتفزيها  ىل  صاصها، والعمل  عتباریة يف جمال اخ



 

ٔاكدميیة ة اليت تنظمها ا ٔعامل  ،والثقاف ملوروث الفكري والثقايف  الهادفةوإالسهام يف ا ٕاىل التعریف 
امة واحلضارة املغربیة  سانیة  لحضارات إال  .ىل اخلصوصوالفين 

نیطت ٔیضا  كام   ه مة ٔاكدميیة  ىل و ه  ، واملغريب م ٔشاك شجیع إالبداع الثقايف مبختلف 
مثینه ٔحناء العامل لرتسیخ قمي  اتتنظمي ملتق و ، اخلصوص، والتعریف به و ٔاكدميیني من خمتلف  ل

خصصة يف، فضال عن احلوار والتفامه بني الثقافات لمیة م رايس  داث  ة ٕا  دراسة القضا الثقاف
ٔعامل العلمیة والفكریة امل و  والفكریة ٓت لتكرمي الشخصیات املرموقة وا ز وماكف داث جوا متزية ٕا

یة الرصین ات الف   .ةوإالبدا
ٔیضا و  ٔاكدميیة  ام ا ة، والس مهنا من  لسلطات والهیئات العموم ٔو توصیة  تقدمي لك اقرتاح 

لرتبیة  ىل ت امللكفة  والتكون والثقافة والبحث العلمي، هبدف حتسني جودة التعلمي، والتحفزي 
رتقاء به ر البحث العلمي و ة وإالبداع الفكري والفين، وتطو إالسهام ، كام یُناط هبا التمنیة الثقاف

ٔعامل العلمیة املمتزية ىليف رش ا ني  اكدميیة، وحتفزي العلامء واملفكرن والباح مس  انتاج  ، 
رمجة املؤلفات  ة، واملسامهة يف التعریف بتارخي املغرب ويف  املعرفة وتداولها لك السبل املتا

ٔاكدميیة صاص ا ٔصی يف اخ ٔحباث العلمیة املرجعیة ا راسات وا ٔاكدميیة. وا سامه ا منیة  كام  يف 
ٔصیل لك ون والرتاث الفين املغريب ا لف عتناء   . روافده وتعبرياتهإالبداع الفين و

ت، تُ  ٔ للك هذه الغا اكدميیة الرشااكت الرضوریة مع الهیئات واملؤسسات العلمیة الوطنیة قمي ا
ولیة ذات  بیة وا ٔج ٔ وا  .امثاملهداف ا

 

ٔاكدميیة: نیا  :نظام العضویة 
ىل  ادة النظر يفنص مرشوع القانون  الل ٕا دد نظام العضویة من  ىل  ٔعضاء املقميني  إالبقاء  ا

رفعه . عضوا) 30(يف ثالثني  ىل اقرتاح  ذ بناء  ٔاكدميیة بظهري رشیف یت ومتنح صفة عضو مقمي 
ٔاكدميي مع ا ادا ملداوالت ا ، اس ال امل امئ ٕاىل  دد كام مت . ٔمني الرس ا فاظ بنفس  ح

 ٔ ٔاكدميیة بنفس الطریقنح صفة عضو تُم و . عضوا) 30(ي ثالثني ٔ عضاء املشاركني ا  ةمشارك 
دید.  وفق ٕاجراءات حمددة ضیات  ىل مق نيومت التنصیص  ٔعضاء الرشف  وتُمنح. ة ف خيص ا

ٔاكدميیة سواء اكن العضو  لمیة لها صفة عضو سابق  ٔاكدميیة للك خشصیة  صفة عضو رشيف 
ٔو مشاراك، وتَ  ٔسباب، كام ميكن ذ عَ مق  ب من ا ٔي س امه  ٔداء  سمترار يف  لیه  ُحهار   َم



 

ل  ٔ ٔو تعمل من  ٔاكدميیة ودمعها،  ٔهداف ا دمة  سامه يف  ٔو  ٔسهمت  للك خشصیة مرموقة 
ُ . ذ ال ویمت ختویل هذه الصفة بظهري رشیف ی امئ ٕاىل  ٔمني الرس ا رفعه  ىل اقرتاح  ذ بناء  ت

، ٕاما مبباد ٔاكدميیةامل ٔعامل ا سیق  قرتاح من جملس ت ٔو  ه  وقد مت حتدیث مسطرة تعیني  .رة م
ى املؤسسات املامث بیة  ٔج ارب ا لت اسا  ٔاكدميیة است  .ٔعضاء ا

هيم، ٔاكدميیة املشار ٕا ٔعضاء ا ىل  الوة  ه،  ٔن یعني مببادرة م ٔاكدميیة  ه راعیا ل  وجلال امل بصف
ٔكرث مض ٔو  ات الثالثعضوا  ٔعضاء، وذ من بني الشخصیات املشهود بعطاهئا  ن الف من ا

شاطها  .الفكري املمتزي يف جمال 
 

ٔاكدميیة: لثا   :هیالك ا

داث  الل ٕا ٔاكدميیة من  زة ا ٔ ٔاكدميیة ٔعیدت هیلكة  ٔعامل ا سیق  زة  جملس ت ٔ مضن 
ة من املهام من لس اویقوم . إالرشاف العام هنامبجمو ٔاكدميیة :ب  ،دراسة مرشوع مزيانیة ا

رفع اىل ِ  ٔاكدميیة  شطة ا ٔ داد تقرر سنوي عن حصی  ال املوٕا  .مل 

ٔاكدميیة يف   زة العلمیة ل ٔ ٔلیف ا د ت ّدِ ُ ٔاكدميي املـُجمعو ٔ  ا يس ل ویتوىل   ،اكدميیةجهاز رئ
لیه  شطة العلمیة اليت یعرضها  ٔ ٔاكدميیة، ودراسة الربامج واملشاریع وا حتدید اسرتاتیجیة معل ا

لهيا ٔاكدميیة، واملصادقة  ٔعامل ا سیق  م و . جملس ت ى ا اكدميي دثت  لمیة جلع  ان 
ضت الرضورة ذ، خصصةم  ٔخرى لكام اق لمیة  داث جلن    .مع ٕاماكنیة ٕا

ٔاكدميیة  ٕاضافة ٕاىل  ة، مت يف ٕاطار ا ة السام اما مع التوجهيات امللك س داث هذه الهیالك، وا ٕا
خصصتني ني م ون هیئ ٔوىل . يف جمايل الرتمجة والف لرتمجة يها ٔاكدميیة العلیا   امللكفة الهیئة ا

ا ار ململكة و ٔعامل الرتمجة  شجیع  لغات العاملیة  ،مبهمة  ٔمازیغیة وا لغة ا ٔو ا لغة العربیة  بني ا
ٔخرى ونالثانیة يه و . ا لف ٔاكدميي  منیة إالبداع الفين املعهد ا ي یعهد ٕالیه ب ىل  ،ا والعمل 

مثینه لیه و   . التعریف به وإالسهام يف احلفاظ 
رخي املغرب،نقل  كام مت لبحث يف  احملدث مبوجب الظهري الرشیف رمق  املعهد املليك 

ث ) 2006نومفرب  22( 1427من شوال  30الصادر يف  1.06.222 ٔاكدميیة اململكة ح ٔعید ٕاىل 
ُه لَ  تنظمي   .هادا



 

  :نظام احلاكمة :رابعا
عتبار ضوابط التدب اً خِّ وَ تَ  ذا بعني  ٔ ة، و ا ري احلدیث لشؤون العمل ملبادئ الفعالیة والن

ٔاكدميي د ا ٔاكدميیة،، مت ٕاقرار مج من القوا زة ا ٔ ة تنظمي وسري حتدید : مهنا املتعلقة بعمل  یف
ىض  ٔاكدميیة واملصاحل التابعة لها، مبق زة ا يلٔ ُ نظام دا ٔاكدميیة، د عِ ، ی ٔعامل ا سیق  ه جملس ت

ذضُ ویعِر  زي التنف ل دخو  ال امل ق ىل مصادقة  امئ  ٔمني الرس ا ىل كذا و  ؛ه  التنصیص 
ٔاكدميیة،  اص  دِ  نجز وفقت تنظمي مايل وحماسيب  ة املتعلقة مبزيانیة  العملیاُت ه قوا املالیة واحملاس

ٔاكدميیة ملالیةوحيد . ا ة امللكفة  لسلطة احلكوم ور بقرار  ویتوىل . د التنظمي املايل واحملاسيب املذ
صاصات  ٔاكدميیة ممارسةق لحَ ب معويم یُ حماسِ  نيسندة امل خ   .ٕاىل احملاسبني العموم

ة اصة مؤق لجنة   ، ال امل ىل تعیني  ة، نص املرشوع  نتقالیة واخلتام ٔحاكمه  ، ويف 
امئ وست ٔمني الرس ا ٔلف من  لشخصیات العلمیة والفكریة  تت داد لواحئ  ٕ هيا  خشصیات یعهد ٕا

هنم ال امل البت يف تعی ث یتوىل  ٔاكدميیة بعد صدور هذا القانون، ح ة لعضویة ا   . املقرت

ىل سخ  ٔحاكم  داث  ٔ كام نصت هذه ا الیا خبصوص ٕا حاكم النصوص اجلاري هبا العمل 
ٔعضاء املراس ٔسايس ملوظفهيا، مع اسمترار هؤالء املوظفني ٔاكدميیة اململكة وا لني لها والنظام ا

رشیة  ملوارد ال ٔسايس اخلاص  ني صدور النظام ا الیا ٕاىل  ٔحاكم اجلاري هبا العمل  اضعني ل
ٔاكدميیة  .العام 

ُ قانون هذه مجمل مضامني هذا املرشوع  ي ی ٔاكدميیة اململكة املغربیة، ا ي عید تنظمي  وا
ٕالجامع بتارخي صا لیه جملس النواب  سامه يف تعزز وٕاغناء هو مرشوع و ، 2020نونرب  09دق 

عة تتضمن لك مقومات دمع ٕاشعاع اململكة  وحتدیث رصید بالد الثقايف والفكري مبؤسسة رف
راز عراقهتا الل البحث العلمي  وٕا   .وإالبداع الثقايف والفيناحلضاریة من 

   

 .لیمك ورمحة هللا والسالمشكرا لمك، 
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العامـــــــــــــــــــــــة   املناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

العام النقاش ل نمس شار املس والسادة السيدات ثمن

امللكية ات للتوج وفقا جاء والذي القانون املشروع ذا مقتضيات

تصور وفق ية املغر اململكة اديمية أ تنظيم إعادة تم س حيث السامية،

شعاع ام لإلس مرجعية علمية وطنية مؤسسة ا جعل إ دف جديد

وأداة ببالدنا، مختلفالثقا ع ضاري وا الفكري نفتاح و للتواصل

  .الثقافات

اديمية ذه أن ن املتدخل أغلب تحقيقسواعت م سا

للم والثقافية والعلمية ة الفكر ضة بمقوماتمال ف والتعر ةلكة، و ال

ة املر ونية ال واملبادئ القيم شر و ا، وروافد ا، ونا م ل ب الوطنية

ضارات وا الثقافات ن ب ادف ال وار ع. ل اململكة اديمية أ ستعمل كما

ا عل ا عرض ال والعلمية ة الفكر القضايا من قضية ل حث و دراسة

ره وتطو العل البحث تنمية ام س و بھامللك، رتقاء ع والعمل

أخرى  يآت ل املسندة ختصاصات مراعاة مع املجاالت   .مختلف

امللتقيات من د للمز اديمية تنظيم مية أ ع التأكيد وتم

ة دور بصفة ودوليا، وطنيا ة والفكر العلمية واملناظرات رات والتظا

ام س و املعاصر املجتمع قضايا ع الضوء سليط عادهل أ تحليل

أنحاء مختلف من ن اديمي لأل عال ملتقى وتنظيم آفاقھ، شراف واس

ة والفكر الثقافية الدراسة متخصصة علمية كرا وإحداث   .العالم،

ال والتوصيات احات باالق خذ ضرورة إ الدعوة وتمت

بال لفة امل السيما العمومية يآت وال للسلطات اديمية ا بيةتقدم

الثقافية التنمية ع والتحف التعليم جودة ن تحس دف ن و والت
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مة واملسا بھ، رتقاء و العل البحث ر وتطو والف الفكري بداع و

صيلة املرجعية العلمية بحاث و والدراسات املؤلفات   .ترجمة

ن املقيم عضاء عدد ع أبقى القانون مشروع أن ولوحظ

السر30 ن أم يرفعھ اح اق ع بناء يتخذ بظ الصفة ذه ومنح عضوا،

عدد تحديد تم كما ، ادي املجمع مداوالت ع بناء امللك، إ الدائم

ن املشارك نتقالية30عضاء مقتضياتھ تضمن أنھ كما عضوا،

وستة الدائم السر ن أم من تتألف نة ل امللك جاللة ن صياتعي

ة لعضو حة املق اديمية و العلمية صيات لل لوائح بإعداد ا إل د ع

الصفة، ذه ن الدائم باألعضاء حتفاظ يتم لن أنھ كما اديمية،

اديمية باأل ن شرفي أعضاء سيعينون   .حيث

التدقيق مثل سبات املك عض تراجع وجود ل أنھ، غ

تم و املجاالت والثقافةعض اللغة جعل و ديان ة ومقار خ بالتار ام

تمام و رص ا قلب ن غيت   .ماز

قانون املشروع ذا مقتضيات تضمنتھ بما شادة وتمت ذا،

مجا ن متخصصت ن جديدت ن ت ي شكيل ع التنصيص خالل من

عت  وال والفنون جمة املؤسسةال يئات من يتجزأ ال جزءا تم. أن كما

و  السبق ا ل ان ية املغر اململكة أن ااعتبار ذهل إحداث خ تار

خ بتار ر8اديمية و1977أكتو عمال ورصيد إشعاع ا ل ان و ،

تنظيم إعادة إطار قانون املشروع ذا ي أ و ا، املنوطة ام امل إطار

ا اديمية املرجعياتأ ضوء عمل وطنية علمية كمؤسسة ململكة

الوطنية ة و ال بمقومات ف والتعر للدولة العامة ات والتوج ة الدستور

ن ب وار ل ة املر ونية ال واملبادئ القيم شر و ا، وروافد ا ونا م ل ب

ضارات وا   .الثقافات



3 
 

مستوى  ع تراجع وجود شارات املس السيدات إحدى ت واعت

اديمية بأ املتعلق السابق بالقانون مقارنة اديمية، باأل املنوطة ام امل

سنة والصادر تم1977اململكة ال ام امل من مجموعة ع نص والذي ،

ا تضمن ام م عدة حذف أن أضافت إذ ديباجة، إطار ا عل التنصيص

و  ام م مستوى ع وتراجعا تقليصا عد السابقة لةالديباجة ي

  .اديمية

ام امل مستوى ع ازدواجية وجود الو ولوحظ امة كماا عامة،

ومي مف وضوح وعدم للمغرب غرا ا املوقع ثمار س يتم لم أنھ

جاء القانون مشروع وكأن القانون، مشروع ضمن داثة وا التحديث

للمغرب والعل الفكري البعد يو ولم فقط اديمية لة ي   .إلعادة

التنوع أسباب عن ساؤل ال تم ة، العضو نظام خصوص و

وأعضاء ن ومشارك ن مقيم أعضاء ن ب ما عضاء شكيل ختالف و

ا املنوطة ام امل ع ذلك تأث وعن ن، أن. شرفي إ كذلك شارة وتمت

لسنة املؤطر ختيار1977القانون و نتداب مدة تحديد تضمن ،

ة، فقطالعضو ن التعي ع ينص ا ا القانون مشروع أن   .غ

وإن عية شر ال باملؤسسة اديمية عالقة حول ستفسار وتم

الثقا املجال ملان لل والرأي شارة س لتقدم انية إم ناك انت

  .والفكري 

م لف يحة قة بطر املا قراءة مية أ ع التأكيد وتم

ع ك وال ختالفاملستقبل و الشعوب لتنوع امتدادا عد الذي خ التار

إعادة الضروري ومن عميق، خ بتار تتم ية العر ضارة ا أن علما ، الثقا

مع خ التار فيھ ينطبق ن ومث قوي مستقبل لبناء جيد ل ش قراءتھ

غرافيا   .ا
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ن ب ما ام امل وازدواجية تداخل ناك ان إذا عما ساؤل ال وتم

سن ا اديمية أ ن و ية، املغر والثقافة للغات الوط واملجلس اديمية

ن و والت بية لل ع واملجلس والتقنيات للعلوم ي   .الثا

اعتماد ضرورة ع اح وتم ساءذا، ال نظامتمثيلية

اديمية باأل ة   .العضو
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ر  وز السيد اضةجواب والر والشباب   الثقافة

ممثل الدائموالسيد السر ن اململكةأم اديمية يةأ   املغر

 

بمختلف ر الوز السيد راءنوه و احات ق و القيمة املداخالت

العامة املناقشة إبان ن شار املس والسادة السيدات طرف من ا ع املع

ا أن زا م قانون، املشروع ذا عالقةل خلق يكمن لھ اتي س انب

تقوم وأن والثقافة، والفن والفكر جمة ال ن عاديميةب ا بدور

واملعرفية العلمية املغرب انة م رقم. صعيد القانون مشروع أن وأو

اديمية74.19 لة ي و ام م كماعيد ي، فيما مرجعياتھ بلور   :ت

السام -1 امللكية ات  ية،التوج

خ -2 بتار والصادر اديمية لأل ا ا ر8القانون ،1977أكتو

مع يختلف كما اديمية، لأل شأ وامل املنظم القانون عد والذي

أن إذ الطبيعة، حول للمناقشة املعروض القانون مشروع

مشروع1977قانون أن ن ح تقديمية، ديباجة ع يتوفر

رقم الديباجة74.19القانون يتجاوز وانب، ا ع تحدث و

والتقنيات ام  .وامل

قانون -3 افة1977سياق وعن راء ال جاع اس عن ديث ا

ذا ناول ي ال القانون مشروع أن علما ا، تفاصيل ل ب العلوم

لة ي حيث من ا ا القانون عن ختلف و السياق

عالم عن يختلف عالم سياق ي أ و ا، ا وتوج اديمية

1977. 

منال  -4 ون يت الذي ة العضو نظام غي وعدم ام امل ع ك

و30 ن املقيم ة للمغار وأصبح30عضوا ن، للمشارك عضوا
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املشاركة الشر للعضو يحق كما شرفيون، اديميون أ ناك

اديمية شطة أ افة  .الفعالة

بالبحث وض ال قصد م م جانب نفتاح أن ع وأكد ذا،

الذ ، اشتغلتالعل القانون املشروع ذا أن كما اديمية، بھ تقوم ي

خذ تم و ن، ت س ملدة ي املغر القانون اء فق كبار من ون تت نة عليھ

الديبلوماسية إطار و اديمية باأل املنوط الدور حيث من داثة ا بمبادئ

حول دورات نظيم ب اديمية قامت كما القاراتالثقافية، م مواضيع

البحث ع فعالة مشاركة العالم ع اديميون أ شارك كما مس،   .ا

س تأس تم كما امعات، ا ع اديمية انفتاح إ وأشار

املستلزمات افة م ل وتوفر اترة الد الطلبة جميع تضم بيانات قاعدة

بالب للر قاطرة بمثابة اديمية ون ل اعتبارا ة كماالضرور ، العل حث

رئ ك كشر الثقافة وزارة اديميةعت شطة افة   .ل

أي يوجد ال كما سيقية، وت ة إدار ام م اديمية ام م أن وذكر

املوجودة العلمية د واملعا يآت ال ل و امة ل ازدواجية أو ام امل تراجع

م ول ا بدور ياتاتقوم الب   .نفس

عي عملية أن التوأو املؤ توفر ع عتمد ن املدير ن

سيقية وت ة إدار ام بم تكفلون و العلمية اديمية. والكفاءة أ أن وأفاد

الرعاية وتحت العام للقانون عة تا ة اعتبار صية ع تتوفر اململكة

املؤسسات، ميع واملعرفية العلمية ا خدما وتقدم امللك، اللة السامية

املبا افة ب مدنوترحب عدة فنية ومعارض ندوات عدة نظمت كما درات،

الثقافة وزارة مع شراكة عمل   .و

ن ب من ختصاصات تداخل أي وجود عدم ع وأكد

افة مع للتواصل تام استعداد ع بل خرى، واملؤسسات اديمية

مستوى وع للدراسة املطروحة القضايا جميع حول نفتاح و املؤسسات
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أن إذ سانية، العلوم أساسإعدادأيضا ع ب ي قانون املشروع ذا

و  للمستقبل شرافيا اس قانونا ون ي ستمأن للعلومإ   .ولوجيا

ة عضو أن صرح اديمية، داخل ساء ال تمثيلية خصوص و

ا ل اديمية ن التعي مسألة أن كما اديمية، داخل حاضرة ساء ال

دقيقة فكريمعاي مستوى ع يتوفروا أن يجب اديمية وأعضاء

ومعرفية علمية قيمة لھ عل إنتاج و عالية بأخالق حظون و وعل

وخارج اململكةھاملغرب اديمية أ أعضاء يصبحوا ي يةل   .املغر
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للموادناقشةامل   التفصيلية

 

 ول عامة: الباب ام ن(أح   )2و1املادت

نقاش   بدون

 ي الثا اديمية:الباب ام   )3ةاملاد( م

  : املناقشة

ع ملان ال أو ومة ا إلحالة انية إم ناك انت إن ستفسار تم

ف د ير ن قوان حات مق أو ع مشار الرأيااديمية   .إبداء

عبارةو  إضافة اح اق دين"تم ع القائمة الوطنية ة و ال مقومات

نيف ا املادة" سالم ذه من و   .الفقرة

ي عبار ن ب فرق ناك ان إذا عما ساؤل ال ية"وتم " جن

  ".الدولية"و

واب   :ا

القانون،  ذا ل املؤسسة بواب من عد ي الثا الباب أن أو

ام م حدد او فإ معينة، مواضيع أو قضايا ناول ت عندما ا وأ اديمية،

وكذا العمومية، يآت وال للسلطات توصية أو اح اق تقديم إ س

والف والثقا الفكري باملوروث ف التعر إ الرامية عمال ام س

خاصة وزارات مع شتغل كما ا، أطياف بمختلف سانية ضارات ل

تنميةم ع التحف دف العل والبحث والثقافة ن و والت بية ال جال

بھ رتقاء و العل البحث ر وتطو والف الفكري بداع و   .املعرفة

الفقرة ضمن سالمي الدين إ شارة خصوص ذهمن1و

ة الدستور املرجعيات ضوء عمل اديمية أن أو املادة،

ات لوالتوج ب الوطنية ة و ال بمقومات ف التعر ع للدولة العامة
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مقومات من ومقوم حاضرة ية الدي املرجعية أن كما ا، وروافد ا ونا م

افية، عد املادة ذه من و الفقرة الدستور ع حالة و اململكة،

تحت شتغل اديمية و ساسية املقدسات من عد الدين أن كما

جاللتھالرعاي بإخبار إال تتم ال الدورات وجميع امللك اللة السامية ة

ا عل موافقتھ   .ليضفي

قد الدو أن ن ح ي، املغر غ و باألجن املقصود أن وأبرز

سي ل أي يقع ال وح عاملية صبغة ا ل مؤسسات أو اص أ ون

والدو جن ع التنصيص تم ف   .التعر

 الثالث اديمية:  الباب باأل ة العضو من( نظام  )16إ4املواد

  : املناقشة

املادة وفق تتألف اديمية أن إ شارة ثال 4تمت أنواعمن ث

عضاء ا30من مشار أنھ30وعضوا إال ن، شرفي وأعضاء مقيما عضوا

ن الشرفي باألعضاء املتعلق العدد تحديد يتم لم أنھ   .لوحظ

عن ساؤل ال ضاتوتم والتعو افآت امل مقادير تحديد أسباب

املادة ناك16الواردة انت وإن اديمية أعمال سيق ت ملجلس بقرار

ة ا ال لتحقيق تنظي بنص ضات والتعو افآت امل لتحديد انية إم

ة ر ش افآت امل انت وإن   .والشفافية،

امل باألعضاء اصة ا الشاغرة املقاعد عن ساؤل ال نوتم قيم

املادة ضمن ا عل عبارة7واملنصوص وجود أسباب وعن أعضاء"، غ من

اصة ا نة عدهبال ا إل املشار شيحات ال امل"دراسة أن علما ال،

أعضاء م نة ال أعضاء أن كما اديمية، باأل عضوا ون ي أن يمكن

اديمية   .باأل

إلضفاءو  املعتمدة املعاي حول ستفسار عتم الوقار صفة

اململكة اديمية أ ة عضو ن   .الراغب
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املادةو  أن إ شارة ن6تمت ح اديمية، أعضاء عدد تحدد

املادة لألعضاء10أن امللك جاللة ن عي التحديد عن تتحدث ال

ستفسار مع اديمية، لأل راعيا بصفتھ ن الشرفي أو ن املشارك أو ن املقيم

أسبا املادةحول التحديد املادة6ب م تحديد وعدم عضاء لعدد

املجمع10 تركيبة ضمن والثقافة بية ال قطا تمثيلية اح اق وتم ،

  .ادي

الفقرة التنصيص أسباب حول ن املتدخل السادة أحد واستفسر

املادة من ت12الثانية وث سبق وإن اديمية باأل عضو صفة انتحال ع

ضمنذ ساء ال تمثيلية ع التنصيص ضرورة ع اح وتم لك

من مجموعة حاضرات ساء ال وأن خاصة اديمية ة عضو

الدستور عليھ ينص ملا نادا واس ة ج من والعلمية املعرفية التخصصات

أخرى  ة ج من ساء ال تمثيلية   .شأن

واب   :ا

بإعداد قامت قانون املشروع ذا أن إ عضاءأشار من ثلة ه

عدد ناك وأن الوازنة، واملعرفية العلمية م وتجر م بثقاف م ل ود املش

بحوث إنجاز ع ن قادر غ أصبحوا السن م تقدم بحكم عضاء من

م تجر بحكم م إحال يتم التا و اديمية أعمال واملشاركة علمية

الشرفية ة العضو ع الواسعة م   .وخ

من ونون يت اديمية أعضاء أن 30وامقيماعضو 30وأعلن

نامشاراعضو  التعي عد م عدد معرفة فيتم ن الشرفي عضاء أما ،

للمادة طبقا اديمية لأل راعيا جاللتھ بصفة ي املشروع10املل ذا من

م عدد تحديد يمكن وال   .قانون،

أن أو ضات، والتعو افآت امل موضوع خصوص السابقو ھ

عد و أجورا، ست ل افآت م ة واملغار جانب عضاء عض منح يتم ان

أجانب أعضاء ناك أن إذ جانب، لألعضاء افأة امل إيقاف تقرر ذلك
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م التا و ة متم ة اعتبار انة وم عال وعل فكري بمستوى ون يتم

افأة امل أخذ   .يرفضون

ع فقط ينص القانون أن فھوأضاف تصر قة طر أما املبدأ،

س ل والعلم الفكر اص أ فإن وعموما ة، كث العتبارات تخضع عمليا

قد اديمية أعضاء بأن مصرحا ح، الر تحقيق و سا م دف

لتداعيات يجة ن ضات والتعو افآت امل عن السنة ذه خالل من استغنوا

باستمرار تمنح افآت امل أن كما ورونا، ن،جائحة الشرفي لألعضاء فقط ة

ية ل مشا من عانون و متقدم سن إ وصلوا   .والذين

ص لل ة عتبار القيمة من ستمد الوقار، معيار أن وأفاد

ذا املقصود جيدا علمون والعلماء اء الفق أن كما نفسھ، ام اح

العلمية املرتبة سا منبعھ ام ح و الوقار أن كما ، املصط

اديمية أ ة عضو حاضر والعل خال انب ا فإن التا و ص، لل

 .اململكة

ة العضو أن ذكر فقد ساء، ال بتمثيلية يتعلق فيما وأما

ا عل بناء ال التخصصات تغطية و متعددة بمعاي مشروطة اديمية

ة العضو اح اق  .يتم

ا لأل راعيا بصفتھ امللك جاللة أن منھوأو بمبادرة ن ع ديمية،

أعضاء من ن الشرفي أو ن املشارك أو ن املقيم عضاء ضمن أك أو عضوا

املتم الفكري ا عطا ود املش صيات ال ن ب من وذلك اديمية

ا شاط  .مجال

ير ال العضو أن فذكر ة، للعضو شيحات ال ملسألة سبة ال و

ا مقتضيات إ أشار كما وال78ملادةنفسھ، قانون، املشروع ذا من

السر ن أم من تتألف مؤقتة خاصة نة ن ع امللك جاللة أن ع تنص

وست العلمية) 6(الدائم صيات لل لوائح بإعداد ا إل د ع صيات
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يتو والذين القانون ذا صدور عد اديمية ة لعضو حة املق ة والفكر

عي البت امللك مجاللة   .ي

 عالباب اديمية:  الرا  تنظيم

  : 17املادة

ول الدائم: الفصل السر ن أم العام، شراف زة املواد(أج

  )25إ18من

  :املناقشة

للبحث ي املل د املع مدير ة عضو عدم أسباب حول ستفسار تم

ل العليا اديمة يئة ال ومدير املغرب خ امللتار ومدير اديجمة د ع

اديمية أعمال سيق ت مجلس شكيلة ضمن   .للفنون

ن أم ن عي اجع ال امن م عن ساؤل ال نوتم وأم الدائم السر

لسنة السابق القانون ينص إذ املساعد، عد1977السر ثم نتخاب، ع

ان إم عن تراجع القانون املشروع ذا أن غ ي، املل ن التعي ي يأ يةذلك

ن التعي مسألة مباشرة ناول لي   .نتخاب

صا: عضاء تخبون ي عندما اديمية وأعضاء يئة ال أعضاء

واملعرفية، العلمية وقدراتھ بأخالقھ صية ال م ملعرف تخبونھ ي معينا

اديمية ذه سي ل إضافية كبصمة ي يأ ي املل ن التعي ي يأ   .وعندما

أ حول ستفسار مدةوتم تحديد ن4سباب ألم سبة بال سنوات

تحديد أن ن ح امھ، مل مزاولتھ أثناء ف شر بظ ن واملع املساعد السر

ف شر بظ أيضا ن ع الذي الدائم السر ن ألم سبة بال وارد غ   .املدة

العلمية ان ال سقي م ام م مدة بتحديد املطالبة وتمت

إطا م عل واملنصوص املادةاملتخصصة قانون 23ر املشروع ذا   .من
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واب   : ا

وفق شتغل س ن اديمية أن خ: أقطاب4ذكر تار جمة، ال

شتغل أن يمكن التا و اديمية، لأل العادية شطة الفنون، املغرب،

خ تار للبحث ي املل د املع مدير ام م عن عيدة شطة بأ سيق الت مجلس

يئ ال ومدير ومديراملغرب جمة لل العليا اديمية ادية د املع

مدير أن علما م، ع البعيدة شطة م استدعا يتم ال التا و للفنون،

نة أن ن ح ف، شر بظ ن مع املغرب خ تار للبحث ي املل د املع

بأعمال م ط ر يجب ال التا و سيق، ت نة سيق االت تقوم إجرائية

شط أ للمشاركة م ل سبة بال مفتوح الباب بقى و ةاديمية،

  .اديمية

تم انھ تراكماتعتمادوأفاد ع بناء الدائم السر ن أم ن عي ع

الفائت القانون و السابقة ة السر. التجر ن أم ن عي امللك جاللة قرر حيث

تجديد إعادة أجل من أعطىالدائم فيما داثة، وا نفتاح و اديمية

السامية اتھ الفعالياتتوج ع وتنفتح شتغل ح ا ل ي إلعادة

والعلمية ة الفكر والقوى خاصة بصفة املوجودة ية ا والقوى والطاقة

عامة بصفة   .ببالدنا

وفق اديمية الشتغال الضامن و الدائم السر ن أم أن وأكد

كم معينة، أنضوابط تراكماتا من حققت بما ا قيم تبقى اديميات

ان. وتجديد العلمية ان ال أن ن يتمتتغح ان وامل الزمان

ف ا عمل اء بان ت وت معينة رات تظا أو قضايا أو ع ملشار طبقا ا شا إ

مستمرة أو دائمة صبغة ا ل ست محددة. ل امھ م سيق الت مجلس أن ن و

اديت املجمع أما اديمية، أعمال ساسيق شاطھ فيبقى

و   ".الدورة"السنوي
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من   )47إ26( املواد

  :املناقشة

شارة منتمت يئة ل لة ي و ام م عن التحدث يتم لم أنھ إ

اديمية أل الداخ املجلس ن ب الفرق عن ساؤل ال وتم خ التار د مع يئات

وا بعالفنون والت التوجي   .ملجلس

اديمية املجمع أعضاء عض إعطاء اح اق عقدوتم انية إم

ذلك مر تطلب إذا   .اجتماعاتھ

املادة من ة خ الفقرة مقتضيات أن اعتبار وكأننا46وتم تو ،

مستقل تنظيم ا ل يئة ل و مختلفة يئات عن أننانتحدث ن ح

واحدة اديمية أ عن اتنتحدث املصط نفس استعمال يجب التا   .و

املادة عليھ املنصوص البند بتعميم املطالبة املتعلق40وتمت و

يئات وال واملؤسسات السلطات لفائدة الالزمة ة ا و املشورة بتقديم

ادي د املع اختصاص خرى مجال يئات ال لبا   .للفنون

واب   :ا

لة ي أن مديرادأبرز يئة ل ل وأن واحدة، لة ي يمية

ورش نالك و اح، ق و بع الت سلطة لھ واملجلس ا أعمال يدير ومجلس

الداخ النظام شأن للقانونمفتوح ك ي أن يجب ماذا تحديد قصد

الداخ للنظام ك ي أن يمكن وماذا   .سا

ال عمل وتقييم بع الت و جمة ال ء م أ أن ن   .جمةو

أن افية4كما عد السنة ادي للمجمع   ...اجتماعات

املجمع اجتماعات مستوى ع خالفات يوجد ال أنھ وصرح

والعلمية ة الفكر القضايا مناقشة م جتماعات مضمون ون ل ادي

بقى و املغرب صورة ن وتحس ر التطو أجل من احات اق ناك بالعكس بل

امل شاط دوال شاط   . مارس
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ساؤل ال خصوص والرأيو املشورة تقديم بأسباب املرتبط

امللك د مع مع شتغل اديمية أن إ أشار جمة، ال س ول الفنون

أن مكن و ن املحلف اجمة ال يئة مع تتعامل كما بطنجة، جمة ال د ف

و  ن و بالت مرتبطة مسالك تفتح جامعات مع ات شرا جمةعقد إضافة. ال

ون وست اصة ا ا عمل وخطط ا اتيجي إس ستضع اديمية ان إ

جمة ال ة شر انات إم ا لد ال املؤسسات با ا مع لتجر   .قاطرة

الثالث ة: الفصل دار زة   ج

من   )50إ48( املواد

ع الرا ة: الفصل شر ال واملوارد املا   التنظيم

من    )  55إ51(  املواد

  :املناقشة

ساؤل ال لفتم امل التنفيذي املدير ن عي عدم أسباب عن

طبق املحاسبة ونظام اديمية لأل واملالية ة دار اريابالشؤون ا ن للقوان

العمل   .ا

ع كثافة وجود اديميةولوحظ منظام ل يا تم. مستوى و

املتأتية املداخيل نوعية عن ساؤل املقدمةال دمات ا   .من

واب   :ا

املادة إطار جاءت مؤسسة اديمية أن مشروع1أو من

ص و وتتمتعقانون العام القانون موجود و ملا طبقا اعتباري

م عطياباستقاللية الذي ء ال و و السامية امللكية الرعاية تحت لية

با مع مقارنة اديمية لأل التم من الدولةنوعا   .مؤسسات

يتم أن حسن من أنھ أبان التنفيذي، املدير ن لتعي سبة ال و

الدا السر ن أم طرف من نھ أنعي كما ما، بي دائم عاون ناك ون لي ھئم
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خاضعا يبقى أنھ غ بالصرف مر و الدائم السر ن أم ون من بالرغم

املالية   .للمراقبة

العمو أنوذكر  املحاسب ن وميةميعي ا السلطة من بقرار يتم

باملالية لفة   .امل

تمنح بل صدارات ائيا يع ت ال اديمية أن لألساتذةاوأفاد

صدارات من مدخول يوجد وال اترة والد   .والطلبة

امس ا املغرب: الباب خ تار للبحث ي املل د   املع

من   )67إ56( املواد

  :املناقشة

اح اق للبحثإعادةتم ي املل د باملع املتعلق الباب ذا ية ترات

ضمن عليھ التنصيص مسألة ألن ع، الرا الباب إ ونقلھ املغرب خ تار

عن بمعزل ا بذا قائمة يأة وكأنھ تو امس ا زةباالباب أج

  .اديمية

املادة خصوص بتحديد63و املطالبة تمت الباب، ذا من

ا ضات تنظيالتعو بنص العل املجلس أعضاء ا تقاضا س   .ل

واب   :ا

املشروع ذا مقتضيات ع نة ال اشتغلت عندما أنھ أو

اديمية باأل املغرب خ تار للبحث ي املل د املع اق إ يكن لم القانون،

اديمية باأل اقھ إ ضرورة ع ينص ي مل قرار جاء ذلك عد أنھ إال واردا،

وح معينةلظروف يات   . ي

ا ل يأة ل و يآت، ثالث ناك أن أفاد لة، ي ال ملوضوع سبة ال و

ستقاللية من ب ية: نص الب نفس ا ول الفنون، املغرب، خ تار جمة، ال

املجمع إ إضافة ،الداخلية، نادي ومساعدهأم الدائم السر

لل سبة بال أنھ غ الثالث، يآت ال ذه ع للبحثشرفون ي املل د مع
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تم أنھ علما خصوصية لھ املغرب خ بھتار قام الذي للعمل بتقييم القيام

أن كما ا، يتمتع ال ستقاللية خالل من بتم يحظى والذي د املع

ي مل بظ ن ع لبامديره انفراد انية امل بصرف مساعدا آمرا ن ع و ،

ن   .املدير

املادة خصوص أباناملت63و ضات، بالتعو وأنعلقة ا يحدد من

السر ن أم مع شاور ب د للمع املخصصة انية بامل علم الذي د املع مدير

باملالية لفة امل ومية ا السلطة خالل من أو   .الدائم

متفرقة:  السادسالباب ام   أح

من   )77إ68( املواد

عالباب وختامية:  السا انتقالية ام   أح

ن   79و78املادت

  :املناقشة

ن املادت الواردة التفاصيل أن اعتبار ينص78و73تم أن يمكن

القانون  املشروع س ول الداخ النظام إطار ا   .عل

مساعدة أجل من جمعية مع ات شرا عقد أسباب عن ساؤل ال وتم

املادة ا عل واملنصوص ارج وا الداخل ذا74اديمية من

  .القانون املشروع

املادة التنصيص عدم أسباب حول ستفسار خ79وتم تار عن

ان وإن التنفيذ، ح القانون املشروع ذا تطبيقھدخول بمجرد تم س

الرسمية دة ر با صدوره   .بمجرد

رقم ف الشر الظ يتم أن ح 30الصادر1.06.222واق

شوال خواملتعل) 2006نون22( 1427من تار للبحث ي املل د باملع ق

املادة إليھ واملشار ال17املغرب ائر الظ ضمن القانون املشروع ذا من

عليھ والتنصيص التنفيذ ح القانون ذا دخول من ابتداء ست
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النصوص79املادة ن ب ام ا ناك ون ي ح القانون املشروع ذا من

  .القانونية

واب   :ا

املادةذكر من12أن ل بمعاقبة تقر القانون املشروع ذا من

املادة ي وتأ اديمية، باأل عضو صفة تحل مرة70ي ذلك لتأكد ا عد

ا يآ و اديمية زة أج أحد ة العضو نا ت أنھ ع تنص وال أخرى،

خب صفة أومع د املع خب تحل ي ال ح وذلك ا، لد شار مس أو

اديال أ س ل و و اديمية باأل عضو صفة   .يئة

املادة ا عل املنصوص مؤسسة، مع ات للشرا سبة ال ،74و

شأن اديمية لأل طلبات تقدم ا، عل لالشتغال ع مشار ي تأ قد أنھ أو

املؤسسةذلك، بالضرورةوأن س ل ال العمليات لبعض تنفيذي ذراع

ودعت اديمية، ع تمر املساطرأن سط ل املؤسسة ذه إ الضرورة

اسم ا عل يطلق وال جراءات، ية"و املغر اململكة اديمية أ مؤسسة

الثقا   ".للتعاون



 
 
 
 
 
 

  
  

يتعلق بإعادة  يتعلق بإعادة    74.1974.19رقم  رقم  التعديالت المقدمة على مشروع قـانون  التعديالت المقدمة على مشروع قـانون  
  تنظيم أكاديمية المملكة المغربية  تنظيم أكاديمية المملكة المغربية  

  من طرفمن طرف
  

    العدالة والتنميةالعدالة والتنميةفريق  فريق  
    الفريق االستقـاللي للوحدة والتعادلية وفريق االتحاد المغربي للشغل ومجموعة  الفريق االستقـاللي للوحدة والتعادلية وفريق االتحاد المغربي للشغل ومجموعة

  الكونفدرالية الديمقراطية للشغلالكونفدرالية الديمقراطية للشغل
  

  
 
 
 



1 
 

 

 

 

 

 تنظيم أكاديمية المملكة المغربية المتعلق بإعادة  74.19مشروع القانون رقم على  تعديالت فريق العدالة والتنمية

 التعليل  النص املعدل النص األصلي  رقم التعديل  رقم املادة

 17املادة  
 

1 

 الباب الرابع
 تنظيم األكادميية 

 17املادة 
 تضم االكادميية األجهزة التالية: 

 أجهزة اإلشراف العام، وتتألف من:  ( أ
 أمني السر الدائم؛  -
 أمني السر املساعد؛  -
-  ....... 

 األجهزة العلمية لألكادميية، وتتألف من:  ( ب
 اجملمع األكادميي؛  -
-  ........ 
-  .......... 
 املعهد األكادميي للفنون؛  -

ج( املعهد امللكي للبحث يف اتريخ املغرب، احملدث مبوجب  
شوال   30الصادر يف   1.06.222الظهري الشريف رقم 

 الباب الرابع
 نظيم األكادميية ت

 17املادة 
 تضم االكادميية األجهزة التالية: 

 أجهزة اإلشراف العام، وتتألف من:  ( أ
 أمني السر الدائم؛  -
 أمني السر املساعد؛  -
-  ....... 

 األجهزة العلمية لألكادميية، وتتألف من:  ( ب
 اجملمع األكادميي؛  -
-  ........ 
-  ......... 
 ملعهد األكادميي للفنون؛ ا -
املعهد امللكي للبحث يف اتريخ املغرب، احملدث    -

  1.06.222مبوجب الظهري الشريف رقم  

 
 

 
 

جتويد النص ابعتبار أن املعهد  
امللكي للبحث يف اتريخ املغرب  

العلمية  جهاز من األجهزة 
 لألكادميية 

 
 
 
 
 
 
 

 اململكة املغربية

 البرملان

 مجلس املستشارين 

 فريق العدالة والتنمية 

******** 

 

Royaume du Maroc 

Parlement 

Chambre des Conseillers 

Groupe Justice et Développement 

********* 
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( والذي يعاد تنظيمه طبقا ألحكام  2006نوفمرب  22)1427
 هذا القانون. 

 د( األجهزة اإلدارية وتضم: 
 املدير التنفيذي............  -
 ............ املصاحل   -

 

نوفمرب    22)1427شوال   30الصادر يف  
( والذي يعاد تنظيمه طبقا ألحكام هذا  2006
   القانون

( املعهد امللكي للبحث يف اتريخ املغرب، احملدث  ج  
الصادر   1.06.222مبوجب الظهري الشريف رقم 

( والذي  2006نوفمرب   22)1427ل شوا 30يف 
   يعاد تنظيمه طبقا ألحكام هذا القانون 

 ج( األجهزة اإلدارية وتضم: 
 املدير التنفيذي ............  -

 .....................املصاحل  -          

 
 
 

 للمالءمة 
 

 2 الباب اخلامس 
نقل الباب اخلامس برمته إىل آخر الفصللللللللل اللاا م  الباب   

 الرابع.
 ضمان تناسق النص 

 3 79املادة  

من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام النصوص    تنسخ ابتداءا
 التالية:
الشظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظريظظظظظظظظظظظف - قظظظظظظظظظظظانظظظظظظظظظظظون    الظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظهظظظظظظظظظظظري  مبظظظظظظظظظظظ ظظظظظظظظظظظابظظظظظظظظظظظة 

1.77.229............................... 
الشظظظظظظظظظظظظظظظظريظظف - يف   1.83.11رقظظم    الظظظظظهظظري  الصظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظادر 

............................................ 
رقظظظظم   الشظظظظظظظظظظظظظظظظظريظظظظف  الظظظظظظظظظهظظظظري - قظظظظظظظانظظظظون  مبظظظظ ظظظظظظظابظظظظظظظة  املظظظظعظظظظتظظظظرب 

1.85.76................................ 
 

تنسظظظظظظظظظظظظظظخ ابتظظظداءا من دخول هظظظذا القظظظانون حيز التنفيظظظذ أحكظظظام  
 النصوص التالية:

قظظظظظظظظظانظظظظظظظظظون   - مبظظظظظظظظظ ظظظظظظظظظابظظظظظظظظظة  الشظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظريظظظظظظظظظف  الظظظظظظظظظظظظظظظظظظظهظظظظظظظظظري 
1.77.229 .................................. 

الشظظظظظظظظظظظظظظريف رقم   - الصظظظظظظظظظظظظظظظظظظظادر يف    1.83.11الظهري 
.............................................. 

رقظظظم  - قظظظظظظظانظظظون  مبظظظ ظظظظظظظابظظظظظظظة  املظظظعظظظتظظظرب  الشظظظظظظظظظظظظظظظظريظظظف  الظظظظظظظهظظظري 
1.85.76................................... 

الصللللللللادر يف    1.06.222الظهري الشللللللللريف رقم   -
( احملدث  2006نوفمرب    22)1427شلللللوال    30

 للمعهد امللكي للبحث يف اتريخ املغرب

 
عهد  ابعتبار أن امللنص  ا لجتويد

  امللكي للبحث يف اتريخ املغرب 
قتضى هذا الظهري  احملدث مب

إحلاقه أبجهزة األكادميية  مت  الشريف  
 ام هذا املشروع قانون كطبقا ألح

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ديالتــتع

  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فريق االتحاد المغربي للشغل

 نفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة الكو

 حول

 تنظيم أكاديمية المملكة المغربية بإعادةيتعلق  47-91مشروع قانون رقم 
(0909نونبر  90وافق عليه مجلس النواب في  )كما

 المملــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 نــشاريتمجلـــــــس المس
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 



 

 نوانتعديل الع

 1:التعديل رقم

 
 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير

 

على اعتبار أن المعهد الملكي للبحث 

في تاريخ المغرب املحدث بموجب 

 262.6111رقم  الظهير الشريف

قد  2211من شوال  02الصادر في 

ع هذا رو اعيد تنظيمه بموجب مش

 القانون6

 

يم أكاديمية يتعلق بإعادة تنظ 47-91مشروع قانون رقم 

 للبحث في تاريخ المغرب والمعهد الملكي المملكة المغربية

 

 

 

يتعلق بإعادة  47-91مشروع قانون رقم 

 تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

 

 



 لثالباب الثا

 باألكاديميةنظام العضوية 

 2التعديل رقم :

 
 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير

 

 من الدستور 91الفصل  بأحكامعمال 

 

 4المادة 

 

تتألف االكاديمية، عالوة على امين السر الدائم، من 

 .وأعضاء شرفيين وأعضاء مشاركينأعضاء مقيمين 

احترام مبدأ راعى في تعيينات األعضاء ي

 المناصفة.

 4المادة 

 

مين السر الدائم، من تتألف االكاديمية، عالوة على ا

 .رفيينوأعضاء ش وأعضاء مشاركينأعضاء مقيمين 

 

 

 

 

 



 
 3التعديل رقم :

 

 تبرير ال التعديل المقترح المادة األصلية
 6المادة 

عضوا، وال  03يحدد عدد االعضاء المقيمين في 

 تمنح صفة........... الباقي بدون تغيير

 6المادة 

يراعى عضوا  03يحدد عدد االعضاء المقيمين في 

، وال تمنح في تشكيلهم التمثيلية النسائية

 .......... الباقي بدون تغييرصفة.

 

 تجسيدا لروح الدستور في هذا الباب

 

 



 4التعديل رقم :

 
 

 تبرير ال التعديل المقترح المادة األصلية
 6المادة 

وال  عضوا، 03يحدد عدد االعضاء المشاركين في 

 تمنح صفة........... الباقي بدون تغيير

 6المادة 

عضوا  03يحدد عدد االعضاء المشاركين في 

، النسائية التمثيليةيراعى في تشكيلهم 

 وال تمنح صفة........... الباقي بدون تغيير

 

 تجسيدا لروح الدستور في هذا الباب

 

 
 



 
 5التعديل رقم :

 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير

 
حذف الجملة التي تشير إلى أعضاء اللجنة  

تجويد الخاصة لدراسة الترشيحات بغرض 

 لبس عن مسطرة الترشيح وإزالة كلالنص 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 1المادة 

بظهير شريف يتخذ  باألكاديميةتمنح صفة عضو مقيم 

بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جاللة 

 والتي تتم األكاديميالملك، استنادا لمداوالت املجمع 

 وفق اإلجراءات التالية:

عن الترشيح لشغل  ميةلألكادييعلن امين السر الدائم  -

يحدد رة الخاصة باألعضاء المقيمين، و المقاعد الشاغ

 وملف الترشيح ومكان ايداعهاآجال تلقي الترشيحات 

متضمنا بصفة خاصة السيرة الذاتية للمترشح بكيفية 

العلمية،  وأعمالهوإسهاماته قائمة مشاركاته ة، و مفصل

حات تقدم الترشي ويمكن أنمرفقة بالوثائق الداعمة6 

من غير أعضاء إما من قبل المترشحين أنفسهم 

اللجنة الخاصة لدراسة الترشيحات المشار اليها 

من ، أو المؤسسات العلمية التي ينتسبون اليها، أو بعده

أمين السر الدائم إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح  قبل

 من أعضاء االكاديمية؛

 

 7المادة 
بظهير شريف يتخذ  ةباألكاديميتمنح صفة عضو مقيم 

بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جاللة 

 والتي تتم األكاديمي، استنادا لمداوالت املجمع الملك

 وفق اإلجراءات التالية:

ن الترشيح لشغل ع لألكاديميةيعلن امين السر الدائم  -

 يحددالمقيمين، و  باألعضاءالخاصة المقاعد الشاغرة 

 وملف الترشيح ومكان ايداعهاحات تلقي الترشي آجال

الذاتية للمترشح بكيفية متضمنا بصفة خاصة السيرة 

العلمية،  مفصلة، وقائمة مشاركاته وإسهاماته وأعماله

تقدم الترشيحات  ويمكن أنمرفقة بالوثائق الداعمة6 

إما من قبل المترشحين أنفسهم من غير أعضاء اللجنة 

ليها بعده، أو الخاصة لدراسة الترشيحات المشار ا

أمين  من قبلالمؤسسات العلمية التي ينتسبون اليها، أو 

السر الدائم إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من 

 ؛أعضاء االكاديمية

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 

 

 



 

 

 

 6التعديل رقم :

 

  

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية

 21المادة 

........................................... 

و باألكاديمية أو وكل انتحال لصفة عض
استعماله من قبل يعاقب عليه طبقا للتشريع 

 الجنائي الجاري به العمل.

 

 21المادة 

............................................ 

وكل انتحال لصفة عضو باألكاديمية أو 
استعماله من قبل يعاقب عليه طبقا للتشريع 

 الجنائي الجاري به العمل.

 

 

 52في مجموعة القانون الجنائي المحين بتاريخ  تم التنصيص عليها
  080و 080في الفصلين5302مارس

 



 

 

 

 

7:التعديل رقم  
 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير
-  
 

 

 

 تدقيق معيار التراتبية حسب السن6

 20المادة 

 ن ................جميع أعضاء االكاديمية متساوو

........................................................
........................ 

في ترتيبهم في لوائح االكاديمية  وال يراعى
االقدمية في العضوية التي تحتسب  وجلساتها سوى

التساوي في  وفي حالةابتداء من تاريخ تنصيبهم. 

 على أساساالقدمية يحدد ترتيب االسبقية 
 وامين السرالسر الدائم  ويتمتع أمين ،سنا أكبرهم

العلمية المتخصصة بحق  ومنسقو اللجانالمساعد 
 .االسبقية على سائر األعضاء.

 

 20المادة 

 ن 66666666666666666666666جميع أعضاء االكاديمية متساوو 

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 وجلساتها سوى ح االكاديمية في ترتيبهم في لوائ وال يراعى

اء من تاريخ داالقدمية في العضوية التي تحتسب ابت

تنصيبهم6 و في حالة التساوي في االقدمية يحدد ترتيب 

االسبقية على أساس سنهم ، و يتمتع أمين السر الدائم و 

امين السر المساعد و منسقو اللجان العلمية المتخصصة 

 على سائر األعضاء6 بحق االسبقية

 



 

 

 8التعديل رقم :

 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير

طبقا لما هو جاري به العمل فإن الحالة 

مؤسسات مماثلة  والمالية ألعضاءاإلدارية 

 تحدد بنص تنظيمي

 

 16المادة 
 المشاركين،االكاديمية المقيمين و  ألعضاءتمنح 

، مكافأة باألكاديميةعضو  لهم صفة الشرفيين الذينو 

 العضوية6برسم 

االقتضاء، تعويضا عن مصاريف  ويتقاضون عند

تنقلهم أو قيامهم باي مهمة  والمهام بمناسبةالتنقل 

أخرى يكلفون بها باسم االكاديمية، غير أنه بالنسبة 

المشاركين فإن االكاديمية تتحمل مباشرة  لألعضاء

إقامتهممصاريف تنقلهم   6و

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666666666 

بنص وتحدد مقادير المكافآت والتعويضات المذكورة 

 بقرار ملجلس تنسيق أعمال االكاديمية6تنظيمي 

 

 16ة الماد
 والمشاركين،االكاديمية المقيمين  ألعضاءتمنح 

، مكافأة باألكاديميةعضو  لهم صفة والشرفيين الذين

 العضوية6برسم 

عن مصاريف االقتضاء، تعويضا  ويتقاضون عند

تنقلهم أو قيامهم باي مهمة  والمهام بمناسبةالتنقل 

أخرى يكلفون بها باسم االكاديمية، غير أنه بالنسبة 

المشاركين فإن االكاديمية تتحمل مباشرة  لألعضاء

إقامتهممصاريف تنقلهم   6و

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666666666 

و تحدد مقادير المكافآت و التعويضات المذكورة 

 بقرار ملجلس تنسيق أعمال االكاديمية 6

 

 

 

 



 

 9التعديل رقم :

 

 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية

 
 21المادة 
 تضم االكاديمية االجهزة التالية:

 :وتتألف منأجهزة االشراف العام، 
 أمين السر الدائم،

 أمين السر المساعد،
 مجلس تنسيق اعمال األكاديمية

............ 

 
 21المادة 
 تضم االكاديمية االجهزة التالية:

 :وتتألف منأجهزة االشراف العام، 
 أمين السر الدائم،

 أمين السر المساعد،
 مجلس تنسيق اعمال األكاديمية

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع 
 الثقافة

سلطة الحكومية المكلفة قطاع التربية ممثل عن ال
 والتكوين

............ 

 

 



 الباب الرابع

 تنظيم االكاديمية

 الفصل األول

 مجلس تنسيق أعمال االكاديمية
 10 رقم:التعديل 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير
 

 

 

 

والتداول لضمان فعالية عمل مجلس التنسيق 

 للمعلومات. السلس

 

 23المادة 
يتألف مجلس تنسيق أعمال االكاديمية من امين السر 

 الدائم ..................................................................................

....................... 

اشغاله  واالسهام فياملجلس  ويحضر اجتماعات

المعهد  من مدير كل  السر الدائم من امينبدعوة 

 ومدير الهيئةلبحث في تاريخ المغرب الملكي ل

للفنون  ومدير األكاديمياالكاديمية العليا للترجمة 

يمكن لهم أن  املجلس الذينلحضور اجتماعات 

يفوضوا من ينوب عنهم للمشاركة في اجتماعات 

 6املجلس

  أن يدعو أي عضو   . وله أيضا

............................................. 

 23المادة 
أعمال االكاديمية من امين السر  يتألف مجلس تنسيق

 الدائم ..............................................................................

....................... 

السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي  ويمكن ألمين

لعليا االكاديمية ا ومدير الهيئةللبحث في تاريخ المغرب 

للفنون لحضور اجتماعات  ومدير األكاديميللترجمة 

أشغاله، كلما استدعت ذلك طبيعة  واالسهام فياملجلس 

 القضايا المعروضة عليه.

 أن يدعو أي عضو . وله أيضا

  ............................................. 

 

 



 الفصل الثاني 
  لألكاديميةاألجهزة العلمية 

 ديمياألكاالمجمع 
 11 رقم:التعديل 

 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير

 

ضمان مشاركة أوسع لكافة مكونات االكاديمية 

 باعتبار أهمية جهاز املجمع االكاديمي.

 28 المادة
ويمكنه بصفة دورية مرة كل سنة،  األكاديمييجتمع المجمع 

ر من يجتمع خارج دوراته السنوية، بصفة استثنائية إما بأم أن
جاللة الملك، أو بدعوة من أمين السر الدائم، إذا اقتضى االمر 

 ذلك.
........................................................ 

......................................................... 
........................................................ 

امين السر الدائم كل من مدير من  ويحضر بدعوة
ومدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب 

 ومدير المعهداالكاديمية العليا للترجمة  الهيئة
من أجل االدالء بآرائهم في للفنون  األكاديمي

القضايا المتعلقة بالهيئات التي يديرونها داخل 
 االكاديمية.

 

 28 المادة

ويمكنه ورية مرة كل سنة، بصفة د األكاديمييجتمع المجمع 
يجتمع خارج دوراته السنوية، بصفة استثنائية إما بأمر من  أن

جاللة الملك، أو بدعوة من أمين السر الدائم، إذا اقتضى االمر 
 ذلك.

........................................................ 
......................................................... 

........................................................ 
السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي  ويمكن ألمين

للبحث في تاريخ المغرب أو مدير الهيئة االكاديمية العليا 
ضور إحدى حلاألكاديمي للفنون  مدير المعهدللترجمة أو 

بآرائهم في من أجل االدالء  األكاديميجلسات المجمع 
 القضايا المتعلقة بالهيئات التي يديرونها داخل االكاديمية.

 



 

 
 

 12التعديل رقم :

 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية

 03المادة 

تتألف كل لجنة من اللجان العلمية المتخصصة من عشرة 
 أعضاء على االكثر.... الباقي بدون تغيير

 

 03المادة 

اللجان العلمية المتخصصة من عشرة تتألف كل لجنة من 
يراعى في تشكيلها تمثيلية أعضاء على االكثر 

 .... الباقي بدون تغييرالنساء

 

 

 



 الفصل الثالث
 األجهزة اإلدارية

 الماليةنفيذي المكلف بالشؤون اإلدارية والمدير الت
 

 
 13 رقم:التعديل 

 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير

 تكافؤ الفرص لضمان مبدأ

 

 49المادة 
 

يتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون اإلدارية 

، الذي يعين من خارج أعضاء والمالية لألكاديمية

وفق اإلجراءات المتبعة للتعيين في  االكاديمية

السر أمين  القيام تحت سلطة ،المسؤوليةمناصب 

 يلي:هذا األخير بما  الدائم

والمالية والتقنية ارية االشراف على المصالح اإلد -

 السهر على حسن سيرها؛االكاديمية، و  إلدارة التابعة

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

- .............................................................................. 

 49المادة 
 

يتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون اإلدارية 

، الذي يعين من خارج أعضاء والمالية لألكاديمية

، القيام لألكاديميةالسر الدائم  ألميناالكاديمية بقرار 

 يلي:تحت سلطة هذا األخير بما 

والمالية والتقنية ى المصالح اإلدارية االشراف عل -

 السهر على حسن سيرها؛االكاديمية، و  إلدارة التابعة

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 

 



 

 الباب السادس
 حكام متفرقةأ

 
 14التعديل رقم :

 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير
 
 
 

حذف هذه المادة على اعتبار أن تدبير 

ووفق الشراكات يبقى خاضعا لهذا القانون 

ما من صالحيات و لألكاديميةيخوله  ما

 يوكله لها من مهام.

 

 74المادة 

 
تحدث االكاديمية من أجل مساعدتها على القيام 
بمهامها في مجال تدبير الشراكات التي تبرمها مع كل 

، مؤسسة اختصاصاتهاهيئة وطنية أو أجنبية في مجال 
الظهير الشريف  ألحكامتابعة لها تخضع في تنظيمها 

جمادى األولى  5الصادر في  5.1..6.3رقم 
المتعلق بتنظيم حق  (.603نوفمبر  3) ..65

 .وتتميمهتأسيس الجمعيات، كما تم تغييره 
 

 74المادة 

 
دث االكاديمية من أجل مساعدتها على القيام بمهامها حت

في مجال تدبير الشراكات التي تبرمها مع كل هيئة وطنية 
، مؤسسة تابعة لها اختصاصاتهاأو أجنبية في مجال 

الظهير الشريف رقم  ألحكامضع في تنظيمها تخ
 3) ..65جمادى األولى  5الصادر في  5.1..6.3

المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،   (.603نوفمبر 
 .وتتميمهكما تم تغييره 

 

 



 

 البــاب السابع

  وختاميةأحكام انتقالية 

 15 رقم:التعديل 
 

 المادة األصلية التعديل المقترح التبرير
 

 على:ي هذين التعديلين إلى التنصيص يرم

 162.6111الظهير الشريف رقم  نسخ -6

 11) 1211من شوال  02الصادر في 
المعهد الملكي  بإحداث (.122نوفمبر 

  للبحث في تاريخ المغرب
دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من  -0

 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية6
. 
 

 41المادة 

القانون حيز التنفيذ  تنسخ ابتداء من دخول هذا

 التالية:أحكام النصوص 

بتاريخ  26216111الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -

املحدثة بموجبه  (2111أكتوبر  8) 2011من شوال  12

 ؛وتتميمهأكاديمية المملكة المغربية، كما وقع تغييره 

- 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 02الصادر في  262.6111الظهير الشريف رقم  -

 بإحداث (.122نوفمبر  11) 2211من شوال 

 المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب6

مل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره يع

 بالجريدة الرسمية6

 41دة الما

تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ 

 التالية:أحكام النصوص 

بتاريخ  26216111الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -

املحدثة بموجبه  (2111أكتوبر  8) 2011من شوال  12

 ؛وتتميمهأكاديمية المملكة المغربية، كما وقع تغييره 

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

- 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  نتائج التصویت على التعدیالت المقدمة حول مشروع قانون تنظیمي 

  یتعلق بإعادة تنظیم أكادیمیة المملكة المغربیة  74.19رقم 
  وعلى المشروع برمتھ

  



1 
 

   74.19تنظیمي رقم مشروع قانون التعدیالت المقدمة حول  نتائج التصویت على
   بإعادة تنظیم أكادیمیة المملكة المغربیةیتعلق 

  وعلى المشروع برمتھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 

موقف   مقدم التعدیل  ادةالم
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

الفریق االستقاللي  -  العنوان
  للوحدة والتعادلیة

  االتحاد المغربي للشغل -
ة مجموعة الكونفدرالی -

  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

        لم یرد بشأنھا أي تعدیل  1المادة 
 ---  

 إجماع كما جاءت
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  2المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  3المادة 
الفریق االستقاللي  -  4المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

مجموعة الكونفدرالیة  -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

 إجماع كما جاءت  ---       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  5المادة 
 6المادة 

)2(  
الفریق االستقاللي  -

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

مجموعة الكونفدرالیة  -
  یة للشغلالدیمقراط

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

 

الفریق االستقاللي  -   7المادة 
  للوحدة والتعادلیة

  االتحاد المغربي للشغل  -
  

  رفض
  

    سحب
  
1  

  
  
5  

  
  
1  

  
  
6  

  
  
1  

  
  

  ال أحد
مجموعة الكونفدرالیة  -

  الدیمقراطیة للشغل
  تشبث

       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  8المادة 
 ---  

 ا جاءتإجماع كم
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  9المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  10المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  11المادة 
الفریق االستقاللي  -  12المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

 مجموعة الكونفدرالیة -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

الفریق االستقاللي  -  13المادة 
  للوحدة والتعادلیة

  االتحاد المغربي للشغل -
مجموعة الكونفدرالیة  -

  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  14المادة 
 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  15 المادة

الفریق االستقاللي  -  16المادة 
  للوحدة والتعادلیة

  االتحاد المغربي للشغل -
  

  
  

  رفض

  
  سحب

  
  
1  

  
  
5  

  
  
1  

  
  
6  

  
  
1  

  
  

  ال أحد

مجموعة الكونفدرالیة  -
  الدیمقراطیة للشغل

  تشبث
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موقف   مقدم التعدیل  المادة

  الحكومة
 موقف

أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

    سحب  رفض  فریق العدالة والتنمیة  17المادة 
  
 ---  

  
  

  إجماع كما جاءت
الفریق االستقاللي  -

  للوحدة والتعادلیة
  غلاالتحاد المغربي للش -

مجموعة الكونفدرالیة  -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  18المادة 
  
  
 ---  

 إجماع كما جاءت
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  19المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  20المادة 
 ماع كما جاءتإج     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  21المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  22المادة 
الفریق االستقاللي  -  23المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

مجموعة الكونفدرالیة  -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  24المادة 
 ---  

كما جاءتإجماع   
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  25المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  26المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  27المادة 
الفریق االستقاللي  -  28المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

لیة مجموعة الكونفدرا -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

  إجماع كما جاءت  ---       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  29المادة 
الفریق االستقاللي  -  30المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

مجموعة الكونفدرالیة  -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  31ادة الم
  
  
  
  
  
 ---  

 إجماع كما جاءت
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  32المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  33المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  34المادة 
 كما جاءتإجماع      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  35المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  36المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  37المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  38المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  39المادة 
 ماع كما جاءتإج     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  40المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  41المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  42المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  43المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  44المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  45المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  46المادة 



3 
 

 
 

موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

 إجماع كما جاءت  ---       د بشأنھا أي تعدیللم یر  47المادة 
 إجماع كما جاءت      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  48المادة 
الفریق االستقاللي  -  49المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -
مجموعة الكونفدرالیة  -

  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

نھا أي تعدیللم یرد بشأ  50المادة         
  
  
 ---  

 إجماع كما جاءت
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  51المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  52المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  53المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  54المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  55المادة 

الباب 
  الخامس

    ---   سحب  رفض  فریق العدالة والتنمیة

       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  56المادة 
  
  
  
  
  
  
  
 ---  

 إجماع كما جاءت
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  57المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  58المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  59المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  60المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  61المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  62المادة 
 جاءتإجماع كما      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  63المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  64المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  65المادة 
  إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  66المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  67المادة 
 كما جاءتإجماع      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  68المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  69المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  70المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  71المادة 
 إجماع كما جاءت     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  72المادة 
 ماع كما جاءتإج     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  73المادة 
الفریق االستقاللي  -  74المادة 

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -
مجموعة الكونفدرالیة  -

  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
  إجماع كما جاءت

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  75المادة 
 ما جاءتإجماع ك     لم یرد بشأنھا أي تعدیل  76المادة 
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موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

  إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  77المادة 
بشأنھا أي تعدیل لم یرد  78المادة    إجماع كما جاءت     
  
  79المادة 

    سحب  رفض  فریق العدالة والتنمیة
  
 ---  

  
  

  إجماع كما جاءت
الفریق االستقاللي  -

  للوحدة والتعادلیة
  االتحاد المغربي للشغل -

مجموعة الكونفدرالیة  -
  الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

 
 

 : برمتھ نتیجة التصویت على مشروع القانون

  اءــــكما ج اعــــاإلجم 
  

 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  السادة المستشارین السادة المستشارین وو  السیداتالسیدات  حضورحضورلوائح إثبات لوائح إثبات 
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