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ٔوىل 04 سمرب 31( 1441 جامدى ا  )2019 د

   261رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٔوىل 04 ثال سمرب 31(هـ 1441 جامدى ا  ).م2019 د
شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع : الرئاسة لساملس س ا   .لرئ

ت ة  دقائق، ٕابتداء منعرش : التوق قة او  اخلامسةالسا التاسعة ق
  .والثالثني مساء

ٔعامل راسة والت :دول ا ىل مرشوع قانون تنظميي رمق ا  04.16صويت 
لغات والثقافة املغربية لس الوطين  نية يتعلق    .يف ٕاطار قراءة 
--------------------------------------------  

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
رشيعية لسة  تاح  لن عن اف ٔ.  

ىل موال رسول هللامس هللا الرمحن الرحمي والصالة    .والسالم 
رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

ىل مرشوع قانون تنظميي  راسة والتصويت  خنصص هذه اجللسة 
لينا 04.16رمق  لغات والثقافات املغربية، واحملال  لس الوطين  ، يتعلق 

نية بعد تعديل املواد ( من طرف جملس النواب ، 6، 3يف ٕاطار قراءة 
ه 45و 26، 17 ،10   ).م

مسمك مجيعا  ٔريد  ٔعامل هذه اجللسة،  دول  اقشة  ل الرشوع يف م وق
لجنة واملقرر، كذ  س ا لجنة، وكذ رئ ٔعضاء ا شكر السادة  ٔن 
ٔغنوا هاذ املرشوع يف  ن  شارن ا ٔعضاء املس ر الشباب ولك  السيد وز

لجنة   .ا
ر لتقدمي ال لسيد الوز ٔو  لحكومة    .قانون التنظميياللكمة 

مس  ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر السيد احلسن عبيابة وز
  :احلكومة

س،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السادة املس

لقانون رمق  ٔن هذا املوضوع املرتبط  لممك ب القانون  ،04.16كام يف 
لغات والثقافة املغربي لس الوطين  نية التنظميي املتعلق  ة، وهو يف قراءة 

شارن، ٕاذن املوضوع نوقش يف جملس النواب ونوقش كذ  لمس سبة  ل
نية ٓن يف قراءة  شارن، وا   .يف جملس املس

ي اكن نقاشا  زيد من النقاش ا سيط ال ينقص وال  هناك تعديل 
شارن وخصوصا  شكرو السادة املس ملناسبة ت ادا، و لجنة اليت هاما و ا

م واللك التق  قشنا معها هذا القانون، وهاذ القانون تتعرفو قانون  ت هبا و
ظره لتعديل يه كام ييل ،ي ة  ه قليال، الصيغة املقرت ٔخر ف   :رمبا ت

ملادة  ر، يعين بدل  51مرتبطة  من املرشوع التنظميي السالف ا

دة تتعلق حبذف معهد ل بنقطة وا ن تعديل يد ورة اك  الفقرة املذ
ٔحباث والتعريب احملدث ٕاىل راسات وا   .ٓخره.. ا

مكن وتبقى اكلتايل ٔن الفقرة  ٔحاكم ه": مبعىن  ل  القانون التنظميي ذا تد
جلريدة الرمسية ف خيص مسطرة تعيني  رخي رشه  ذ ابتداء من  زي التنف

لس الوطين وهي ٔعضاء امجلعية ا يق  ،تهئالعامة ومؤسسات ا ل  وتد
ٔحاك لس الوطين ا ب ا رخي تنص ذ ابتداء من  زي التنف ٔخرى  م ا

ٓته   .ومؤسساته وهي
رخي ت  سخ ابتداء من  لس الوطين ومؤسساته وهي ت ب ا ته ئانص

  :ٔحاكم النصوص التالية
 17( 1422رجب  29الصادر يف  1.01.299الظهري الرشيف رمق  -

لثقافة ،)2001ٔكتور  داث املعهد املليك  ٕ ٔمازيغية القايض   ؛ا
لغة العربية  10.02القانون رمق  - ٔاكدميية دمحم السادس  شاء  ٕ املتعلق 

ذه الظهري الرشيف  ف خر ٓ ربيع امن  18بتارخي  1.03.119الصادر ب
  ).2003يونيو  19(، 1424

ٔن معهد  لتعريب حبيث  ىل املعهد  دث  ٔن نت ونقف هنا بدل 
بعة جلامع امعية    .ة دمحم اخلامسالتعريب يبقى مؤسسة 

  .ولمك واسع النظر

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ا يف الصباح  لس احملرتم اليوم اتفق ر ا ب املناقشة، نذ حو  ٓن نف ا
يل بغى يقدم التقرر  ، ا ل  ذ يل بغى يد ٔنه ا ٔثناء ندوة الرؤساء ب

ر تقرر عندك التقرر  يل بغى يد ، ا لو كتابة  ذ السيد واملدا د
ا يف ندوة الرؤساء   .املقرر، املدا كتابة هكذا اتفق

لتصويت ارشة  ادي ندوزو م القانون  رشوعمواد م ىل  ٕاذن 
  .التنظميي

ٔوىل   :املادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لهيا( ،3املادة  نية ووافقت  لت من جملس النواب يف ٕاطار قراءة  ٔح  كام 
لجنة   ).ا

  .ٕالجامع: املوافقون
  .ٕالجامع: 4املادة 
  .ٕالجامع: 5املادة 
لهيا ( :6املادة  نية ووافقت  لت من جملس النواب يف ٕاطار قراءة  ٔح كام 

لجنة   ).ا
  .ٕالجامع :املوافقون
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  .ٕالجامع: 7املادة 
  .ٕالجامع: 8 املادة

  .ٕالجامع: 9املادة 
لت من جم( :10 املادة ٔح لهيا كام  نية ووافقت  لس النواب يف ٕاطار قراءة 

لجنة   ).ا
  .ٕالجامع :املوافقون

  .ٕالجامع: 11املادة 
  .ٕالجامع: 12املادة 
  .ٕالجامع: 13املادة 
  .ٕالجامع: 14املادة 
  .ٕالجامع: 15املادة 
  .ٕالجامع: 16املادة 
نية( :17املادة  لت من جملس النواب يف ٕاطار قراءة  ٔح لهيا  كام  ووافقت 

لجنة   ).ا
  .ٕالجامع :املوافقون

  .ٕالجامع: 18املادة 
  .ٕالجامع: 19املادة 
  .ٕالجامع: 20 املادة

  .ٕالجامع: 21املادة 
  .ٕالجامع: 22املادة 
  .ٕالجامع: 23املادة 
  .ٕالجامع: 24املادة 
  .ٕالجامع: 25املادة 
لت من جملس النواب يف ٕاطار ( :26املادة  ٔح لهيا كام  نية ووافقت  قراءة 

لجنة   ).ا
  .ٕالجامع :املوافقون

  .ٕالجامع: 27املادة 
  .ٕالجامع: 28املادة 
  .ٕالجامع: 29املادة 
  .ٕالجامع: 30املادة 
  .ٕالجامع: 31املادة 
  .ٕالجامع: 32املادة 
  .ٕالجامع: 33املادة 
  .ٕالجامع: 34املادة 
  .ٕالجامع: 35املادة 
  .ٕالجامع: 36املادة 
  .ٕالجامع: 37املادة 
  .ٕالجامع: 38املادة 

  .ٕالجامع: 39املادة 
  .ٕالجامع: 40املادة 
  .ٕالجامع: 41املادة 
  .ٕالجامع: 42املادة 
  .ٕالجامع: 43املادة 
  .ٕالجامع: 44املادة 
لهيا ( :45املادة  نية ووافقت  لت من جملس النواب يف ٕاطار قراءة  ٔح كام 
لجنة   ).ا

  .ٕالجامع :وافقونملا
  .ٕالجامع: 46املادة 
  .ٕالجامع: 47املادة 
  .ٕالجامع: 48املادة 
  .ٕالجامع: 49املادة 
  .ٕالجامع: 50املادة 
ٔهنا تعديل من احلكومة :51املادة  ش لامدة و  .ورد  من النظام  200طبقا 

ٔمام ا ٔن تقدم تعديالت  لحكومة  لس ميكن  لم يل  ا   .لسا
رالسيد ا   ...اللكمة لمك لتقدمي التعديل ،لوز

ليمك خصو يقدم ،ال ريض  ليمك خصو  تعديلال  هللا  ريض  ، هللا  دا
، القانون هو هذا خصو  امعيون ..يقدمو دا ٔساتذة    .ٔنتوما 

هيرض  ٔول اجللسةيف    ..ٔسباب الزنول  ىلاكن 
ر   .لتقدمي التعديل دا تفضل السيد الوز

ر الثقاف مس احلكومةالسيد وز ضة، الناطق الرمسي    :ة والشباب والر
يل جسلت معهم وجسلو معنا يف  شارن احملرتمني ا لسادة املس شكرا 
ن، ويبقى هذا  ٔما م وستذهب ا ٔ لحظة التارخيية ستذهب ا هاذ ا
وعهتا  رسيخ الثقافة املغربية ب لس راخسا ليقوم بدور طالئعي يف  ا

تلفة   .ا
ٓيت ،كام مت اقرتاح ذ 51املادة    :يعين التعديل سيكون اك

ملرسوم رمق " ٔحباث والتعريب احملدث  راسات وا ل معهد ا يمت 
ر  14( 1379من رجب  15الصادر يف  2.59.1965 ، وتنقل )1960ينا

ةجما بصفة تلقائية املمتلاكت ال رهن ٕاشارته وكذا  عقارية واملنقو املوضو
رشية الع ات احملددة املوارد ال ف لس الوطين، وذ وفق الك ام به ٕاىل ا

ذف من املادة  ".بنص تنظميي لضبط ما  لتايل الفقرات ، 51هذا  و
ا ونصا ت كام يه حرف   .السابقة بق

  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ادي نعرض هاذ التعديل  ٓن    .ا

ىل التعديل   .إالمجـــــاع: املوافقون 



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

3 

ٔوىل 04 سمرب 31( 1441 جامدى ا  )2019 د

ٓن    :رمهتا 51ادي نعرض املادة ا
اع: املوافقون   .ٕالمج

ادي نعرض  ٓن  لتصويتب نظمييالقانون الت  رشوعم ا ه    : ربم
اع :املوافقون   .ٕالمج

ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  شارن   04.16ٕاذن، وافق جملس املس
نية لغات والثقافة املغربية يف ٕاطار قراءة  لس الوطين    .يتعلق 

ام  ٔنمت خبريسنة سعيدة ولك    .و
 .ةرفعت اجللس

وبة املسلمة لرئاسةاملداخ :امللحـق  .اجللسة الت املك

ٔصا واملعارصة) 1  .مدا فريق ا
س   ،السيد الرئ

اقشة  ٔصا واملعارصة، يف ٕاطار م مس فريق ا اول اللكمة  رشف ب ٔ
لغات  04.16مرشوع القانون التنظميي رمق  لس الوطين  والثقافة املتعلق 

  .املغربية
ٔن هذا  ر ب ٔذ ٔن  مرشوع القانون التنظميي رمق وامسحوا يل بداية 

ٔكرث من  04.16 لغات والثقافة املغربية، استغرق  لس الوطين  املتعلق 
رب من  ىل الربملان يف شت الته من طرف احلكومة  ثالث سنوات من ٕا

رشيعية، 2016سنة  ل الوصول ٕاىل هناية مسطرته ال جتاهل بعد  ق
دين يف  ب م رت احلكومة السابقة واحلالية لهذه القوانني اليت وضعهتا يف 

ستور يف فص  ٔن ا ىل الرمغ من  رشيعي،  ىل 86خمططها ال ، ينص 
لهيا يف الوثيق داد مجيع القوانني التنظميية املنصوص  ستورية  ةرضورة ٕا ا

ٔوىل، وهو ما مي رشيعية ا ل هناية الوالية ال بري ق ري  ٔ ٔن نعتربه ت كن 
  .وخرق دستوري

لقوانني التنظميية  لغة  ٔمهية  ٔن تعطي احلكومة  فقد اكن من املفروض 
لهيا دستور  لهبا عرف  2011اليت نص  ٔ ستور، لكن  عتبارها ممك 

ل القانون التنظميي لتفعي ٔخرا م ذ ٕاال ت زي التنف ل  ي مل يد ٔمازيغية ا ل ا
ٔمازيغية، وهو ما  ٔي بعد مثاين سنوات من دسرتة ا ٔكتور املايض  يف 

رشيعي لقا ٔشاكل تبديد مزيد من الزمن ال ا ش من  ه يف فريق نون اعترب
و  لبية، وبقي  يح ٔ ت ا ل مكو ل البت فهيام لك تصور من ق ٔج فاق ت

لجنة ما س هذه ا   .يقرب ثالث سنوات ح
س،   السيد الرئ

لتنا  الل مدا ٔرش  ٔصا واملعارصة، وكام سبق و ٕاننا يف فريق ا
ٔوىل ملرشوع القانون ٔثناء القراءة ا ٔنظار  السابقة،  ىل  التنظميي املعروض 

ضيات الفصل ٓ ا ٔيت يف ٕاطار تزنيل مق ي ي ي  5ن، وا ستور، ا من ا
لس الوط داث ا ىل ٕا عتباره مؤسسة نص  لغات والثقافة املغربية،  ين 

ٔمازيغية، وخمتلف  لغتني العربية وا منية ا مة حامية و دستورية، تناط هبا 
ٔمهية يف  لغة ا ة، نعترب مرشوع القانون التنظميي خطوة  التعبريات الثقاف

، لكونه  لهيا دستور ات املؤسساتية املنصوص  ٕاطار استكامل الب
لغات والثقافات وذ مؤسسة دست ة يف جمال ا قرتاح لقوة  متتع  ورية 

لغتني الرمسيتني العربية  سبة  ل سجمة  هبدف تطور سياسات لغوية م
بية، وتعزز الهوية املغربية ٔج لغات ا ٔمازيغية، ٕاضافة ٕاىل ا   .وا

لغات والثقافة واملغربية، يعترب ورشا  لس الوطين  ٔن ا مبعىن 
ي اسرتاتيجي لغوي والتنوع الثقايف ا ه تعزز التعدد ا ٔساسيا الغرض م ا و

ٔنه مؤسسة دستورية وطنية مستق ذات بعد  زخر به اململكة املغربية، و
و يف جمال و اسرتاتيجي  ات إالسرتاتيجية  تضطلع مبهمة اقرتاح التو

ٔمازيغ  لعربية وا ٔساسا  ة يف ما يتعلق  لغوية والثقاف ية، وكذا السياسة ا
ة ات وخمتلف التعبريات الثقاف له   .احلسانية وا

س،    السيد الرئ
ىل مرشوع القانون التنظميي رمق  ، يف ٕاطار 04.16بعد املصادقة 
ىل التعديالت اليت هتم املواد  ، 17، 10، 6، 3(القراءة الثانية، واملوافقة 

جلريدة الرمسية، ن ) 45، و26 ذ عند رشه  زي التنف ظر كفريق ودخو 
لغات  لس الوطين  ٔن يضطلع ا ٔيضا،  ٔصا واملعارصة وحزب سيايس  ا
ش  ىل حامية قمي التعا ه، ويعمل  ٔحسن و ىل  والثقافة املغربية، مبهامه 
ىل متكني مقومات الثقافة املغربية من رشوط  ٔن حيرص  يين، و الثقايف وا

ة، مبا ميكهنا م ات الثقاف ة املقاومة، وتصليب ا ة القمي الثقاف ن موا
خنراط يف النقاش الثقايف الكوين ٔن يعين ذ رفض  ، دون  خ   .ا

ٔمهية هذه املؤسسة كام  ٔيضا  عتبارات، واستحضارا  للك هذه 
، ومتاشيا مع القمي واملبادئ الكربى املؤطرة  سبق ؤرشت يف بداية املدا

نف لتعددية و حزب سيايس يؤمن  لثوابت لعملنا  ث  ش اح وم
ٔسوة  ٔصا واملعارصة،  ، قرر يف فريق ا ٔصي الوطنية، والقمي املغربية ا
ىل مرشوع القانون رمق  ملوافقة  لس النواب، التصويت  خواننا مب ٕ

لغات والثقافة املغربية 04.16 لس الوطين    .املتعلق 

  مدا فريق العدا والتمنية) 2
س احمل   رتم،السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل مرشوع القانون التنظميي رمق  لتصويت  املتعلق  04.16جللسة العامة 

لغات والثقافة املغربية يف ٕاطار قرا ر التعديالت لس الوطين  نية، ٕا ءة 
م  45و 26و 17و 10و 6و 3اليت مهت املواد  ه ىل  ه، واليت تؤكد  م

رشيعية لهذا املرشوع القانون  ي توليه املؤسسة ال ٔين ا ري واملت الك
ة  لغوية والثقاف لهوية ا التنظميي، ورغبهتا يف املسامهة يف الرتسيخ املؤسيس 

، وجعلهام  ل، اليت متزي بالد ص وصل بني املايض و احلارض لبناء املستق
ة املغربية حبامية ٔمازيغية، وخمتلف التعبريات الثقاف لغتني العربية وا منية ا   .و
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ٕان التعديالت اليت مهت بعض مواد هذا املرشوع القانون التنظميي 
ة اليت مزيت  ينام وٕان اكنت تعديالت يف مجملها شلكية فٕاهنا تعكس ا

ىل النقاش ا اكمل معل غرفيت الربملان وحرصه  ىل  ي رافقه، وتؤكد 
ٔمكل صيغة، حىت  ه يف  اقشة تفاصيل مواده، والرغبة املشرتكة يف ٕاخرا م
الل التعديالت اليت تقدمت هبا  ٔدوار املنوطة به، من  ام  سىن  الق ي

لسني   .فرق ا
لس املس  شارن سامه ويف هذا السياق فٕان فريق العدا والتمنية مب

ٔوىل  الل القراءة ا ة بنود هذا املرشوع القانون التنظميي  بدوره يف صيا
ازت  22ب  ول و 5تعديال،  لجنة 3ىل الق ول بصيغة ا   . ىل الق

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
م  ٕاننا يف فريق العدا والتمنية ه شارن نعي رضورة  لس املس مب

ىل العامل،  اح  نف ورهام يف  بية وشجيع الرتمجة  نظرا  ٔج لغات ا
ٔمهية توفري لك السبل  ىل  ا، ونؤكد  لغت لغوي  وضامن إالشعاع الثقايف وا
ٔكرث استعامال يف العامل، ويه املهمة  بية ا ٔج لغات ا سري تعمل ا الالزمة لت

بية والرتمجة اليت  ٔج لغات ا منية استعامل ا لكفت هبا الهيئة اخلاصة ب
من هذا املرشوع القانون التنظميي، واليت تعززت بفضل  17موضوع املادة 

راسات  داد ا مة ٕا سناد  ٕ رية لهذه املادة،  ٔ ل ا ٕاضافة  الفقرتني ما ق
لغت ٓراء الكف بتطور الرتمجة بني ا ٔحباث ومشاريع ا ني الرمسيتني وا

ٔهنا تعزز حركة  ٔكرث تداوال، واقرتاح التدابري اليت من ش بية ا ٔج لغات ا وا
ٔن  ٔخرى البد  ة  لغات والثقافة املغربية، و من  لس الوطين  لم الرتمجة 
الل لك احملطات اليت  لجنة  ٔشغال هذه ا ي طبع  ننوه جبو التفامه ا

  .مجعهتا
سعنا يف فريق الع اما، ال  ٔن وخ شارن ٕاال  لس املس دا والتمنية مب

ىل التعديالت اليت تضمنهتا هذه القراءة الثانية ملرشوع  ٕالجياب  نصوت 
ٔن  ٓملني  لغات والثقافة املغربية،  لس الوطين  القانون التنظميي املتعلق 

ة لغوية والثقاف   .سامه هذه املؤسسة يف جمال السياسة ا
ليمك ورمحة هللا  . تعاىل وراكتهوالسالم 

  دا الفريق احلريكم) 3
س،  السيد الرئ
ر،  السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون تنظميي  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

لغات والثقافة املغربية يف ٕاطار قراءة  04.06رمق  لس الوطين  يتعلق 
ه، من طرف  45و 26-17-10- 6-3د نية، وذ بعد تعديل املوا م

 .جملس النواب اليت سامهت يف جتويد النص ش ومضمو
س   السيد الرئ

ٔساسية وممتزية من التارخي احلقويق  ٔمام مرشوع مؤسس ملر  ٕاننا 
منية  ل حامية و ٔ ستور، ومن  ضيات ا الل تفعيل مق ببالد من 

ٔمازيغية، وخمتلف الت  لغتني العربية وا را ا عتبارها  ة املغربية  عبريات الثقاف
ا معارصا  .ٔصيال وابدا

س  ، السيد الرئ
لغات  لس الوطين  لم داث املغرب  مثن ٕا ٕاننا يف الفريق احلريك 
والثقافة املغربية مكؤسسة دستورية وطنية مستق تضطلع مبهمة اقرتاح 

لغوية  و يف جمال السياسة ا سرتاتيجية  ات  ة ، ف التو والثقاف
ات وخمتلف  له ٔمازيغية وكذا احلسانية وا لعربية وا ٔساسا  يتعلق 
لغوي  ة، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٕايالء املكون احلساين ببعده ا التعبريات الثقاف
رة الصحراوية  ا رخيي  يف حفظ ا اصة، ملا  من دور  والثقايف عناية 

، ونقرتح يف هذا الصدد  ٔصي اث املغربية ا راسات والب داث مركز  ٕا
لمملكة ٔقالمي اجلنوبية  دى ا ٕ   .حول الثقافة احلسانية 

لغات والثقافات  ىل ا اح  نف ح جسور لتعزز  كام نتطلع ٕاىل ف
بية يف ٔج ولية وتبادل اخل ا ارب ا ىل الت ح  ف ات، رب ٕاطار بناء مغرب م

ٔمهية هذا القانون التنظمي ىل  يد  ٔ ا عن ٕاذ جندد الت س ٔخر  ي ت ي وا
ٔمازيغية،  لطابع الرمسي ل اس ٕاىل القانون التنظميي املتعلق  لق الصدور، 
ليات  رافقه  د ذاته ما مل  اية يف  س  ٔن صدور القانون ل ل  س فٕاننا 
ٔن تقدم  بري ٕاىل  ٔساس فانتظار  ىل هذا ا ٔجرٔة، و التزنيل والتفعيل وا

ىل بلورة سياسة مع متويل احلكومة  اكم توفر ا سجمة وم ة لغوية م وم
يت املمزي  لغوي والهو لتنوع ا الالزم والرؤية لضامن إالدماج إالجيايب 
ىل  شودة  لتمنية املستدامة امل ٔسايس  دد  ، واستحضار الهوية مك لبالد

ال معا سان وا مثر يف إال س ٔن التمنية الناحجة يه اليت    .اعتبار 
اما نؤكد تف ٔن تعزز وخ ٔملنا  لنا إالجيايب مع هذا املرشوع معربن عن  ا

ستورية اجلديدة مغرب املؤسسات   .هذه املؤسسة ا


