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اﻟفقرة اﳌذ ورة ﰷ ن تﻌديل يد ل بنقطﺔ وا دة تتﻌلﻖ ﲝذف مﻌهد
ا راﺳات وا ٔﲝاث واﻟتﻌريب اﶈدث إﱃٓ ..خره.
ﲟﻌﲎ ٔن اﻟفقرة ﳬن وتبقى ﰷﻟتاﱄ" :تد ل ٔحﲀم ﻫذا اﻟقانون اﻟتنظﳰي
ﲒ اﻟتنف ذ ابتداء من رﱗ ﴩه ﳉريدة اﻟرﲰيﺔ ف ﳜص مسطرة تﻌيﲔ
ٔعضاء اﶺﻌيﺔ اﻟﻌامﺔ ومؤﺳسات ا لس اﻟوطﲏ وﻫيﺌاته ،وتد ل ﰶ
ا ٔحﲀم ا ٔخرى ﲒ اﻟتنف ذ ابتداء من رﱗ تنص ب ا لس اﻟوطﲏ
ومؤﺳساته وﻫي ٓته.
ت سخ ابتداء من رﱗ تنص ب ا لس اﻟوطﲏ ومؤﺳساته وﻫيﺌاته
ٔحﲀم اﻟنصوص اﻟتاﻟيﺔ:
 اﻟظهﲑ اﻟﴩيف رﰴ  1.01.299اﻟصادر ﰲ  29رجب 17) 1422ٔكتور  ،(2001اﻟقاﴈ ٕ داث اﳌﻌهد اﳌلﲄ لثقافﺔ ا ٔمازيغيﺔ؛
 اﻟقانون رﰴ  10.02اﳌتﻌلﻖ ٕ شاء ٔﰷدﳝيﺔ ﷴ اﻟسادس لغﺔ اﻟﻌربيﺔاﻟصادر ب ف ذه اﻟظهﲑ اﻟﴩيف  1.03.119بتارﱗ  18من ربيع ا ٓخر
 19) ،1424يونيو .(2003
ونقف ﻫنا بدل ٔن نت دث ﲆ اﳌﻌهد لتﻌريب ﲝيث ٔن مﻌهد
اﻟتﻌريب يبقى مؤﺳسﺔ امﻌيﺔ بﻌﺔ ﳉامﻌﺔ ﷴ اﳋامس.
وﻟﲂ واﺳع اﻟنظر.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا.
ا ٓن نف حو ب اﳌناقشﺔ ،نذ ر ا لس اﶈﱰم اﻟيوم اتفق ا ﰲ اﻟصباح
ٔﺛناء ندوة اﻟرؤﺳاء ب ٔنه اﲇ بغى يد ل ذ  ،اﲇ بغى يقدم اﻟتقرر
واﳌدا د ﻟو كتابﺔ ذ  ،ا ﲇ بغى يد ر تقرر عندك اﻟتقرر اﻟسيد
اﳌقرر ،اﳌدا كتابﺔ ﻫكذا اتفق ا ﰲ ندوة اﻟرؤﺳاء.
إذن ادي ندوزو م اﴍة لتصويت ﲆ مواد مﴩوع اﻟقانون
اﻟتنظﳰي.
اﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) ،3كﲈ ٔح لت من ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ ووافقت لﳱا
الجنﺔ(.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :4ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :5ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) :6كﲈ ٔح لت من ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ ووافقت لﳱا
الجنﺔ(.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

ﳏﴬ اﳉلسﺔ رﰴ 261
اﻟتارﱗ :اﻟثﻼ ء  04جﲈدى ا ٔوﱃ 1441ﻫـ ) 31د سمﱪ 2019م(.
اﻟرﺋاﺳﺔ :اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟقادر ﺳﻼمﺔ ،اﳋليفﺔ اﻟرابع ﻟرﺋ س ا لس.
اﻟتوق ت :عﴩ دقاﺋﻖ ،إبتداء من اﻟسا ﺔ اﳋامسﺔ وا ق قﺔ اﻟتاﺳﻌﺔ
واﻟثﻼﺛﲔ مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قانون تنظﳰي رﰴ 04.16
يتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ﰲ إطار قراءة نيﺔ.
--------------------------------------------

اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟقادر ﺳﻼمﺔ ،رﺋ س اﳉلسﺔ:
ٔ لن عن اف تاح لسﺔ ﴩيﻌيﺔ.
ﰟ ﷲ اﻟرﲪن اﻟرحﲓ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ موﻻ رﺳول ﷲ.
اﻟسيدة اﻟوز رة،
اﻟسادة اﻟوزراء،
ﳔصص ﻫذه اﳉلسﺔ راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قانون تنظﳰي
رﰴ  ،04.16يتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافات اﳌغربيﺔ ،واﶈال لينا
من طرف ﳎلس اﻟنواب )ﰲ إطار قراءة نيﺔ بﻌد تﻌديل اﳌواد ،6 ،3
 26 ،17 ،10و 45م ه(.
وق ل اﻟﴩوع ﰲ م اقشﺔ دول ٔعﲈل ﻫذه اﳉلسﺔٔ ،ريد ﲰﲂ ﲨيﻌا
ٔن شكر اﻟسادة ٔعضاء الجنﺔ ،وكذ رﺋ س الجنﺔ واﳌقرر ،كذ
اﻟسيد وز ر اﻟشباب وﰻ ٔعضاء اﳌس شارن ا ن ٔغنوا ﻫاذ اﳌﴩوع ﰲ
الجنﺔ.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ٔو لسيد اﻟوز ر ﻟتقدﱘ اﻟقانون اﻟتنظﳰي.
اﻟسيد اﳊسن عبيابﺔ وز ر اﻟثقافﺔ واﻟشباب واﻟر ضﺔ ،اﻟناطﻖ اﻟرﲰي ﰟ
اﳊكومﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
كﲈ ﰲ لمﲂ ب ٔن ﻫذا اﳌوضوع اﳌرتبط ﻟقانون رﰴ  ،04.16اﻟقانون
اﻟتنظﳰي اﳌتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ،وﻫو ﰲ قراءة نيﺔ
ﻟ سبﺔ لمس شارن ،إذن اﳌوضوع نوقش ﰲ ﳎلس اﻟنواب ونوقش كذ
ﰲ ﳎلس اﳌس شارن ،وا ٓن ﰲ قراءة نيﺔ.
ﻫناك تﻌديل سيط ﻻ ينقص وﻻ زيد من اﻟنقاش ا ي ﰷن نقاشا
ﻫاما و ادا ،و ﳌناﺳبﺔ ت شكرو اﻟسادة اﳌس شارن وخصوصا الجنﺔ اﻟﱵ
اﻟتق ت ﲠا و قشنا مﻌها ﻫذا اﻟقانون ،وﻫاذ اﻟقانون تتﻌرفو قانون م واﻟﲁ
ي ظره ،رﲟا ت ٔخر ف ه قليﻼ ،اﻟصيغﺔ اﳌقﱰ ﺔ لتﻌديل ﱔ كﲈ يﲇ:
مرتبطﺔ ﳌادة  51من اﳌﴩوع اﻟتنظﳰي اﻟساﻟف ا ر ،يﻌﲏ بدل
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اﳌادة  :39ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :40ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :41ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :42ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :43ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :44ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) :45كﲈ ٔح لت من ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ ووافقت لﳱا
الجنﺔ(.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :46ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :47ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :48ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :49ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :50ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :51ورد ش ٔﳖا تﻌديل من اﳊكومﺔ .وطبقا لﲈدة  200من اﻟنظام
ا ا ﲇ لم لس ﳝكن لحكومﺔ ٔن تقدم تﻌديﻼت ٔمام ا لس.
اﻟسيد اﻟوز ر ،اﻟﳫمﺔ ﻟﲂ ﻟتقدﱘ اﻟتﻌديل...
ﻻ ،ﷲ رﴈ ليﲂ خصو يقدم اﻟتﻌديل دا  ،ﷲ رﴈ ليﲂ خصو
يقدمو دا  ،اﻟقانون ﻫو ﻫذا خصو ٔ ..نتوما ٔﺳاتذة امﻌيون.
ﰲ ٔول اﳉلسﺔ ﰷن ﳱﴬ ﲆ ٔﺳباب اﻟﲋول ..
دا تفضل اﻟسيد اﻟوز ر ﻟتقدﱘ اﻟتﻌديل.
اﻟسيد وز ر اﻟثقافﺔ واﻟشباب واﻟر ضﺔ ،اﻟناطﻖ اﻟرﲰي ﰟ اﳊكومﺔ:
شكرا لسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ اﲇ ﲭلت مﻌهم وﲭلو مﻌنا ﰲ
ﻫاذ الحظﺔ اﻟتارﳜيﺔ ﺳتذﻫب ا ٔ م وﺳتذﻫب ا ٔما ن ،ويبقى ﻫذا
ا لس راﲯا ﻟيقوم بدور طﻼﺋﻌي ﰲ رﺳيخ اﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ب وعﳤا
ا تلفﺔ.
اﳌادة  51كﲈ ﰎ اقﱰاح ذ  ،يﻌﲏ اﻟتﻌديل ﺳيكون ﰷ ٓﰐ:
"يﱲ ل مﻌهد ا راﺳات وا ٔﲝاث واﻟتﻌريب اﶈدث ﳌرﺳوم رﰴ
 2.59.1965اﻟصادر ﰲ  15من رجب  14) 1379ينا ر  ،(1960وتنقل
ﳎا بصفﺔ تلقاﺋيﺔ اﳌمتلﲀت اﻟﻌقاريﺔ واﳌنقو اﳌوضو ﺔ رﻫن إشارته وكذا
اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ اﻟﻌام به إﱃ ا لس اﻟوطﲏ ،وذ وفﻖ اﻟك ف ات اﶈددة
بنص تنظﳰي" .ﻫذا ﻟضبط ما ذف من اﳌادة  ،51و ﻟتاﱄ اﻟفقرات
اﻟسابقﺔ بق ت كﲈ ﱔ حرف ا ونصا.
وشكرا ﻟﲂ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
ا ٓن ادي نﻌرض ﻫاذ اﻟتﻌديل لتصويت.
اﳌوافقون ﲆ اﻟتﻌديل :اﻻٕﲨـــــاع.

اﳌادة  :7ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :8ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :9ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) :10كﲈ ٔح لت من ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ ووافقت لﳱا
الجنﺔ(.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :11ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :12ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :13ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :14ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :15ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :16ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) :17كﲈ ٔح لت من ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ ووافقت لﳱا
الجنﺔ(.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :18ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :19ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :20ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :21ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :22ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :23ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :24ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :25ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) :26كﲈ ٔح لت من ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ ووافقت لﳱا
الجنﺔ(.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :27ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :28ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :29ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :30ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :31ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :32ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :33ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :34ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :35ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :36ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :37ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :38ﻻٕجﲈع.
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ا ٓن ادي نﻌرض اﳌادة  51رمﳤا:
اﳌوافقون :ﻻٕﲨ اع.
ا ٓن ادي نﻌرض مﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي بﱪم ه لتصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕﲨ اع.
إذن ،وافﻖ ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قانون تنظﳰي رﰴ 04.16
يتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ﰲ إطار قراءة نيﺔ.
ﺳنﺔ ﺳﻌيدة وﰻ ام و ٔنﱲ ﲞﲑ.
رفﻌت اﳉلس ﺔ.

إطار اﺳتكﲈل اﻟب ات اﳌؤﺳساتيﺔ اﳌنصوص لﳱا دﺳتور  ،ﻟكونه
مؤﺳسﺔ دﺳتوريﺔ ﳣتع ﻟقوة قﱰاح ﺔ ﰲ ﳎال الغات واﻟثقافات وذ
ﲠدف تطور ﺳياﺳات ﻟغويﺔ م سجمﺔ ﻟ سبﺔ لغتﲔ اﻟرﲰيتﲔ اﻟﻌربيﺔ
وا ٔمازيغيﺔ ،إضافﺔ إﱃ الغات ا ٔج بيﺔ ،وتﻌزز اﻟهويﺔ اﳌغربيﺔ.
ﲟﻌﲎ ٔن ا لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ واﳌغربيﺔ ،يﻌتﱪ ورشا
اﺳﱰاتيجيا و ٔﺳاﺳيا اﻟغرض م ه تﻌزز اﻟتﻌدد الغوي واﻟتنوع اﻟثقاﰲ ا ي
زخر به اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،و ٔنه مؤﺳسﺔ دﺳتوريﺔ وطنيﺔ مستق ذات بﻌد
اﺳﱰاتيجي وتضطلع ﲟهمﺔ اقﱰاح اﻟتو ات اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ و ﰲ ﳎال
اﻟسياﺳﺔ الغويﺔ واﻟثقاف ﺔ ﰲ ما يتﻌلﻖ ٔﺳاﺳا ﻟﻌربيﺔ وا ٔمازيغيﺔ ،وكذا
اﳊسانيﺔ واله ات وﳐتلف اﻟتﻌبﲑات اﻟثقاف ﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
بﻌد اﳌصادقﺔ ﲆ مﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي رﰴ  ،04.16ﰲ إطار
اﻟقراءة اﻟثانيﺔ ،واﳌوافقﺔ ﲆ اﻟتﻌديﻼت اﻟﱵ ﲥم اﳌواد )،17 ،10 ،6 ،3
 ،26و (45ودخو ﲒ اﻟتنف ذ عند ﴩه ﳉريدة اﻟرﲰيﺔ ،ن ظر كفريﻖ
ا ٔصا واﳌﻌاﴏة وحزب ﺳياﳼ ٔيضأ ،ن يضطلع ا لس اﻟوطﲏ لغات
واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ،ﲟهامه ﲆ ٔحسن و ه ،ويﻌمل ﲆ حﲈيﺔ قﲓ اﻟتﻌا ش
اﻟثقاﰲ وا يﲏ ،و ٔن ﳛرص ﲆ ﲤكﲔ مقومات اﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ من ﴍوط
اﳌقاومﺔ ،وتصليب ا ات اﻟثقاف ﺔ ،ﲟا ﳝكﳯا من موا ﺔ اﻟقﲓ اﻟثقاف ﺔ
ا خ  ،دون ٔن يﻌﲏ ذ رفض ﳔراط ﰲ اﻟنقاش اﻟثقاﰲ اﻟكوﱐ.
ﻟﲁ ﻫذه عتبارات ،واﺳتحضارا ٔيضا ٔﳘيﺔ ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ كﲈ
ﺳبﻖ و ٔﴍت ﰲ بدايﺔ اﳌدا  ،وﲤاشيا مع اﻟقﲓ واﳌبادئ اﻟكﱪى اﳌؤطرة
ﻟﻌملنا حزب ﺳياﳼ يؤمن ﻟتﻌدديﺔ و نف اح وم ش ث ﻟثوابت
اﻟوطنيﺔ ،واﻟقﲓ اﳌغربيﺔ ا ٔصي  ،قرر ﰲ فريﻖ ا ٔصا واﳌﻌاﴏةٔ ،ﺳوة
ٕخواننا ﲟ لس اﻟنواب ،اﻟتصويت ﳌوافقﺔ ﲆ مﴩوع اﻟقانون رﰴ
 04.16اﳌتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ.
 (2مدا فريﻖ اﻟﻌدا واﻟتﳮيﺔ
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريﻖ اﻟﻌدا واﻟتﳮيﺔ ﲟ لس اﳌس شارن
ﳉلسﺔ اﻟﻌامﺔ لتصويت ﲆ مﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي رﰴ  04.16اﳌتﻌلﻖ
لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ﰲ إطار قراءة نيﺔٕ ،ا ر اﻟتﻌديﻼت
اﻟﱵ ﳘت اﳌواد  3و 6و 10و 17و 26و 45م ه ،واﻟﱵ تؤكد ﲆ ﻫ م
اﻟك ﲑ واﳌت ٔﱐ ا ي توﻟيه اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ ﻟهذا اﳌﴩوع اﻟقانون
اﻟتنظﳰي ،ورغبﳤا ﰲ اﳌساﳘﺔ ﰲ اﻟﱰﺳيخ اﳌؤﺳﴘ لهويﺔ الغويﺔ واﻟثقاف ﺔ
اﻟﱵ ﲤﲒ بﻼد  ،وجﻌلهﲈ ص وصل بﲔ اﳌاﴈ و اﳊاﴐ ﻟبناء اﳌستق ل،
ﲝﲈيﺔ و ﳮيﺔ الغتﲔ اﻟﻌربيﺔ وا ٔ مازيغيﺔ ،وﳐتلف اﻟتﻌبﲑات اﻟثقاف ﺔ اﳌغربيﺔ.

اﳌلحـﻖ :اﳌداخ ﻼت اﳌك وبﺔ اﳌسلمﺔ ﻟرﺋاﺳﺔ اﳉلسﺔ.
 (1مدا فريﻖ ا ٔصا واﳌﻌاﴏة.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ٔ ﴩف ب اول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريﻖ ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ،ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي رﰴ  04.16اﳌتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ
اﳌغربيﺔ.
واﲰحوا ﱄ بدايﺔ ٔن ٔذ ر ب ٔن ﻫذا مﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي رﰴ
 04.16اﳌتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ،اﺳتغرق ٔكﱶ من
ﺛﻼث ﺳنوات من ٕا اﻟته من طرف اﳊكومﺔ ﲆ اﻟﱪﳌان ﰲ شت ﱪ من
ﺳنﺔ  2016ق ل اﻟوصول إﱃ ﳖايﺔ مسطرته اﻟ ﴩيﻌيﺔ ،بﻌد ﲡاﻫل
اﳊكومﺔ اﻟسابقﺔ واﳊاﻟيﺔ ﻟهذه اﻟقوانﲔ اﻟﱵ وضﻌﳤا ﰲ رت ب م دﱐ ﰲ
ﳐططها اﻟ ﴩيﻌي ،ﲆ اﻟرﰬ من ٔن ا ﺳتور ﰲ فص  ،86ينص ﲆ
ﴐورة ٕا داد ﲨيع اﻟقوانﲔ اﻟتنظﳰيﺔ اﳌنصوص لﳱا ﰲ اﻟوﺛيقﺔ ا ﺳتوريﺔ
ق ل ﳖايﺔ اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ ا ٔوﱃ ،وﻫو ما ﳝكن ٔن نﻌتﱪه ت ٔ ﲑ بﲑ
وخرق دﺳتوري.
فقد ﰷن من اﳌفروض ٔن تﻌطي اﳊكومﺔ ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ لقوانﲔ اﻟتنظﳰيﺔ
اﻟﱵ نص لﳱا دﺳتور  2011عتبارﻫا مﳬ ﺳتور ،ﻟكن ٔ لﳢا عرف
ت ٔخرا م ل اﻟقانون اﻟتنظﳰي ﻟتفﻌيل ا ٔمازيغيﺔ ا ي ﱂ يد ل ﲒ اﻟتنف ذ إﻻ
ﰲ ٔكتور اﳌاﴈ ٔي بﻌد ﲦاﱐ ﺳنوات من دﺳﱰة ا ٔمازيغيﺔ ،وﻫو ما
اعتﱪ ه ﰲ فريق ا ش من ٔشﲀل تبديد مزيد من اﻟزمن اﻟ ﴩيﻌي ﻟقانون
ح وي فاق ت ٔج ل اﻟبت فﳱﲈ ﰻ تصور من ق ل مكو ت ا ٔ لبيﺔ ،وبقي
ح س ﻫذه الجنﺔ ما يقرب ﺛﻼث ﺳنوات.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إننا ﰲ فريﻖ ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ،وكﲈ ﺳبﻖ و ٔﴍ ﻼل مدا لتنا
اﻟسابقﺔٔ ،ﺛناء اﻟقراءة ا ٔوﱃ ﳌﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي اﳌﻌروض ﲆ ٔنظار
ا ٓن ،وا ي ي ٔﰐ ﰲ إطار تﲋيل مق ضيات اﻟفصل  5من ا ﺳتور ،ا ي
نص ﲆ ٕا داث ا لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ،عتباره مؤﺳسﺔ
دﺳتوريﺔ ،تناط ﲠا مﺔ حﲈيﺔ و ﳮيﺔ الغتﲔ اﻟﻌربيﺔ وا ٔمازيغيﺔ ،وﳐتلف
اﻟتﻌبﲑات اﻟثقاف ﺔ ،نﻌتﱪ مﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي خطوة ﻟغﺔ ا ٔﳘيﺔ ﰲ
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إن اﻟتﻌديﻼت اﻟﱵ ﳘت بﻌض مواد ﻫذا اﳌﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي
وٕان ﰷنت تﻌديﻼت ﰲ ﶍلها شﳫيﺔ فإﳖا تﻌكس ا ينام ﺔ اﻟﱵ مﲒت
اﻟنقاش ا ي رافقه ،وتؤكد ﲆ ﲀمل ﲻل غرفﱵ اﻟﱪﳌان وحرصه ﲆ
م اقشﺔ تفاصيل مواده ،واﻟرغبﺔ اﳌشﱰكﺔ ﰲ إخرا ه ﰲ ٔﳈل صيغﺔ ،حﱴ
ي سﲎ اﻟق ام ٔدوار اﳌنوطﺔ به ،من ﻼل اﻟتﻌديﻼت اﻟﱵ تقدمت ﲠا
فرق ا لسﲔ.
وﰲ ﻫذا اﻟسياق فإن فريﻖ اﻟﻌدا واﻟتﳮيﺔ ﲟ لس اﳌس شارن ﺳاﱒ
بدوره ﰲ صيا ﺔ بنود ﻫذا اﳌﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي ﻼل اﻟقراءة ا ٔوﱃ
ب  22تﻌديﻼ ،ازت  5ﲆ اﻟق ول و 3ﲆ اﻟق ول بصيغﺔ الجنﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إننا ﰲ فريﻖ اﻟﻌدا واﻟتﳮيﺔ ﲟ لس اﳌس شارن نﻌي ﴐورة ﻫ م
لغات ا ٔج بيﺔ وشجيع اﻟﱰﲨﺔ نظرا ورﻫﲈ ﰲ نف اح ﲆ اﻟﻌاﱂ،
وضﲈن اﻻٕشﻌاع اﻟثقاﰲ والغوي لغت ا ،ونؤكد ﲆ ٔﳘيﺔ توفﲑ ﰻ اﻟسبل
اﻟﻼزمﺔ ﻟت سﲑ تﻌﲅ الغات ا ٔج بيﺔ ا ٔكﱶ اﺳتﻌﲈﻻ ﰲ اﻟﻌاﱂ ،وﱔ اﳌهمﺔ
اﻟﱵ ﳇفت ﲠا اﻟهيﺌﺔ اﳋاصﺔ ب ﳮيﺔ اﺳتﻌﲈل الغات ا ٔج بيﺔ واﻟﱰﲨﺔ
موضوع اﳌادة  17من ﻫذا اﳌﴩوع اﻟقانون اﻟتنظﳰي ،واﻟﱵ تﻌززت بفضل
إضافﺔ اﻟفقرتﲔ ما ق ل ا ٔ ﲑة ﻟهذه اﳌادةٕ ،ﺳناد مﺔ ٕا داد ا راﺳات
وا ٔﲝاث ومشاريع ا ٓراء اﻟكف بتطور اﻟﱰﲨﺔ بﲔ الغتﲔ اﻟرﲰيتﲔ
والغات ا ٔج بيﺔ ا ٔكﱶ تداوﻻ ،واقﱰاح اﻟتدابﲑ اﻟﱵ من ش ٔﳖا تﻌزز حركﺔ
اﻟﱰﲨﺔ لم لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ،و من ﺔ ٔخرى ﻻبد ٔن
ننوه ﲜو اﻟتفاﱒ ا ي طبع ٔشغال ﻫذه الجنﺔ ﻼل ﰻ اﶈطات اﻟﱵ
ﲨﻌﳤا.
وخ اما ،ﻻ سﻌنا ﰲ فريﻖ اﻟﻌدا واﻟتﳮيﺔ ﲟ لس اﳌس شارن إﻻ ٔن
نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ اﻟتﻌديﻼت اﻟﱵ تضمنﳤا ﻫذه اﻟقراءة اﻟثانيﺔ ﳌﴩوع
اﻟقانون اﻟتنظﳰي اﳌتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔٓ ،ملﲔ ٔن
ساﱒ ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ ﰲ ﳎال اﻟسياﺳﺔ الغويﺔ واﻟثقاف ﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريﻖ اﳊرﰾ ﳌناقشﺔ مﴩوع قانون تنظﳰي
رﰴ  04.06يتﻌلﻖ لس اﻟوطﲏ لغات واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ﰲ إطار قراءة
نيﺔ ،وذ بﻌد تﻌديل اﳌواد  26-17-10-6-3و 45م ه ،من طرف
ﳎلس اﻟنواب اﻟﱵ ﺳاﳘت ﰲ ﲡويد اﻟنص ش ومضمو .
اﻟسيد اﻟرﺋ س
إننا ٔمام مﴩوع مؤﺳس ﳌر ٔﺳاﺳيﺔ ومﳣﲒة من اﻟتارﱗ اﳊقوﰶ
ببﻼد من ﻼل تفﻌيل مق ضيات ا ﺳتور ،ومن ٔ ل حﲈيﺔ و ﳮيﺔ
الغتﲔ اﻟﻌربيﺔ وا ٔمازيغيﺔ ،وﳐتلف اﻟتﻌبﲑات اﻟثقاف ﺔ اﳌغربيﺔ عتبارﻫا را
ٔصيﻼ وابدا ا مﻌاﴏا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إننا ﰲ اﻟفريﻖ اﳊرﰾ ﳥن ٕا داث اﳌغرب لم لس اﻟوطﲏ لغات
واﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ ﳈؤﺳسﺔ دﺳتوريﺔ وطنيﺔ مستق تضطلع ﲟهمﺔ اقﱰاح
اﻟتو ات ﺳﱰاتيجيﺔ و ﰲ ﳎال اﻟسياﺳﺔ الغويﺔ واﻟثقاف ﺔ  ،ف
يتﻌلﻖ ٔﺳاﺳا ﻟﻌربيﺔ وا ٔمازيغيﺔ وكذا اﳊسانيﺔ واله ات وﳐتلف
اﻟتﻌبﲑات اﻟثقاف ﺔ ،فإننا نتطلع إﱃ إيﻼء اﳌكون اﳊساﱐ ببﻌده الغوي
واﻟثقاﰲ عنايﺔ اصﺔ ،ﳌا من دور رﳜي ﰲ حفظ ا ا رة اﻟصحراويﺔ
اﳌغربيﺔ ا ٔصي  ،ونقﱰح ﰲ ﻫذا اﻟصدد ٕا داث مركز راﺳات واﻟب اث
حول اﻟثقافﺔ اﳊسانيﺔ ٕ دى ا ٔقاﻟﲓ اﳉنوبيﺔ لمملكﺔ.
كﲈ نتطلع إﱃ ف ح جسور ﻟتﻌزز نف اح ﲆ الغات واﻟثقافات
ا ٔج بيﺔ ﰲ إطار بناء مغرب م ف ح ﲆ اﻟت ارب ا وﻟيﺔ وتبادل اﳋﱪات،
إذ ﳒدد اﻟت ٔ يد ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻟقانون اﻟتنظﳰي وا ي ت ٔخر س ا عن
اﻟصدور ،ﻟق اس إﱃ اﻟقانون اﻟتنظﳰي اﳌتﻌلﻖ ﻟطابع اﻟرﲰي ﻟ ٔ مازيغيﺔ،
فإننا س ل ٔن صدور اﻟقانون ﻟ س ايﺔ ﰲ د ذاته ما ﱂ رافقه ﻟيات
اﻟتﲋيل واﻟتفﻌيل وا ٔجر ٔة ،و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس فانتظار بﲑ إﱃ ٔن تقدم
اﳊكومﺔ ﲆ بلورة ﺳياﺳﺔ ﲻوم ﺔ ﻟغويﺔ م سجمﺔ وم ﲀم توفر ا ﳣويل
اﻟﻼزم واﻟرؤيﺔ ﻟضﲈن اﻻٕدماج اﻻٕﳚاﰊ لتنوع الغوي واﻟهو ﰐ اﳌمﲒ
ﻟبﻼد  ،واﺳتحضار اﻟهويﺔ ﳈ دد ٔﺳاﳼ لتﳮيﺔ اﳌستدامﺔ اﳌ شودة ﲆ
اعتبار ٔن اﻟتﳮيﺔ اﻟناﲧﺔ ﱔ اﻟﱵ س ﳥر ﰲ ا ٕﻻ سان وا ال مﻌا.
وخ اما نؤكد تفا لنا اﻻٕﳚاﰊ مع ﻫذا اﳌﴩوع مﻌﱪن عن ٔملنا ٔن تﻌزز
ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ ا ﺳتوريﺔ اﳉديدة مغرب اﳌؤﺳسات.

 (3مدا اﻟفريﻖ اﳊرﰾ
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،

4

