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ﳞدف إﱃ تعزز وظيفﳤا ﳈؤﺳسﺔ وطنيﺔ لميﺔ مرجعيﺔ ساﱒ شﲁ مﳣﲒ
ﰲ اﻻٕشعاع اﻟثقاﰲ ببﻼد  ،وتلعب دورا رزا ﰲ اﻟتواصل و ﻧف اح
اﻟفكري واﳊﻀاري ﲆ ﳐتلف اﻟثقافات.
إن ﲢديﺚ تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ﳛمل ﰲ ﲻقه دﻻﻻت اﳊرص
اﳌوﻟوي ﲆ رتقاء ﳌؤﺳسات اﳌوضو ﺔ ﲢت اﻟر ايﺔ اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ،
وفق اﻟتحوﻻت اﻟﱵ عرفﳤا بﻼد ﰲ ﳐتلف ا اﻻت ،ﻻﺳ ﳎال تعزز
ٕا راز تنوع وتعدد روافد اﻟثقافﺔ اﳌغربيﺔ.
وﻫكذا ،فقد ﰎ ٕا داد مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ٕﻻ ادة تنظﲓ ﻫذه ا ٔﰷدﳝيﺔ
من ﻼل مراجعﺔ ا ا وﻧظام اﻟعﻀويﺔ ﲠا وﻧظام حﲀمﳤا ،وذ وفقا
لمست دات ا ﺳتوريﺔ من .2011
ويتﻀمن ﻫذا اﳌﴩوع مق ﻀيات م صوص لﳱا ﰲ ٔ 7بواب و4
فصول و 79مادة ٔ ﴩف ب ٔن ٔﺳتعرضها ٔمام حﴬا ﲂ كﲈ يﲇ:
ٔوﻻ :اﳌهام اﳉديدة ﻟ ٔﰷدﳝيﺔ
تتﻀمن دراﺳﺔ وﲝﺚ ﰻ قﻀيﺔ من اﻟقﻀا اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ اﻟﱵ
يعرضها ﻼ اﳌ ﻧﴫه لﳱا واﻻٕﺳهام ﰲ ﳮيﺔ اﻟبحﺚ اﻟعلمي وتطوره
واﻟعمل ﲆ رتقاء به ﰲ ﳐتلف ﳎاﻻت اﻟفكر واﻟثقافﺔ واﳌعرفﺔ.
كﲈ ٔﻧيطت ٔﰷدﳝيﺔ ٔيﻀا مﺔ شجيع اﻻٕبداع اﻟثقاﰲ ﲟختلف
ٔشﲀ  ،واﳌغرﰊ م ه ﲆ و ه اﳋصوص ،واﻟتعريف به و ﳥينه وتنظﲓ
ملتق ات ﻟ ٔﰷدﳝيﲔ من ﳐتلف ٔﳓاء اﻟعاﱂ ﻟﱰﺳيخ قﲓ اﳊوار واﻟتفاﱒ بﲔ
اﻟثقافات ،فﻀﻼ عن ٕا داث راﳼ لميﺔ م خصصﺔ وٕا داث جوا ز
ومﲀف ٓت ﻟتكرﱘ اﻟشخصيات اﳌرموقﺔ وا ٔعﲈل اﻟعلميﺔ واﻟفكريﺔ اﳌﳣﲒة
واﻻٕبدا ات اﻟف يﺔ اﻟرصينﺔ.
ومن ام ا ٔﰷدﳝيﺔ ٔيﻀا تقدﱘ ﰻ اقﱰاح ٔو توصيﺔ لسلطات
واﻟهيئات اﻟعموم ﺔ واﳌساﳘﺔ ﰲ اﻟتعريف بتارﱗ اﳌغرب وﰲ رﲨﺔ اﳌؤﻟفات
وا راﺳات وا ٔﲝاث اﻟعلميﺔ اﳌرجعيﺔ ا ٔصي .
ﻧيا :ف ﳜص ﻧظام اﻟعﻀويﺔ ٔﰷدﳝيﺔ
ﻧص مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲆ ٕا ادة اﻟنظر ﰲ ﻧظام اﻟعﻀويﺔ من ﻼل
اﻻٕبقاء ﲆ دد ا ٔعﻀاء اﳌقﳰﲔ ﰲ  30عﻀوا ،وﲤنﺢ صفﺔ عﻀو مقﲓ
ٔﰷدﳝيﺔ بظهﲑ ﴍيف يت ذ بناء ﲆ اقﱰاح رفعه ٔمﲔ اﻟﴪ ا اﰂ إﱃ
ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ ،اﺳ ادا ﳌداوﻻت اﶺع ا ٔﰷدﳝي.
كﲈ ﰎ ح فاظ بنفس دد ا ٔعﻀاء اﳌشاركﲔ ٔي  30عﻀو ﲤنﺢ
صفﺔ عﻀو مشارك ٔﰷدﳝيﺔ بنفس اﻟطريقﺔ وفق اﻻٕجراءات اﶈددة ،وﰎ
اﻟتنصيص ﲆ مق ﻀيات ديدة ف ﳜص ا ٔعﻀاء اﻟﴩف ﲔ ،وﲤنﺢ صفﺔ
اﻟعﻀو اﻟﴩﰲ ٔﰷدﳝيﺔ ﻟﲁ ﴯصيﺔ لميﺔ ﻟها صفﺔ عﻀو ﺳابق
ٔﰷدﳝيﺔ ،ﺳواء ﰷن عﻀو مقﲓ ٔو عﻀو مشارك وتعذر ليه ﺳ ﳣرار
ﰲ ٔداء امه ٔي ﺳ ب من ا ٔﺳباب.
وﳉﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ بصف ه راعيا ﻟ ٔﰷدﳝيﺔ ٔن يعﲔ ﲟبادرة م ه

ﳏﴬ اﳉلسﺔ رﰴ 335
اﻟتارﱗ :اﻟثﻼ ء  28جﲈدى ا ٔوﱃ 1442ﻫـ ) 12ينا ر 2021م(.
اﻟرﺋاﺳﺔ :اﳌس شار اﻟسيد ﲪيد وﺳكوس ،اﳋليفﺔ اﻟثاﻟﺚ لرﺋ س.
اﻟتوق تٔ :ربعﺔ وعﴩون دق قﺔ ،ابتداء من اﻟسا ﺔ اﳋامسﺔ وا ق قﺔ اﻟرابعﺔ
واﻟعﴩن مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ اﻟنصوص اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
 -1مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ؛
 -2مقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
------------------------------------------------------------------اﳌس شار اﻟسيد ﲪيد وﺳكوس ،رﺋ س اﳉلسﺔ:
سم ﷲ اﻟرﲪن اﻟرحﲓ
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
ٔ لن عن اف تاح اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ.
اﻟسيد ن اﻟوز رن اﶈﱰمﲔ،
اﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳜصص ا لس ﻫذه اﳉلسﺔ راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ اﻟنصوص
اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
ٔوﻻ ،مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ؛
ﻧيا ،مقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
وسﳤل ﻫذه اﳉلسﺔ راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ
 74.19يتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ اﶈال ﲆ ا لس من
ﳎلس اﻟنواب.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟتقدﱘ اﳌﴩوع.
اﻟسيد اﻟوز ر ،ﻟﲂ اﻟﳫمﺔ ﻟتقدﱘ اﳌشـروع.
تفﻀل.
اﻟسيد ع ن اﻟفردوس ،وز ر اﻟثقافﺔ واﻟشباب واﻟر ضﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
سم ﷲ اﻟرﲪن اﻟرحﲓ.
ﴩفﲏ ٔن ٔعرض ٔمام ﳎلسﲂ اﳌوقر "مﴩوع قاﻧون رﰴ 74.19
اﳌتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ" ،ﻫذا اﳌﴩوع ا ي ي ٔﰐ
تنف ذا لتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﶊد اﻟسادس
ﻧﴫه ﷲ ،اﻟقاضيﺔ ٕ ادة تنظﲓ ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ اﻟرف عﺔ وفق تصور ديد
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ﻟعﻀويﺔ ا ٔﰷدﳝيﺔ بعد صدور ﻫذا اﻟقاﻧون ،ح ﺚ يتوﱃ ﻼ اﳌ ﻧﴫه
ﷲ اﻟبت ﰲ تعي ﳯم.
ﻫذه ﶍل مﻀامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ،و ٔتو ه ﻟشكر ﲠذه اﳌناﺳبﺔ
لجنﺔ اﻟتعلﲓ واﻟشؤون اﻟثقاف ﺔ و ج عيﺔ ،رﺋاﺳﺔ و ٔعﻀاء ﲆ ودﱒ
اﶈمودة.
وشكرا.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر.
اﻟﳫمﺔ ﳌقرر ﳉنﺔ اﻟتعلﲓ واﻟشؤون اﻟثقاف ﺔ و ج عيﺔ ﻟتقدﱘ تقرر
الجنﺔ حول ﻫذا اﳌﴩوع.
 ..وزع اﻟتقرر.
ﳕر إﱃ اﳌناقشﺔ ،وﰷﻟعادة فللفرق وا مو ﺔ و ٔعﻀاء ا لس ﲑ
اﳌن سبﲔ ،بطبيعﺔ اﳊال ،اﳊريﺔ ﰲ اﻟتد ل ٔو تقدﱘ اﳌدا ﻼت مك وبﺔ،
قصد ،بطبيعﺔ اﳊال ،إدرا ا ﰲ ﳏﴬ اﳉلسﺔ.
ٔعتقد اﻻٕخوان اﻟسادة اﻟرؤﺳاء ومن ﳝثلهم يفﻀلو يعطيو اﻟتد ﻼت
مك وبﺔ.
ا ٓن ﻧ قل لتصويت ﲆ مواد اﳌﴩوع.

ﻼوة ﲆ ٔعﻀاء ا ٔﰷدﳝيﺔ اﳌشار ٕا ﳱم ،عﻀوا ٔو ٔكﱶ ﲷن اﻟف ات
اﻟثﻼث من ا ٔعﻀاء ،وذ من بﲔ اﻟشخصيات اﳌشهود بعطاﲛم اﻟفكري
اﳌﳣﲒ ﰲ ﳎال شاطها.
ﻟثا :ﻫياﰻ ا ٔﰷدﳝيﺔ
ٔعيدت ﻫيﳫﺔ ٔ زة ا ٔﰷدﳝيﺔ من ﻼل ٕا داث ﳎلس ت سيق ٔعﲈل
ا ٔﰷدﳝيﺔ ﲷن ٔ زة ا ٕﻻﴍاف اﻟعام ،ويقوم ﻫذا ا لس ﲟجمو ﺔ من اﳌهام
من ب ﳯا دراﺳﺔ مﴩوع مﲒاﻧيﺔ ا ٔﰷدﳝيﺔ ،وٕا داد تقرر ﺳنوي عن حصي
ٔ شطﺔ ا ٔﰷدﳝيﺔ ،رفع إﱃ ﲅ ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ.
و دد ت ٔﻟيف ا ٔ زة اﻟعلميﺔ ﻟ ٔﰷدﳝيﺔ من ا مع ا ٔﰷدﳝي جهاز
رﺋ ﴘ ﻟ ٔﰷدﳝيﺔ يتوﱃ ﲢديد اﺳﱰاتيجيﺔ ﲻل ا ٔﰷدﳝيﺔ ودراﺳﺔ اﻟﱪامج
واﳌشاريع وا ٔ شطﺔ اﻟعلميﺔ اﻟﱵ يعرضها ليه ﳎلس ت سيق ٔعﲈل ا ٔﰷدﳝيﺔ
واﳌصادقﺔ لﳱا.
و ٔ دثت ى ا مع ا ٔﰷدﳝي ﳉن لميﺔ م خصصﺔ مع إمﲀﻧيﺔ ٕا داث
ﳉن لميﺔ ٔخرى ﳇﲈ اق ﻀت اﻟﴬورة ذ .
إضافﺔ إﱃ ﻫذه اﻟهياﰻ ،وا س اما مع اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ،ﰎ
ﰲ إطار ا ٔﰷدﳝيﺔ ٕا داث ﻫي ٔتﲔ م خصصتﲔ ﰲ ﳎاﱄ اﻟﱰﲨﺔ واﻟف ون:
 ا ٔوﱃ ،ﱔ اﻟهي ٔة ا ٔﰷدﳝيﺔ اﻟعليا لﱰﲨﺔ اﳌﳫفﺔ ﲟهمﺔ شجيع ٔعﲈلاﻟﱰﲨﺔ ﳌملكﺔ و ار ا بﲔ الغﺔ اﻟعربيﺔ والغﺔ ا ٔمازيغيﺔ والغات اﻟعاﳌيﺔ
ا ٔخرى؛
 و ﻧيا ،اﳌعهد ا ٔﰷدﳝي لف ون ا ي يعهد إﻟيه ب ﳮيﺔ اﻻٕبداع اﻟفﲏواﻟعمل ﲆ اﻟتعريف به واﻻٕﺳهام ﰲ اﳊفاظ ليه و ﳥينه.
كﲈ ﰎ ﻧقل اﳌعهد اﳌلﲄ لبحﺚ ﰲ رﱗ اﳌغرب ،اﶈدث ﲟوجب
اﻟظهﲑ اﻟﴩيف رﰴ  1.06.222اﻟصادر ﰲ  22ﻧوﻧﱪ  2006إﱃ ٔﰷدﳝيﺔ
اﳌملكﺔ ،ح ﺚ ٔعيد تنظﳰه دا لها.

اﳌادة :1
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع؛
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د؛
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

رابعا :ﻧظام اﳊﲀمﺔ
ٔ ذا بعﲔ عتبار ضوابط اﻟتدبﲑ اﳊديﺚ ﻟشؤون اﻟعمل ا ٔﰷدﳝي،
ﰎ إقرار ﲨ من اﻟقوا د اﳌتعلقﺔ بعمل ٔ زة ا ٔمن ا ٔﰷدﳝيﺔ ،مﳯا ﲢديد
يف ﺔ تنظﲓ وﺳﲑ ٔ زة ا ٔﰷدﳝيﺔ واﳌصاﱀ اﻟتابعﺔ ﻟها ،ﲟق ﴣ ﻧظام دا ﲇ
يعده ﳎلس ت سيق ٔعﲈل ا ٔﰷدﳝيﺔ ،ويعرضه ٔمﲔ اﻟﴪ ا اﰂ ﲆ مصادقﺔ
ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ ق ل دخو ﲒ اﻟتنف ذ ،وكذا اﻟتنصيص ﲆ تنظﲓ
ماﱄ وﳏاﺳﱯ اص ٔﰷدﳝيﺔ.
وﳛدد اﻟتنظﲓ اﳌاﱄ واﶈاﺳﱯ اﳌذ ور بقرار اﻟسلطﺔ اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ
ﳌاﻟيﺔ ،ويتوﱃ ﳏاﺳب ﲻوﱊ يلحق ٔﰷدﳝيﺔ ﳑارﺳﺔ خ صاصات
اﳌسندة إﱃ اﶈاﺳبﲔ اﻟعموم ﲔ.
وﰲ ٔحﲀمه ﻧتقاﻟيﺔ واﳋتام ﺔ ،ﻧص ﻫذا اﳌﴩوع ﲆ تعيﲔ ﻼ
اﳌ ﻧﴫه ﷲ لجنﺔ اصﺔ مؤق ﺔ تت ٔﻟف من ٔمﲔ اﻟﴪ ا اﰂ وﺳتﺔ
ﴯصيات يعهد ٕا ﳱا ٕا داد ﻟواﰁ اﻟشخصيات اﻟعلميﺔ واﻟفكريﺔ اﳌقﱰ ﺔ

اﳌادة :3
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :4
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :5
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافقون= 20؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
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اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌمتنعون= .4
إذن ،صادق ا لس ﲆ اﳌادة اﻟسابعﺔ بطبيعﺔ اﳊال.

اﳌادة :23
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :24
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :9
اﳌادة :25

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :10
اﳌادة :26

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :11
اﳌادة :27

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :12
اﳌادة :28

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :13
اﳌادة :29

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :14
اﳌادة :30

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :15
اﳌادة :31

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :16
اﳌادة :32

اﳌوافقون= 20؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمتنعون= .4

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :33
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :17
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :34
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :18
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :35
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :19
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :36
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :20
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :37
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :21
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :38
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :22
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اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :39
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :56
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :40
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :57
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :41
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :58
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :42
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :59
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :43
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :60
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :44
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :61
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :45
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :62
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :46
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :63
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :47
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :64

اﳌادة :48

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :65

اﳌادة :49

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :66

اﳌادة :50

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :67

اﳌادة :51

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :68

اﳌادة :52

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :69

اﳌادة :53

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :70

اﳌادة :54

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :55
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"تعمل اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ﲆ حﲈيﺔ اﳊقوق واﳌصاﱀ اﳌﴩو ﺔ لمواطنات
واﳌواطنﲔ اﳌغاربﺔ اﳌق ﳰﲔ ﰲ اﳋارج ،ﰲ إطار ا ﱰام اﻟقاﻧون ا وﱄ
واﻟقواﻧﲔ اﳉاري ﲠا اﻟعمل ﰲ ب ان ﺳتق ال ،كﲈ ﲢرص ﲆ اﳊفاظ
ﲆ اﻟوشاﰀ ا ٕﻻ ساﻧيﺔ معهم ،وﻻﺳ اﻟثقاف ﺔ مﳯا ،وتعمل ﲆ ﳮيﳤا
وصياﻧﺔ ﻫوﳤا اﻟوطنيﺔ".

اﳌادة :71
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :72
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :73

وﰲ ﻫذا اﻟسياق ،ي غي ٔن كون اﻟ ﴩيعات وﰷفﺔ اﳌق ﻀيات
اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلقﺔ ﻟوضعيات اﳋاصﺔ ﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج م سجمﺔ مع
ﻫذه اﳌق ﻀيات ا ﺳتوريﺔ ،وتعمل ﲆ تفعيلها تفعيﻼ دﳝقراطيا ساﱒ ﰲ
سهيل وت سﲑ ﳑارﺳﺔ ﻫذه اﻟف ﺔ من اﳌواطنﲔ ﳊقوقهم ،وتنف ذ اﻟﱱاماﲥم
اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟتعاقديﺔ ،و اصﺔ ت ذات اﻟطبيعﺔ اﳌدﻧيﺔ واﻟشخصيﺔ ،ا ٔمر
ا ي يفرض ﻟ س فقط تعديل ٔو تغيﲑ اﻟقواﻧﲔ اﻟﱵ ت اقض مع اﳌق ﻀيات
ا ﺳتوريﺔ اﳉديدة ،وٕاﳕا ٔيﻀا تعديل وتغيﲑ اﻟنصوص اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟﱵ يﱰتب
عن تطبيقها لق صعو ت واقعيﺔ ﳝكن إدرا ا ﰲ اﻻت اﻟتعسف
اﻟ ﴩيعي ،اﻟﱵ ﲡعل من تطبيق ﻫذه اﻟقواﻧﲔ وٕان ﰷﻧت ﻻ تتعارض ﰲ
ظاﻫرﻫا مع ا ﺳتور ،فإﳖا تفرز عند تطبيقها صعو ت ﻻ ت ﳽ مع
مق ﻀيات ﻫذا ا ٔ ﲑ.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطارٔ ،ث ت اﻟواقع ٔن اﻟتطبيق اﻟعمﲇ ﳌق ﻀيات اﳌادة 15
من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة رتب صعو ت واقعيﺔ يعاﱐ مﳯا اﳌغاربﺔ اﳌقﳰون ﰲ
اﳋارج ،اصﺔ ف يتعلق ﻻخ صاص اﳌﲀﱐ ﻻٕيداع سخ عقود اﻟزواج
اﳌدﻧيﺔ و سجيلها بق صليات اﳌغرب اﻟﲀﺋنﺔ بب ان اﻻٕقامﺔ ،إذ تفرض ﻫذه
اﳌادة ﰲ وضعيﳤا اﻟراﻫنﺔ ﴐورة إيداع ﻫذه اﻟعقود ﻼل ٔ 3شهر
ﻟق صليات اﻟتابع ﻟها ﳏل ٕا رام اﻟعقد ،واﳊال ٔﻧه ﰲ اﻟواقع قد ﻻ كون ﳏل
ٕا رام اﻟعقد داﲚا ﻫو ﳏل اﻟسكﲎ واﻻٕقامﺔ ،ﳑا ُرتب صعو ت واقعيﺔ تعوق
مغاربﺔ اﻟعاﱂ اﳌتوا د ن ﰲ ﻫذه اﻟوضعيات من تنف ذ اﻟﱱاماﲥم اﻟقاﻧوﻧيﺔ
اﳌنصوص لﳱا ﰲ اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة ،اﳌﳣث ﰲ إيداع وسجيل
عقود اﻟزواج اﳌدﻧيﺔ اﻟﱵ ٔ رموﻫا ٔو يﱪموﳖا حسب قواﻧﲔ ب ان اﻻٕقامﺔ
دا ل ا ٓ ال اﳌطلوبﺔ.
ٔ ل ذ  ،يقﱰح اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟ لس اﳌس شارن ،تعديل
مق ﻀيات اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة ﲆ اﻟنحو ا ي ﳚعلها اﻟيﺔ من
وضيعات اﻟتعسف اﻟ ﴩيعي ﰲ اﻟتفعيل ا ﳝقراطي اﳊق قي لفصل  16من
ا ﺳتور.
واﳌادة اﻟفريدة مقﱰ ﺔ ﲆ اﻟشﲁ اﻟتاﱄ:

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :74
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :75
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :76
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :77
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :78
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
و ٔ ﲑا اﳌادة  79من مﴩوع اﻟقاﻧون:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ٔعرض مﴩوع اﻟقاﻧون رم ه لتصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يتعلق
ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ.
وﻧ قل راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﳌادة
 15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
اﻟﳫمﺔ ٔ د مقدﱊ مقﱰح اﻟقاﻧون من ٔعﻀاء اﻟفريق شﱰاﰾ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س تفﻀل.
ٔ ..ن اﳌادة  214من اﻟنظام ا ا ﲇ تنص ﲆ ٔن اﻟقواﻧﲔ اﳌقدمﺔ من
ن ٔعﻀاء ﳎلس اﳌس شارن فاﻻﺳ ع ﰲ اﻟبدايﺔ إﱃ ٔ د واضعي مقﱰح
اﻟقاﻧون ،تفﻀل اﻟسيد اﻟرس.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﶵيد فاﲢي:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
ﰟ اﻟفريق شﱰاﰾ سعدﱐ ٔن ٔتقدم ﲟقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ
و ﳣﲓ اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة ،وذ ٔن ﻫاذ اﳌقﱰح اء ﲞلف ﺔ
دﺳتوريﺔ ٔﺳاﺳا ،اع دا ﲆ اﳌادة  16من ا ﺳتور ،اﻟﱵ اء فﳱا:

"ﳚب ﲆ اﳌغاربﺔ ا ن ٔ رموا عقد اﻟزواج طبقا لقاﻧون اﶈﲇ ﻟب
إقامﳤم ٔن يودعوا س ﺔ م ه دا ل ٔ ل ثﻼثﺔ ٔ شهر من رﱗ ٕا رامه
ﳌصاﱀ اﻟق صليﺔ اﳌغربيﺔ اﻟتابع ﻟها ﳏل ﺳكﲎ طاﻟبﺔ ٔ و طاﻟب اﻟ سجيل ٔ و
ﳏل ٕا رام اﻟعقد.
تطبق ﻫذه اﳌق ﻀيات ٔ يﻀا ﲆ عقود اﻟزواج اﳌﱪمﺔ من طرف اﳌغاربﺔ
حسب اﻟقاﻧون اﶈﲇ ﻟب ان اﻻٕقامﺔ ق ل رﱗ ﴩه ﳉريدة اﻟرﲰيﺔ"
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شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.

ﳐتلف اﻟثقافات واﻟشعوب.
كﲈ ﳞدف ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ا ي يتﻀمن ﺳتﺔ ٔبواب و 79مادة من
ﺔ ٔخرى إﱃ مراجعﺔ ام ا ٔﰷدﳝيﺔ وﻧظام اﻟعﻀويﺔ فﳱا وتنظﳰها وحﲀمﳤا.
و د ر ﻻٕشارة إﱃ ٔﻧه من بﲔ ا ٔﻫداف واﳌراﱊ ا ٔﺳاﺳيﺔ اﻟﱵ يصبو
ٕا ﳱا اﳌﴩوع اﳌذ ور ٔيﻀا ،ﲢديد وتوﺳيع ام ا ٔﰷدﳝيﺔ ﻟ شمل
ﳋصوص اﻟق ام راﺳﺔ واﻟبحﺚ اﻟعلمي وتطوره ،وكذا تعبئﺔ اﻟطاقات
اﻟفكريﺔ اﻟعلميﺔ اﻟوطنيﺔ وا ٔج بيﺔ وا وﻟيﺔ ،و شجيعها ﲆ اﳌشاركﺔ ﰲ
ا ٔ شطﺔ اﻟعلميﺔ واﻟثقاف ﺔ اﻟﱵ د ٔبت ﻫذه ا ٔﰷدﳝيﺔ اﻟعريقﺔ ﲆ تنظﳰها.
ووفق ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون اﳉديد ،فقد ٔﻧيط ٔﰷدﳝيﺔ مﺔ شجيع
اﻻٕبداع اﻟثقاﰲ ﲟختلف ٔشﲀ واﳌغرﰊ م ه ﲆ و ه اﳋصوص ،واﻟتعريف
به و ﳥينه ،وتنظﲓ اﳌلتق ات ا ٔﰷدﳝيﺔ من ﳐتلف ٔﳓاء اﻟعاﱂ ،وٕا داث
راﳼ لميﺔ ﳌناقشﺔ اﻟقﻀا اﻟفكريﺔ ،وكذا ٕا داث جوا ز ﻟتكرﱘ
اﻟشخصيات اﳌرموقﺔ وا ٔعﲈل اﻟفكريﺔ اﳌﳣﲒة واﻻٕبدا ات اﻟف يﺔ اﻟرصينﺔ.
اﻧطﻼقا من ﻫذه عتبارات فإﻧنا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﻧصوت
ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون.

اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد رﺋ س اﻟفريق.
اﻟﳫمﺔ ﳌقرر ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ﻟتقدﱘ تقرر الجنﺔ
حول مقﱰح اﻟقاﻧون.
ﻫل وزع اﻟتقرر ٔم ﻻ؟ ٔو ﻧعطيو اﻟﳫمﺔ ﻟرﺋ س..؟
شكرا.
اﻟﳫمﺔ ا ٓن ،بطبيعﺔ اﳊال لسادة ،ﻟرؤﺳاء اﻟفرق وا مو ﺔ ،رﲟا ٔعتقد
ٔن اﻻٕخوان اﻟرؤﺳاء يفﻀلو سلمو اﻟتد ﻼت د ﳍم كتابﺔ من ٔ ل
تدوﳯا وٕادرا ا ﰲ اﶈﴬ.
ا ٓن ،كﲈ ينص ﲆ ذ اﻟقاﻧون ،ﳝكن ٔن ٔعطي لسيد اﻟوز ر
اﻟﳫمﺔ إذا رغب ﰲ ذ  ،ما ﰷ ن مشﲁ.
ﻧ قل ا ٓن لتصويت ﲆ اﳌادة اﻟفريدة من مقﱰح اﻟقاﻧون كﲈ د ﳤا
الجنﺔ:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع؛
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د؛
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
ٔعرض مقﱰح اﻟقاﻧون رم ه لتصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع؛
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ
اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
شكرا لجميع.
ورفعت اﳉلسﺔ.

 (2اﻟفريق ﺳتقﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
اﲰحوا ﱄ ﰲ اﻟبدايﺔ ٔن ٔﻧقل إﻟيﲂ ا ﱱاز اﻟفريق ﺳتقﻼﱄ ﲟ لس
اﳌس شارن ﻟهدف ا ٔﲰى ﳌﴩوع اﻟقاﻧون ا ي ﳓن بصدد م اقشته
اﻟيوم ،وا ي اء طبقا لتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ح ﺚ ﺳ ﱲ ٕا ادة تنظﲓ
ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وفق تصور ديد ﳞدف إﱃ جعلها مؤﺳسﺔ وطنيﺔ
لميﺔ مرجعيﺔ ﻟ ٕﻼﺳهام ﰲ اﻻٕشعاع اﻟثقاﰲ ببﻼد  ،و ٔداة لتواصل
و ﻧف اح اﻟفكري واﳊﻀاري ﲆ ﳐتلف اﻟثقافات ،كﲈ ﺳ ساﱒ ﰲ ﲢق ق
ا ﳯﻀﺔ اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ واﻟثقاف ﺔ لمملكﺔ ،واﻟتعريف ﲟقومات اﻟهويﺔ اﻟوطنيﺔ
ﲁ مكو ﲥا ،وروافدﻫا ،وﴩ اﻟقﲓ واﳌبادئ اﻟكوﻧيﺔ اﳌرﲯﺔ لحوار
اﻟهادف بﲔ اﻟثقافات واﳊﻀارات ،وﲟوجب ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ اعتقاد
ﺳتعمل ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ ﲆ دراﺳﺔ وﲝﺚ ﰻ قﻀيﺔ من اﻟقﻀا اﻟفكريﺔ
واﻟعلميﺔ اﻟﱵ يعرضها لﳱا اﳌ  ،واﻻٕﺳهام ﰲ ﳮيﺔ اﻟبحﺚ اﻟعلمي وتطوره
واﻟعمل ﲆ رتقاء به ﰲ ﳐتلف ا اﻻت مع مرا اة خ صاصات
اﳌسندة ﻟهيئات ٔخرى.
ٔملنا ٔن تعمل ﲆ تنظﲓ اﳌلتق ات واﻟتظاﻫرات واﳌناظرات اﻟعلميﺔ
واﻟفكريﺔ ،وطنيا ودوﻟيا ،بصفﺔ دوريﺔ ﻟ سليط اﻟﻀوء ﲆ قﻀا ا ﳣع
اﳌعاﴏة واﻻٕﺳهام ﰲ تعليل ٔبعادﻫا واﺳ ﴩاف ٓفاقها ،وتنظﲓ ملتقى اﳌي
ﻟ ٔﰷدﳝيﲔ من ﳐتلف ٔﳓاء اﻟعاﱂ ،وٕا داث راﳼ لميﺔ م خصصﺔ ﰲ
ا راﺳات اﻟثقاف ﺔ واﻟفكريﺔ.

--------------------------------------------------------اﳌلحــق :اﳌدا ﻼت اﳌك وب ﺔ اﳌسلم ﺔ لرﺋاﺳ ﺔ.
 -Iمﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ:
 (1فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة:
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﰲ إطار ا راﺳﺔ
واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يقﴤ ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ.
ﰲ اﻟبدايﺔ ﻻبد ٔن س ل كفريق ا ٔصا واﳌعاﴏةٔ ،ن ﻫذا اﻟنص
اﻟقاﻧوﱐ ي ٔﰐ تنف ذا لتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ﳉﻼ اﳌ حفظه ﷲ،
اﻟقاضيﺔ ٕ ادة تنظﲓ ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ اﳌهمﺔ وفق تصور ديد ،ﳞدف إﱃ
تعزز وظيفﳤا ﳈؤﺳسﺔ وطنيﺔ لميﺔ ومرجعيﺔ ساﱒ شﲁ مﳣﲒ ﰲ
اﻻٕشعاع اﻟثقاﰲ ﻟبﻼد  ،وتلعب ٔدوارا رزة ﰲ اﻟتواصل و ﻧف اح ﲆ
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ٔملنا ٔن تعمل ا ٔﰷدﳝيﺔ ﲆ تقدﱘ قﱰا ات واﻟتوصيات لسلطات
واﻟهيئات اﻟعموم ﺔ ،ﻻﺳ اﳌﳫفﺔ ﻟﱰبيﺔ واﻟتكون ،ﲠدف ﲢسﲔ جودة
اﻟتعلﲓ واﻟتحفﲒ ﲆ اﻟتﳮيﺔ اﻟثقاف ﺔ واﻻٕبداع اﻟفكري واﻟفﲏ وتطور اﻟبحﺚ
اﻟعلمي و رتقاء به ،واﳌساﳘﺔ ﰲ رﲨﺔ اﳌؤﻟفات وا راﺳات وا ٔﲝاث
اﻟعلميﺔ اﳌرجعيﺔ ا ٔصي ﰲ ﳎال اخ صاصها.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﳌﻼحظ ٔن مﴩوع اﻟقاﻧون ٔبقى ﲆ دد ا ٔعﻀاء اﳌقﳰﲔ ﰲ 30
عﻀوا ،وم ﺢ ﻫذه اﻟصفﺔ بظهﲑ يت ذ بناء ﲆ اقﱰاح رفعه ٔمﲔ اﻟﴪ
ا اﰂ إﱃ اﳌ  ،بناء ﲆ مداوﻻت ا مع ا ٔﰷدﳝي ،كﲈ ﰎ ﲢديد دد
ا ٔعﻀاء اﳌشاركﲔ ﰲ  30عﻀوا ،إﱃ ذ  ،ﳁﴩوع اﻟقاﻧون تﻀمن
مق ﻀياته ﻧتقاﻟيﺔ ﲆ تعيﲔ اﳌ ﶊد اﻟسادس لجنﺔ تت ٔﻟف من ٔمﲔ
اﻟﴪ ا اﰂ وﺳتﺔ ﴯصيات يعهد ٕا ﳱا ٕ داد ﻟواﰁ لشخصيات اﻟعلميﺔ
وا ٔﰷدﳝيﺔ اﳌقﱰ ﺔ ﻟعﻀويﺔ ا ٔﰷدﳝيﺔ ،كﲈ ٔﻧه ﻟن يﱲ ح فاظ ٔعﻀاء
ا اﲚﲔ ﲠذه اﻟصفﺔ ،ح ﺚ ﺳ يعينون ٔعﻀاء ﴍف ﲔ ٔﰷدﳝيﺔ.
ﲑ ٔﻧنا ﰲ اﻟفريق ﺳتقﻼﱄ ﲭلنا راجعا ﰲ بعض اﳌك سبات م ل
اﻟتدق ق ﰲ بعض ا اﻻت و ﻫ م ﻟتارﱗ ومقاربﺔ ا ٔد ن وﲜعل الغﺔ
واﻟثقافﺔ ا ٔمازيغيتﲔ ﰲ قلب اﳊرص و ﻫ م.
ﲑ ذ  ،فإﻧنا ﳥن اﻟيا ٕا ا مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲆ اﳌؤﺳسﺔ
اﻟ ﴩيعيﺔ وﱔ م ادرة ستحق اﻟتنويه اصﺔ و ٔﳖا ذات راﰼ وﲡارب
لميﺔ ﰲ ﳎال اﳒازاﲥا ،و ﳥن اﻟيا اﻟتنصيص ﰲ مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲆ
ٕا داث ﻫيئ ﲔ م خصصتﲔ ﰲ معاﱐ اﻟﱰﲨﺔ واﻟف ون وتعتﱪان جزءا ﻻ
يتجز ٔ من ﻫيئات اﳌؤﺳسﺔ.
ﻟقد تقدم ا كفريق اﺳتقﻼﱄ بعدة تعديﻼت ﳌﴩوع اﻟقاﻧون ﻫذا ،وفق
رؤي ا ﻟهذه اﳌؤﺳسﺔ وﲡويدا لنص ،ﻟك نا وا نا ﲤسك اﳊكومﺔ ﻟنص
ا ٔصﲇ وٕاﴏارﻫا ﲆ رفض ﰻ اﻟتعديﻼت اﻟﱵ تقدم ا ﲠا ،و ﲆ ر ٔس
ﻫذه اﻟتعديﻼت ﲤثيليات اﻟ ساء واﻟقطا ات اﳊكوم ﺔ اﳌعنيﺔ ﻟتعلﲓ
واﻟثقافﺔ دا ل ﻫياﰻ ا ٔﰷدﳝيﺔ.
يبقى اﳌطلوب ٔن ساﱒ اﳊكومﺔ وتﻀع وسخر ﰻ اﻻٕمﲀﻧيات ﻟهذه
ا ٔﰷدﳝيﺔ من ٔ ل تقويﺔ قدراﲥا وٕامﲀﻧياﲥا حﱴ ﲢقق اﳌبتغى مﳯا و كون
ﰲ مصاف اﳌؤﺳسات اﳌﲈث ﲆ اﳌستوى ا وﱄ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪته تعاﱃ ورﰷته.
 (3فريق 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 لتصـويت ـﲆ مشــروع قـ اﻧون رﰴ  74.19اﳌتعلـق ٕ ـادة

تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ ،ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ اﻟوطنيـﺔ اﻟـﱵ ﺳـاﳘت ﰲ ﳥـﲔ رﱗ
وثقافــﺔ اﳌغــرب م ــذ ت ٔﺳ ســها ﺳــنﺔ  ،1977و ٔصــبحت ﲟجهــودات اﻟعلــﲈء
واﳋﱪاء وا ٔﺳاتذة مرجعا ﻫاما ﰲ اﳊياة اﻟثقاف ﺔ واﻟعلميﺔ اﻟوطنيﺔ؛
ح ــﺚ يعتــﱪ ٕا ــادة تنظــﲓ ﻫيــاﰻ ٔﰷدﳝيــﺔ اﳌملكــﺔ مــن خ ـ ﻼل ﻫ ـ ذا
اﳌشـروع اﻟقاﻧون خطوة مﺔ ﳌسا رة اﻟتحوﻻت ا ﳣعيـﺔ واﻟفكريـﺔ واﻟثقاف ـﺔ
ﻟب  ،و ﻧف اح ـﲆ ـاﱂ يت ـه ﳓـو اﻟرﳃنـﺔ واﻟتك لوج ـات اﳊديثـﺔ ،ومـا
فرضه ذ من ﴐورة مﻼءمﺔ اﻟنصوص اﻟقاﻧوﻧيـﺔ واﻟتنظﳰيـﺔ اﳌـؤطرة ﻟعمـل
اﳌؤﺳسات اﻟوطنيﺔ ﲆ اخ ﻼف ﳎاﻻت اشتغاﻟها ،ﳌسا رة ﻫذه اﳌتغﲑات،
ح ﺚ ﺳ مكن اﻟهيﳫﺔ اﳉديدة من توﺳيع ام ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ ﰲ ا راﺳات
واﻟبحــﺚ ﰲ اﻟقﻀــا اﻟعلميــﺔ وا ٕﻻ سـاﻧيﺔ و ﻧف ــاح ــﲆ م افــذ ديــدة مــن
اﳌوروث اﻟثقاﰲ اﳌغرﰊ اﳌﳣﲒ و ﳥﲔ الغﺔ واﻟثقافﺔ ا ٔمازيغيﺔ واﻻٕح فـاء ﲠـا،
وﰻ ذ ﰲ إطار اﻟتعريف ﲟقومات اﻟهويﺔ اﻟوطنيﺔ واﺳـ رﻫا ﰲ اﻻٕشـعاع
اﳌغرﰊ ﱪ اﻟعاﱂ.
وﰲ ﻫذا اﻟصدد ،ﻻيفوتنا ﰲ فريق اﻟعـدا واﻟتﳮيـﺔ ﲟ لـس اﳌس شـارن
ٔن ﻧنـــوه ٕ ـــداث ﻫيئ ـــﲔ ديـــدتﲔ ﲟوجـــب ﻫـــذا اﳌشــــروع اﻟقـــاﻧون
م خصصتﲔ ﰲ اﻟﱰﲨـﺔ واﻟف ـون مﳣثلتـﲔ ﰲ اﻟهيئـﺔ ا ٔﰷدﳝيـﺔ اﻟعليـا لﱰﲨـﺔ
تﻀطلع ﲟهمﺔ شجيع ٔعـﲈل اﻟﱰﲨـﺔ ﳌملكـﺔ و ار ـا ،ﳑـا ﺳ سـهم ﰲ ﻧقـل
اﳌعرفﺔ مـن ـﻼل رﲨـﺔ اﻻٕبـدا ات ا ٕﻻ سـاﻧيﺔ ا تلفـﺔ ،كـﲈ ﺳـي ﺢ اﳌعهـد
ا ٔﰷدﳝــي لف ــون ا ي ﺳــيعهد ب ﳮيــﺔ اﻻٕبــداع اﻟفــﲏ واﻻٕعتنــاء ﻟف ــون
واﻟـــﱰاث اﻟفـــﲏ اﳌغـــرﰊ ـــﲁ ٔشـــﲀ وتنو ـــه إمﲀﻧيـــﺔ إجـــراء اﻟبحـــوث
وا راﺳات ﶵايﺔ اﻟف ون واﳌساﳘﺔ ﰲ ﴩﻫا واﻟﱰوﱕ ﻟها.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن ٕا ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ ﲟوجب ﻫـذا اﳌشــروع اﻟقـاﻧون يـ ٔﰐ ﰲ
ﺳياق وطـﲏ و رﳜـي سـتدعي ﻫـذه اﻟهيﳫـﺔ ـﲆ ٔﺳـاس ـداﰔ راعـي
اﻟتحوﻻت اﻟعميقﺔ اﻟﱵ يعرفها ا ﳣع اﳌغـرﰊ وا وﱄ كـذ  ،كـﲈ ٔن ﲢديـد
ام ا ٔﰷدﳝيﺔ وتوﺳيعها ﺳ ﳣكن من تعزز وظيفﳤـا ﳈؤﺳسـﺔ وطنيـﺔ لميـﺔ
ومرجعيﺔ ثقاف ﺔ سـهم شـﲁ ﳑـﳯج ﰲ ﻧف ـاح اﻟفكـري واﳊﻀـاري ـﲆ
ﳐتلــف اﻟثقافــات ،وذ مــن ــﻼل توﺳــيع ا ــا ﻟ شــمل ــﲆ و ــه
اﳋصوص ا راﺳﺔ واﻟبحﺚ وشجيع ﳮيﺔ اﻟبحـﺚ اﻟعلمـي وتطـوره ،وتعبئـﺔ
اﻟطاقــات اﻟفكريــﺔ واﻟعلميــﺔ اﻟوطنيــﺔ وا ٔج بيــﺔ وا وﻟيــﺔ ،وشــجيعها ــﲆ
اﳌشاركﺔ ﰲ ا ٔ شطﺔ اﻟعلميﺔ واﻟثقاف ﺔ اﳌنظمﺔ من طرف ا ٔﰷدﳝيﺔ ،ﰲ اﲡاه
ﶊود يؤﺳس ﻟهذا اﻟتحول ا ٔﰷدﳝي واﻟثقاﰲ اﻟبارز.
وخ امــا ،فإﻧنــا ﰲ فريــق اﻟعــدا واﻟتﳮيــﺔ ﲟ لــس اﳌس شــارن ولغــا ت
اﻟــﱵ ﺳــبق ذ رﻫــا ،ﺳنصــوت ﻻٕﳚــاب ــﲆ مشــروع قـاﻧون رﰴ 74.19
اﳌتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔٓ ،ملﲔ ٔن سهم ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ اﻟوطنيـﺔ
ﰲ ﲢق ق ا ٔﻫداف اﳌرجوة مﳯا.
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وشجيع اﻻٕبداع ﲟختلف ٔشﲀ و ٔﻟواﻧه ،و عتناء ﻟف ون واﻟﱰاث اﳌغرﰊ
ا ٔصيل ،واﻻٕﺳهام ﰲ اﻟتعريف بتارﱗ اﳌغرب.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﺳتحﻀارا ٔ د ٔﱒ ام مؤﺳسﺔ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ اﳌنصوص
لﳱا ﰲ اﳌادة  3من اﳌﴩوع ،وﻫو اﻟتعريف ﲟقومات اﻟهويﺔ اﻟوطنيﺔ ﲁ
مكو ﲥا وروافدﻫا ،وا س اما مع مرجعي ا ﰲ اﳊركﺔ اﻟشعبيﺔ ،ﳣﲎ
صادقﲔ ٔن ساﱒ ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ ،ﲟا ﻟها من ﲪو ثقاف ﺔ وفكريﺔ و لميﺔ،
ﰲ قﱰاح ﻟتﲋيل و ٔجر ٔة ورش تفعيل اﻟطابع اﻟرﲰي لغﺔ ا ٔمازيغيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﻟﲁ ﻫذه عتبارات ،ﺳنصوت إﳚا ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع.
وفق ا ﷲ ﲨيعا ﳌا ف ه ﲑ وطننا اﻟعزز ،ﲢت اﻟق ادة اﻟرشيدة
ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﶊد اﻟسادس ﻧﴫه ﷲ و ٔيده.

واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته
 (4اﻟفريق اﳊرﰾ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﲟ لسنا اﳌوقر ،ﳌناقشﺔ
مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،وﱔ
م اﺳبﺔ ﺳاﳓﺔ ﻟنا ٕﻻ راز مواقف ا حول ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام ،ا ي ﺳيعيد
تنظﲓ وﻫيﳫﺔ ٔ د ٔﱒ اﳌؤﺳسات اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ ببﻼد .
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﰲ اﻟبدايﺔ ٔتقدم ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﻟتحيﺔ واﻟتقد ر لسيد وز ر
اﻟشباب واﻟر ضﺔ واﻟثقافﺔ واﻻتصال ﲆ عرضه اﻟقﲓ واﳌفصل ،و ﲆ
ﲡاوبه وتفا مع اﺳتفسارات وساؤﻻت ومدا ﻼت اﻟسيدات واﻟسادة
اﳌس شارنٕ ،ا ر م اقشﺔ اﳌﴩوع بلجنﺔ اﻟتعلﲓ واﻟشؤون اﻟثقاف ﺔ
و ج عيﺔ ،واﻟشكر موصول ٔيﻀا لسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ،ﺳواء
اﳊاﴐن دا ل اﻟقا ﺔ ٔو اﳌتد لﲔ عن طريق تق يﺔ اﻟتواصل عن بعد،
ﲆ ﻧقاشهم اﻟهادئ واﳉدي واﳌسؤول ،إذ قشوا موضوع ﻫذا اﳌﴩوع
من ﲨيع جواﻧبه ،وﻫو ما توج بتصويت ﲨيع ﳑثﲇ اﻟفرق وا مو ﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع ﻻٕجﲈع ،وﻫذا يﱪز و دة اﻟر ٔي اﻟسياﳼ واﻟنقاﰊ
عندما يتعلق ا ٔمر ﲟشاريع قواﻧﲔ تعزز اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ
اﻟﱵ ﲣدم مصاﱀ ا ﳣع اﳌغرﰊ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ،ﳬن ﰲ وﻧه سﳤدف ك يف ام مؤﺳسﺔ
ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ مع اﻟتحوﻻت ق صاديﺔ و ج عيﺔ واﻟثقاف ﺔ
واﻟفكريﺔ واﻟسياﺳيﺔ واﳌؤﺳساتيﺔ ،ومع اﳌتطلبات ا ﳣعيﺔ اﳉديدة اﻟﱵ
عرفها ويعرفها ب ﲆ مدى ٔربعﲔ ) (40ﺳنﺔ من ٕا داث ﻫذه
اﳌؤﺳسﺔ ،ﳑا ستلزم اﳔراط ا ٔﰷدﳝيﺔ ﰲ ﻫذه ا ينام ﺔ واﳊريﺔ وﲢيﲔ
اﻟنص اﻟقاﻧوﱐ ا ي يؤطرﻫا ،وﻫو ما ﺳ ﳰكﳯا من ﲡديد وتطور ٔداﲛا،
و ﻟتاﱄ ضﲈن ﳒاعﳤا وفعاﻟيﳤا اﻟثقاف ﺔ واﻟعلميﺔ واﻟفكريﺔ ،ﳈؤﺳسﺔ وطنيﺔ
لميﺔ ليا ،س ام م مع مﻀامﲔ ومق ﻀيات دﺳتور اﳌملكﺔ ﻟسنﺔ
.2011
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ٔ
إن ﻫذا اﳌﴩوع ،اء ﻟيوﺳع ام ﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ﻟ شمل
ﳋصوص ،شجيع و ﳮيﺔ اﻟبحﺚ اﻟعلمي وتطوره ،واﻟق ام راﺳﺔ
واﻟبحﺚ ،وتعبئﺔ اﻟطاقات اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ اﻟوطنيﺔ وا ٔج بيﺔ ،و شجيعها
ﲆ اﳌشاركﺔ ﰲ ا ٔ شطﺔ اﻟعلميﺔ واﻟثقاف ﺔ اﳌنظمﺔ من ق ل ا ٔﰷدﳝيﺔ،
وكذ ٔﲵى من ا ا اﻟتعريف ﳌوروث اﻟثقاﰲ واﻟفكري واﻟفﲏ،

 (5فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﲟ لس اﳌس شارن
من ٔ ل م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19يتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،ح ﺚ يندرج ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ﰲ إطار ٕا ادة تنظﲓ
ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ﳌا تﻀطلع به ﳈؤﺳسﺔ وطنيﺔ لميﺔ ليا ﲠدف
ﲢق ق اﻟتقدم اﻟفكري واﻟعلمي واﻟثقاﰲ ﻟبﻼد ﲆ ضوء اﳌرجعيات
ا ﺳتوريﺔ واﻟتو ات اﻟعامﺔ و  ،وكذا اﻟتعريف ﲟقومات اﻟهويﺔ
اﻟوطنيﺔ ،ﲁ مكو ﲥا وروافدﻫا ،و ﲆ ﴩ اﻟقﲓ واﳌبادئ اﻟكوﻧيﺔ اﳌرﲯﺔ
لحوار بﲔ اﻟثقافات واﳊﻀارات وا ت ،وكذا اﻻٕﺳهام اﳉدي واﳉاد ﰲ
تطور اﻟبحﺚ اﻟعلمي و رتقاء ﲁ ﳎاﻻت اﻟفكر واﳌعرفﺔ ،ﰲ إطار من
ﻧف اح اﳌعتدل واﻟبناء ﲆ ﰶ اﻟثقافات اﻟكوﻧيﺔ ا ٔ ﲑة.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن اﻟت دي ا ي تطمﺢ إﻟيه بﻼد ﰲ ظل اﻟتطورات اﳊاص ﲆ
مستوى اﻟﴫا ات اﻟفكريﺔ وا ي ﺔ ،واﻟﱵ ٔدت إﱃ زرع بذرة اﻟف نﺔ
واﳊقد بﲔ ٔفراد ا ﳣعات من ﻼل بعض اﳌﲈرﺳات اﳌتطرفﺔ من ﻫذا
اﻟطرف ٔو ذاك ،دون ا ٔ ذ بعﲔ عتبار اﻟقﲓ اﻟكوﻧيﺔ اﻟﱵ ﲡمع لﳱا ﰻ
ا ت واﳌلل واﳌﳣث ﰲ فعل اﳋﲑ وﴩ اﶈبﺔ واﻟسﲅ بﲔ ﰻ مكو ت
ا ﳣعات ،من ﻼل ثقافﺔ اﳊوار وتق ل ا ٓخر ،ورﺳيخ قﲓ اﻟ سامﺢ اﻟﱵ
دعت ٕا ﳱا ﰻ ا ت واﻟثقافات.
إن دور ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ ،وخصوصا ﰲ ظل ﻧف اح ا ي يعرفه اﻟعاﱂ،
دور م وﳏورئ ،وﻻ من ٔ ل ف ﺢ جسور اﻟتواصل مع ﰶ اﳌكو ت
اﻟثقاف ﺔ وا ي ﺔ ا ٔخرى ،وﲤكﲔ اﳌواطن اﳌغرﰊ من ٓﻟيات اﳊوار و ق اع
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ﰲ إطار عقﻼﱐ يتق ل خ ﻼف ويتق ل ا ٓخر.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ٔ
ٔ يد ٔن ﲻر ﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ صار ٔربعﺔ عقود م ذ ٕا شاﲛا ،وﰷﻧت
ﻼل ﻫذه اﻟفﱰة ﲢتل مﲀﻧﺔ مﳣﲒة اشت فﳱا مر اف ٔ داث
واﻟوقاﺋع واﻟتحوﻻت اﻟفكريﺔ واﻟسياﺳيﺔ و ق صاديﺔ و ج عيﺔ واﻟبي ﺔ،
وكذا اﳌؤﺳساتيﺔ واﻟقﳰيﺔ ﲆ ﳐتلف اﳌستو ت اﻟوطنيﺔ واﻟقاريﺔ وا وﻟيﺔ،
وﻟكن موا بﺔ ﻫذه اﻟتحوﻻت يتطلب ٕا داث ﲢول ﰲ مﳯجيﺔ و كون
ا ٔﰷدﳝيﺔ ،وﻫذا ما اء به ﻧص اﳌﴩوع ا ي بﲔ ٔيدينا ،ح ﺚ ينص
اﳌﴩوع ﲆ ﲢديد وتوﺳيع ام ا ٔﰷدﳝيﺔ ﻟ شمل ﳋصوص ،كﲈ ٔﴍﰎ
اﻟسيد اﻟوز ر ،فإن مﴩوع قاﻧون ٕﻻ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ،
اﶈدثﺔ ﲟوجب اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ ) 1.77.229بتارﱗ 8
ٔكتور  ،(1977يﻀم  79مادة م وبﺔ ﰲ ﺳتﺔ ﳏاور و ٔربعﺔ فصول ﳣحور
حول اﻟنقط اﻟتاﻟيﺔ:
• اﻟق ام راﺳﺔ واﻟبحﺚ ،وشجيع و ﳮيﺔ اﻟبحﺚ اﻟعلمي وتطوره،
وتعبئﺔ اﻟطاقات اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ اﻟوطنيﺔ وا ٔج بيﺔ وا وﻟيﺔ،
و شجيعها ﲆ اﳌشاركﺔ ﰲ ا ٔ شطﺔ اﻟعلميﺔ واﻟثقافﺔ اﳌنظمﺔ من
طرف ا ٔﰷدﳝيﺔ؛
• اﻟتعريف ﳌوروث اﻟفكري واﻟثقاﰲ واﻟفﲏ ،وشجيع اﻻٕبداع ﲟختلف
ٔشﲀ  ،واﻻٕﺳهام ﰲ عتناء ﻟف ون واﻟﱰاث اﻟفﲏ اﳌغرﰊ ا ٔصيل؛
• اﻻٕﺳهام ﰲ اﻟتعريف بتارﱗ اﳌغرب ،وﰲ ﴩ ا ٔعﲈل اﻟعلميﺔ اﳌمﲒة،
وكذا ﰲ رﲨﺔ اﳌؤﻟفات وا راﺳات وا ٔﲝاث اﻟعلميﺔ اﳌرجعيﺔ
ا ٔصليﺔ؛
• تنظﲓ اﳌلتق ات واﻟتظاﻫرات واﳌناظرات اﻟعلميﺔ واﻟفكريﺔ ،وكذا
ملتق ات ا ٔﰷدﳝيﲔ ،وٕا داث راﳼ لميﺔ م خصصﺔ؛
• ٕا داث اﳉوا ز واﳌﲀف ٓت ﻟتكرﱘ اﻟشخصيات اﳌرموقﺔ؛
• تقدﱘ قﱰا ات واﻟتوصيات لسلطات واﻟهيئات اﻟعموم ﺔ؛
• إقامﺔ اﻟﴩاﰷت مع اﻟهيئات واﳌؤﺳسات اﻟعلميﺔ اﻟوطنيﺔ وا ٔج بيﺔ
وا وﻟيﺔ.
ﻫذا ،إضافﺔ إﱃ اﻟتعديﻼت ﲆ مستوى ٔ زﲥا اﻟ سيﲑيﺔ ،مﳯا ٔ زة
ا ٕﻻﴍاف اﻟعام وا ٔ زة اﻟعلميﺔ ﻟ ٔﰷدﳝيﺔ ،وكذا ا ٔ زة اﻻٕداريﺔ ،إضافﺔ
إﱃ اﳌؤﺳسﺔ اﻟﱵ ﺳ ﱲ ٕا دا ا كون بعﺔ ﻟها من ٔ ل مسا دﲥا ﲆ
اﻟق ام ﲟها ا ﰲ ﳎال تدبﲑ اﻟﴩاﰷت اﻟﱵ تعقدﻫا مع ﻫيات وطنيﺔ و ٔج بيﺔ
ﰲ ﳎال اخ صاص ا ٔﰷدﳝيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن ﲢدي ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ بﲑ من ٔ ل ﻧصات من ﺔ إﱃ ﻧبض
ا ﳣع اﳌغرﰊ ،ومسا رة ا ﳯﻀﺔ اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ ،ح ﺚ ٔن بﻼد تعتﱪ ب ا
لثقافات اﳌتنو ﺔ ،و ٔن بﻼد راﻫنت ﲆ إقامﺔ جسور بﲔ ﰻ ﻫذه

اﳌكو ت ﻫذه اﳌوا بﺔ اﻟﱵ تتطلب ﳔراط اﻟﳫي ﻟﲁ اﳌكو ت اﻟعلميﺔ
واﻟثقاف ﺔ ﰲ بﻼد .
ٔ
 ،فإن تنظﲓ ﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ٔصبﺢ شﲁ ﴐورة مل ﺔ
فرضها اﻟواقع ا ا ﲇ واﳋار ﻟبﻼد واﻟتطورات اﳊاص ﲆ اﳌستوى
ا ٕﻻقلﳰي واﻟقاري واﻟطفرة اﻟثقاف ﺔ واﻟعلميﺔ اﻟﱵ شهدﻫا اﻟعاﱂ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻟقد اوﻟنا من ﻼل اﻟتعديﻼت اﳌشﱰكﺔ اﳌقدمﺔ ﲞصوص ﻧص
اﳌﴩوع ا ي بﲔ ٔيدينا ﲡويد اﻟنص من ﺔ ،وا ﱰام ﻧص اﻟوثيقﺔ
ا ﺳتوريﺔ ﰲ تعي ات ا ٔعﻀاء من ﻼل ا ﱰام م د ٔ اﳌناصفﺔ من ﺔ
ٔخرى ،إضافﺔ إﱃ ضﲈن م د ٔ ﲀفؤ اﻟفرص و ﲑﻫا من اﻟتعديﻼت
ا ٔخرى ،ﻟكن ٔﺳباب ٔو ٔخرى ﰎ رفض ﻫاته اﻟتعديﻼت.
ومع ذ  ،ا ﱰاما ﻟهذه اﳌؤﺳسﺔ اﻟﱵ ﲤثل اﻟو ه اﻟثقاﰲ واﻟعلمي
ﻟبﻼد  ،فإﻧنا قد صوتنا ﻻٕﳚاب ﲆ ﻧص اﳌﴩوع دا ل الجنﺔ ،وﲤاشيا
مع ﻫذه اﻟق ا ﺔ فإﻧنا ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻧص اﳌﴩوع ﳉلسﺔ اﻟعامﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
 (6ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل
ﰲ إطار م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  74.19اﳌتعلق ٕ ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة،
ﻟقد ٔ دثت ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ﰲ ٔواﺳط اﻟسبعي ات و ددت
ﻟها ﶍو ﺔ من ا ٔﻫداف اصﺔ شجيع ﳮيﺔ اﻟبحﺚ و ﺳتقصاء ﰲ ٔﱒ
م اد ن اﻟ شاط اﻟفكري وتعبئﺔ اﻟطاقات اﻟفكريﺔ واﻟعلميﺔ اﻟوطنيﺔ وا وﻟيﺔ
من ٔ ل ذ  ،واﻟسهر ﲆ حسن اﺳتعﲈل الغﺔ اﻟعربيﺔ ﳌغرب و ﲆ
إتقان اﻟﱰﲨﺔ من الغﺔ اﻟعربيﺔ وٕا ﳱا وذ بتعاون مع اﻟهيئات ا تصﺔ ﰲ ﰻ
م دان.
ويعتﱪ ٕا داث ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ د ﲈ لمساﳘﺔ ﰲ اﻟتعريف ﳌوروث
اﻟفكري واﻟثقاﰲ واﻟفﲏ لحﻀارة اﳌغربيﺔ واﳊﻀارات ا ٕﻻ ساﻧيﺔ امﺔ ،اصﺔ
إذا اﺳتحﴬ ا ور ا ي ﻟعبته ٔول ٔﰷدﳝيﺔ ﰲ اﻟتارﱗ واﻟﱵ ٔﺳسها
اﳋليفﺔ اﻟعباﳼ ﻫارون اﻟرشيد ﰲ اﻟقرن اﻟثامن اﳌيﻼدي و ٔطلق لﳱا اﰟ
"ب ت اﳊﳬﺔ" ،ﰲ تطور اﳊﻀارة اﻻٕﺳﻼم ﺔ وا ٕﻻ ساﻧيﺔ ح ﺚ ﰷﻧت تعتﱪ
مركزا لبحﺚ اﻟعلمي واﻟﱰﲨﺔ واﻟت ٔﻟيف واﻟ سخ ،وﰷﻧت ستق ل لﲈء
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بتﴫﳛات اﻻٕغريق ٔﻧفسهم ا ن ﰷﻧوا يعتﱪون ٔﻧفسهم عر كﲈ ستدل
حﱴ ﳊروف اﻻٕغريق ﺔ اﻟﱵ ﱔ س ﺔ من اﳊروف اﻟف نيق ﺔ )تيف ناغ ﱔ
ٔيﻀا ﻧفسها اﻟف نيق ﺔ كﲈ تدل ﲆ ذ ريب اﻟﳫﲈت ﰲ اﻟعربيﺔ اﻟقدﳝﺔ
واﻟﱵ ﻻ زاﻟت م داو حﱴ ا ٓن ﰲ ج وب ا ﳰن وﰲ ﺳلطﺔ عﲈن(.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة،
إشارﰐ إﱃ ﻫذه اﳌعطيات اء ﻟيبﲔ جسامﺔ ما ﻫو ملقى ﲆ اتق
ا ٔﰷدﳝيﺔ لبحﺚ ﰲ رﱗ اﳌنطقﺔ اﻟقدﱘ وتصحي ه وتصحيﺢ اﳌفاﻫﲓ ،فلﲄ
ﳣكن من لق ﳖﻀﺔ ديدة ،ﻻبد من ٕا ادة قراءة رﳜنا حﱴ ﳝك نا
ا ﱰامه وا ﱰام ٔﻧفسنا ﰾ ﻧ ﲏ مواطنﲔ ﳍم إحساس ال ﳌواطنﺔ؛ فهناك
دول صنعت ﻟنفسها رﳜا وغسلت ٔدمغﺔ ٔطفاﻟها ﻟت ﲏ مواطنﺔ كفرسا
اﻟﱵ بن ت ﲆ مقو " ٔ داد اﻟغاﻟيون" ) Nos ancêtres les
 (Gauloisرﰬ ٔن ا ٔمر يتعلق بق اﺋل م نا رة وم ناحرة ف ب ﳯا ،وكذ
اﻟش ٔن وشﲁ ٔفظع ﻟ سبﺔ لصهيوﻧيﺔ اﻟﱵ زورت رﱗ اﳌنطقﺔ ﻟ ستوﱄ
ﲆ ٔرض فلسطﲔ ورﲟا ٔكﱶ ٔن ٔطﲈعها ﻻ تق ﴫ ﲆ ا ٔراﴈ
اﻟفلسطي ﺔ وﻟكن ﲆ ﰻ اﳌنطقﺔ من ﳖر اﻟفرات إﱃ ﳖر اﻟنيل.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة،
ف ﳜص اﻟعﻀويﺔ ،ﻧقﱰح دعوة لﲈء عرب و ٔ اﻧب ٔم ال ذ .فاضل
اﻟربيعي ودٔ .ﲪد داود و ﲑﻫﲈ من اﳌؤر ﲔ ا ي وضعوا ﲆ اتقهم
تصحيﺢ اﻟزيف ا ي طال رﱗ ا ٕﻻ ساﻧيﺔ شﲁ ام و رﱗ اﻟعرب شﲁ
اص ،مس د ن ﰲ ذ ﲆ قراءة لميﺔ لك ب اﻟسﲈويﺔ و ﲆ اﻟنقوش
اﻟقدﳝﺔ اﻟﱵ ﲢفظها ﳐتلف م احف اﻟعاﱂ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة،
إن ﻫذه اﳌبادرة اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟهامﺔ اﻟﱵ اءت ﰲ اﻟوقت اﳌناﺳب وﰲ
ﺳياقها اﻟتارﳜي اﳌﳣﲒ ﻟتحوﻻت اﻟكﱪى ﲆ ﲨيع اﳌستو ت اﻟﱵ يعرفها
اﻟعاﱂ ،ﻟقدر ا ي توفقت ف ه ﰲ ﲡديد وتوﺳيع ام ا ٔﰷدﳝيﺔ ﻟت و ٔ دورا
راﺋدا ﰲ ﳐتلف ﳎاﻻت اﻟفكر واﻟثقافﺔ واﳌعرفﺔ ،فإﻧه ﻟ سبﺔ لهيﳫﺔ
اﻻٕداريﺔ ﻟ ٔﰷدﳝيﺔ بعد ٔن ٔﳊق ﲠا اﳌعهد اﳌلﲄ لبحﺚ ﰲ رﱗ اﳌغرب
وكذا ﻟ سبﺔ ﳊﲀمﺔ ا ٔﰷدﳝيﺔ وفق ما تق ﻀيه ٔحﲀم ا ﺳتور ﻟباب
اﻟثاﱐ عﴩ م ه ،ومرا اة ا ﱰام م د ٔ اﳌناصفﺔ وم د ٔ ﲀفؤ اﻟفرص،
ستدعي ﲡويد صيا ﺔ مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲟا كفل ا ﱰام ﻫذه اﳌبادئ،
وﻟهذا اﻟغرض تقدمت ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل ﲟجمو ﺔ من
اﻟتعديﻼت ،ﻟكﳯا قوبلت ﻟرفض من طرف اﳊكومﺔ.

وطﻼب اﻟعﲅ من ﰻ ٔر اء اﳌعمور.
كﲈ ٔن ٕا ادة تنظﲓ ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ بناء ﲆ تصور ديد روم مراجعﺔ
ا ا وﻧظام اﻟعﻀويﺔ ﲠا وﻧظام حﲀمﳤا من ش ٔﻧه ٔن ساﱒ ﰲ اﺳتعادة
دينام ﳤا وﰲ إﳒاز ا ا ﲆ ٔحسن و ه.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة،
إذا ﰷن توﺳيع ام ٔﰷدﳝيﺔ اﳌملكﺔ ،ﲟوجب مﴩوع اﻟقاﻧون ﻫذا،
ﳌقارﻧﺔ مع ظهﲑ ٕا دا ا ،ﳾء إﳚابيا ومطلو ح ﺚ ﳘت ﻫذه اﳌهام
ﳎاﻻت وحقول معرف ﺔ وف يﺔ ديدة ،وكذ ٕا داث راﳼ لميﺔ
م خصصﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟقﻀا اﻟثقاف ﺔ واﻟفكريﺔ ،فإن بعض اﳌهام اﻟﱵ ٔﻧيطت
ٔﰷدﳝيﺔ ﳝكن ٔن تتدا ل مع ام مؤﺳسات ٔخرى ،ﰷ لس ا ٔ ﲆ
لﱰبيﺔ واﻟتكون و ٔﰷدﳝيﺔ اﳊسن اﻟثاﱐ لعلوم واﻟتق يات.
و ﻟفعل فقد ﻧص اﳌﴩوع ﲆ ٔن من ام ا ٔﰷدﳝيﺔ تقدﱘ ﰻ اقﱰاح
ٔو توصيﺔ لسلطات واﻟهيئات اﻟعموم ﺔ ،وﻻﺳ مﳯا ت اﳌﳫفﺔ ﻟﱰبيﺔ
واﻟتكون واﻟثقافﺔ واﻟبحﺚ اﻟعلمي ،ﲠدف اﻟتحفﲒ ﲆ اﻟتﳮيﺔ اﻟثقاف ﺔ
واﻻٕبداع اﻟفكري واﻟفﲏ وتطور اﻟبحﺚ اﻟعلمي و رتقاء به.
ومن ﺔ ٔخرى ،فقد ٔﻧيطت ٔﰷدﳝيﺔ ام اﻟبحﺚ اﻟعلمي واﻟتعريف
ﳌوروث اﻟفكري واﻟثقاﰲ واﻟفﲏ لحﻀارات ا ٕﻻ ساﻧيﺔ امﺔ واﳊﻀارة
اﳌغربيﺔ اصﺔ ،ومن اﻟﴬوري دم ق صار ،ﰲ اﻟتعاطي مع اﳊﻀارة
اﳌغربيﺔ ،ﲆ اﻟرقعﺔ اﳉغراف ﺔ لمغرب ﺳواء اﻟيا ٔو ﰲ اﻟعصور اﻟسابقﺔ،
اصﺔ ح ﺚ ﰷﻧت اﻻٕمﱪاطوريﺔ ﲤتد من توم وکتو ج و إﱃ ﻟي ا ﴍقا
وا ٔﻧدﻟس شﲈﻻ .فاﳊﻀارة اﳌغربيﺔ س ﳣد ذورﻫا ،كﲈ اﳊﻀارات اﻟغربيﺔ
اﳊاﻟيﺔ ،من اﳊﻀارة اﻟعربيﺔ اﻟقدﳝﺔ ﻟ س ﳌفهوم اﻟعرﰶ وﻟكن ﳌفهوم
اﻟثقاﰲ ،وﻟ س اﳌقصود اﳊﻀارة اﻻٕﺳﻼم ﺔ فقط بل ق ل ذ ب ٓﻻف
اﻟسنﲔ )حواﱄ ﺳتﺔ ٓﻻف ﺳنﺔ ق ل اﳌيﻼد( ٔي اﳊﻀارات اﳌﴫيﺔ
وا ٔشوريﺔ واﻟف نيق ﺔ و ﲑﻫا من اﳊﻀارات اﻟعربيﺔ اﻟقدﳝﺔ اﻟﱵ ﴰلت ﰻ
حوض اﻟبحر ا ٔبيض اﳌتوﺳط وشبه اﳉزرة اﻟعربيﺔ واﻟهﻼل اﳋص ب.
ﺳيقول اﻟبعض ﻫذا تعصب عرﰶ وﻟغوي وٕاقصاء ﻟباﰶ ﺳﲀن ﻫذه
اﳌنطقﺔ اﻟشاﺳعﺔ ،ﻧقول ﻟهؤﻻء  ،فل ٔﺳف اﻟشديد ،ﰎ زو ر اﻟتارﱗ
ﻟﻼﺳ ﻼء ﲆ اﳉغراف ا ،وﻧدعوﰼ ﲨيعا ﻟقراءة كتب بعض اﳌؤر ﲔ
اﻟغربيﲔ كـ " ستاف ﻟوبون" ) (Gustave le Bonو"بيﲑ روﳼ"
) (Pierre Rossiاصﺔ كتابه "مدينﺔ ٕا زس ،اﻟتارﱗ اﳊق قي لعرب"
) ،(La cité d’Isis, l’Histoire vraie des arabesا ي يعتﱪ ٔن
ٔرض اﻟعرب ﲤتد من اﻟبحر ا ٔﺳود إﱃ ﲝر اﻟعرب ومن اﻟهﻼل اﳋص ب
إﱃ اﶈيط ا ٔطلﴘ ،كﲈ يعتﱪ ٔن اﳊﻀارة اﻻٕغريق ﺔ ما ﱔ إﻻ حﻀارة
عربيﺔٔ ،ن اﳊﻀارة ا ٕﻻ ساﻧيﺔ ٓﻧذاك ﱂ كفلها دود .وستدل ﲆ ذ
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ﲆ اﳊفاظ ﲆ ا ٔواﴏ اﻟعاﺋليﺔ واﻟهويﺔ اﻟوطنيﺔ ﻟ سبﺔ لمغاربﺔ اﳌقﳰﲔ
ﳋارج ،و كرس ٔخص اﶵايﺔ واﶈافظﺔ ﲆ حقوق اﳌر ٔة اﳌغربيﺔ اﳌقﳰﺔ
ﳋارج و ﲆ ٔبناﲛا ﻧظرا ﻟكوﳖا ﱔ ا ٔكﱶ تﴬرا ﰲ ا دم توثيق
اﻟعﻼقﺔ اﻟزوج ﺔ ٔو حﱴ ﰲ ا وجود لل قاﻧوﱐ ﰲ توثيق ﻫذه اﻟعﻼقﺔ،
واﻧطﻼقا من ﻫذه اﳌعطيات ﳒد مدوﻧﺔ ا ٔﴎة ٔوﻟت عنايﺔ اصﺔ ﻟتوثيق
اﻟزواج ﳋارج ،ح ﺚ ﻧصت اﳌادة  ،15موضوع دراﺳ ا اﻟيوم ،ﲆ ٔﻧه
ﳚب ﲆ اﳌغاربﺔ ا ن ٔ رموا عقد اﻟزواج طبقا لقاﻧون اﶈﲇ ﻟب إقامﳤم،
ٔن يودعوا س ﺔ م ه دا ل ٔ ل ثﻼثﺔ ٔشهر من رﱗ ٕا رامه ،ﳌصاﱀ
اﻟق صليﺔ اﳌغربيﺔ اﻟتابع ﻟها ﳏل ٕا رام اﻟعقد.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
من ﻼل اﺳتقراء اﳌﻀمون اﻟتعديﲇ ﻟهذا اﻟنص ﳒده روم ٕا ﺔ
اﻟفرصﺔ لمغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج اﳋيار بﲔ إيداع ﻫذه اﻟ س ﺔ ﻟق صليﺔ
ح ﺚ ﳏل ٕا رام عقد اﻟزواجٔ ،و ﻟق صليﺔ ح ﺚ ﳏل اﻻٕقامﺔ ،وﻟعل اع د
ﻫذا اﻟتدبﲑ ين ﲏ ﲆ ٔن اﻟهدف من إيداع سخ عقود اﻟزواج
ﻟق صليات ،ﻫو ٔن يﱲ توجﳱها إﱃ قسم قﻀاء ا ٔﴎة وٕاﱃ ضابط اﳊا
اﳌدﻧيﺔ ﶈل وﻻدة اﻟزو ﲔ ﰲ اﳌغرب ٔو ﻟقسم قﻀاء ا ٔﴎة وو يل اﳌ
ﻟر ط إن ﱂ كن لزو ﲔ ٔو ٔ دﻫﲈ ﳏل وﻻدة ﰲ اﳌغرب ،وﻫو ٔمر
يتحقق ﰲ ﲨيع ا ٔحوال ٔن وزارة اﻟشؤون اﳋارج ﺔ تتوصل ب سخ ﻫذه
اﻟعقود من طرف ﲨيع اﻟق صليات ﰲ اﻟعاﱂ وﻻ يؤر ﰲ ذ ٔن كون
اﻟق صليﺔ اﻟﱵ و ﳤا ﱔ ق صليﺔ ﳏل ٕا رام اﻟعقد ٔو اﻟسكﲏ ٔﳖا ﰲ ﲨيع
ا ٔحوال تقوم بتوجﳱها لجهات اﳌعنيﺔ.
ﻻشك ٔن ﴐورة موا بﺔ ما ٔﺳفر عنه اﻟتطبيق اﻟعمﲇ لﲈدة ،15
ٔوجب تعديل مق ﻀياﲥا ﻟشﲁ ا ي سمﺢ ﳌواطن ا ﳋارج ٕ يداع
س ﺔ رﰟ اﻟزواج بق صليﺔ ﳏل ٕا رام اﻟعقد ٔو بق صليﺔ ﳏل اﻻٕقامﺔ ٔو ب ٔي
ق صليﺔ مغربيﺔ ٔخرى ،ﲻﻼ ﲟق ﻀيات اﻟفقرة ا ٔوﱃ من اﻟفصل  16من
دﺳتور  2011اﻟﱵ تنص ﲆ حﲈيﺔ اﳊقوق واﳌصاﱀ اﳌﴩو ﺔ لمواطنات
واﳌواطنﲔ اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج ...
وﻧظرا ﻟهذا عتبار ا ﺳتوري ،واعتبارا لتو ه اﻟعام ا ي ينحو ﰲ
اﲡاه تق ﲓ تطبيق ٔحﲀم مدوﻧﺔ ا ٔﴎة وتقوﱘ ما شاﲠا من ﻧقص يعيق
دمﺔ صاﱀ مواطن ا ﰲ اﳋارج ،فﻼ ﳝكن إﻻ اﻟتصويت ﲆ ﻫذا اﻟنص
ﻻٕﳚاب.
 (3فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ:
سم ﷲ اﻟرﲪن اﻟرحﲓ
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳋلق واﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،

إﻧنا ﰲ ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل ﻧطاﻟب ٕﻻﴎاع ﰲ
إخراج ﻫذا اﻟقاﻧون إﱃ ﲒ اﻟتنف ذ ﻧظرا ل ا ﺔ اﳌل ﺔ اﻟﱵ تفرضها موا بﺔ
اﻟتحوﻻت ج عيﺔ و ق صاديﺔ و اﻟثقاف ﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ و رﲪﺔ ﷲ.
 -IIمقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة:
 (1فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة:
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﰲ إطار ا راﺳﺔ
واﻟتصويت ﲆ مقﱰح قاﻧون بتغيﲑ و ﳣﲓ اﳌادة  15من اﻟقاﻧون رﰴ 70.03
ﲟثابﺔ مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
ﰲ اﻟبدايﺔ ﻻبد ٔن س ل كفريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ٔن اﻟ ﴩيعات
وﰷفﺔ اﳌق ﻀيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلقﺔ ﻟوضعيات اﳋاصﺔ ﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج
يتعﲔ ٔن ت سجم مع اﳌق ﻀيات ا ﺳتوريﺔ ،و ٔن يﱲ اﻟعمل ﲆ تﲋيلها
تﲋيﻼ دﳝقراطيا ،ﳑا ساﱒ ﰲ سهيل وت سﲑ ﳑارﺳﺔ ﻫذه اﻟف ﺔ من
اﳌواطنﲔ ﳊقوقهم وتنف ذ اﻟﱱاماﲥم اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟتعاقديﺔ ،و اصﺔ ت ذات
اﻟطبيعﺔ اﳌدﻧيﺔ واﻟشخصيﺔ ،طبقا ﳌق ﻀيات اﻟفقرة ا ٔوﱃ من اﻟفصل 16
من دﺳتور اﳌملكﺔ ﻟسنﺔ  2011اﻟﱵ تنص ﲆ حﲈيﺔ اﳊقوق واﳌصاﱀ
اﳌﴩو ﺔ لمواطنات واﳌواطنﲔ اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج.
وﻻبد ٔن ﻧذ ر ب ٔن ﻫذا اﳌقﱰح اﳌطروح راﺳﺔ واﻟتصويت ،اء بعد
ٔن شفت اﳌﲈرﺳﺔ واﻟتطبيق اﻟعمﲇ ﳌق ﻀيات اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة
عن إشﲀﻻت تتعلق ﻻخ صاص اﳌﲀﱐ ﻻٕيداع سخ عقود اﻟزواج اﳌدﻧيﺔ
دا ل ٔ ل ثﻼثﺔ ٔشهر ،ﳌرافق اﻟق صليﺔ لمملكﺔ ﰲ ب ان اﻻٕقامﺔ ،اﻟتابع
ﻟها ﳏل ٕا رام اﻟعقد ،وا ي ﻻ كون داﲚا ﳏﻼ لسكﲎ واﻻٕقامﺔ ،وﻫو ما
تﱰتب عنه صعو ت تعوق تنف ذ ﻟﱱامات اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌنصوص لﳱا ﰲ
ﻫذه اﳌادة ،اصﺔ ﲆ مستوى سجيل عقود اﻟزواج اﳌدﻧيﺔ اﻟﱵ ٔ رموﻫا
ٔو يﱪموﳖا ،حسب اﻟقواﻧﲔ اﳉاري ﲠا اﻟعمل ﰲ ب ان اﻻٕقامﺔ دا ل
ا ٓ ال اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌطلوبﺔ.
اﻧطﻼقا من ﻫذه عتبارات فإﻧنا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﻧصوت
ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌقﱰح قاﻧون.
 (2اﻟفريق ﺳتقﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق ﺳتقﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ ﰲ
م اقشﺔ مقﱰح قاﻧون يقﴤ بتغيﲑ اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
ﰲ اﻟبدايﺔ ﻻبد ٔن ﻧؤكد ٔن اﻟﲁ يتفق ﲆ ٔن توثيق عقد اﻟزواج يعتﱪ
البنﺔ ا ٔﺳاس ﰲ تنظﲓ اﻟعﻼقﺔ ا ٔﴎيﺔ وضبطها ،ﲆ اعتبار ٔﻧه يعمل
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ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﲟ لس اﳌس شارن
ﰲ إطار اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ ا صصﺔ لمناقشﺔ واﻟتصويت ﲆ مقﱰح اﻟقاﻧون
اﻟقاﴈ بتغيﲑ اﳌادة  15من اﻟقاﻧون رﰴ  70.03ﲟثابﺔ مدوﻧﺔ ا ٔﴎة كﲈ ﰎ
تعدي  ،وا ي ﳞدف إﱃ ت سﲑ اﻟوﻟوج إﱃ ٕا دى اﳋدمات اﻟﱵ تقد ا
مصاﱀ اﻟق صليﺔ اﳌغربيﺔ ﳋارج ،ح ﺚ يعتﱪ ذ من اﻟﻀﲈ ت اﻟﱵ ﳚب
ﲆ اﳌﴩع اﳊرص ﲆ توفﲑﻫا ﻟفاﺋدة اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج ،ح ﺚ ﻧص
ا ﺳتور ﰲ فص اﻟسادس عﴩ ﲆ وجوب "اﻟعمل ﲆ حﲈيﺔ اﳊقوق
واﳌصاﱀ اﳌﴩو ﺔ لمواطنات واﳌواطنﲔ اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﰲ اﳋارج ،ﰲ
إطار ا ﱰام اﻟقاﻧون ا وﱄ واﻟقواﻧﲔ اﳉاري ﲠا اﻟعمل ﰲ ب ان ﺳتق ال.
كﲈ ﲢرص ﲆ اﳊفاظ ﲆ اﻟوشاﰀ ا ٕﻻ ساﻧيﺔ معهم ،وﻻ ﺳ اﻟثقاف ﺔ مﳯا،
وتعمل ﲆ ﳮيﳤا وصياﻧﺔ ﻫوﳤم اﻟوطنيﺔ".
فإذا ﰷن اﻟتﴫﱖ ﻟزواج ى ق صليات اﳌملكﺔ ،تت ٔﺳس ليه ﶍو ﺔ
من اﳊقوق واﻟواج ات ،فإﻧه و ﻻٕطﻼع ﲆ اﻟقاﻧون اﳌتعلق ﲟدوﻧﺔ ا ٔﴎة،
ﳒد ٔن إيداع سخ من عقود اﻟزواج تﱲ ى اﳌصاﱀ اﻟق صليﺔ اﻟتابع ﻟها
ﳏل ٕا رام اﻟعقد ،وﻫو ما ﳚعل اﳌواطن ﰲ اﻟعديد من اﳊاﻻت يتك د عناء
اﻟتنقل ﳌسافات طوي من ٔ ل اﻟق ام ﲠذه اﻟعمليﺔ ،اصﺔ و ٔﳖا ﳏددة
ب ٔ ل ثﻼثﺔ ٔشهر من رﱗ ٕا رام اﻟعقد.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﳥن ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ٔن اﻟتقدم ﲟقﱰح ﻫذا
اﻟقاﻧون ،عتباره يندرج ﰲ إطار اﳌساعي اﻟهادفﺔ إﱃ تقريب اﻻٕدارة من
اﳌواطن ،اصﺔ اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج ،من ﻼل إضفاء مروﻧﺔ ٔكﱪ ﰲ
ﲻليات اﻟتﴫﱖ ﻟزواج ﲟا من ش ٔﻧه رفع ا ٔعباء عن اﳌواطنﲔ واﳌرتفقﲔ،
وذ ٕضافﺔ إمﲀﻧيﺔ إيداع سخ من عقود اﻟزواج ﳌصاﱀ اﻟق صليﺔ اﻟتابع
ﻟها ﳏل ﺳكﲎ طاﻟبﺔ ٔو طاﻟب اﻟ سجيل.
وٕان كنا ﳥن ،ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ،اﳌصادقﺔ ﲆ ﻫذا اﻟنص
اﻟ ﴩيعي اﻟنابع من م ادرة ﳑثﲇ ا ٔمﺔ بلجنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع ،فإﻧنا من ﺔ
ٔخرى ﻧثﲑ مس ٔ دم اﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ لحكومﺔ مع ما يتقدم به
اﳌس شارات واﳌس شارون من م ادرات ﴩيعيﺔ ،واﻟﱵ بلغ ددﻫا إﱃ
دود اﻟيوم عﴩات اﳌقﱰ ات ،مﳯا  11مقﱰ ا تقدم ا به ﰲ فريق اﻟعدا
واﻟتﳮيﺔ ،وﳞم معظمها شﲁ ٔﺳاﳼ تعديل مق ﻀيات قاﻧوﻧيﺔ م ﻀمنﺔ ﰲ
ﻧصوص ﴩيعيﺔ ﺳاريﺔ اﳌفعول ،واﻟﱵ ٔ ن تﲋيلها ﲆ ٔرض اﻟواقع وجود
فرا ات قاﻧوﻧيﺔ ٔو روز اخ ﻼﻻت تؤر ﰲ اس ام اﳌنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ ٔو
ﳜلق تطبيقها صعو ت ﲆ اﳌعنيﲔ ﲠا كﲈ ﻫو اﻟش ٔن ﻟ سبﺔ لمقﱰح
ا ي ﳓن بصدده..

قﳰﺔ ﻟهذا اﳌقﱰ ات ﻟتفا ل معها وتعميق اﻟنقاش حوﻟها من ٔ ل تصويب
وتدق ق ما ﳛتاج إﱃ ذ  ،ﲆ غرار ما يﱲ اﻟق ام به عند دراﺳﺔ مشاريع
اﻟقواﻧﲔ اﻟﱵ تتقدم ﲠا اﳊكومﺔ ،و دم كتفاء ﻟتعبﲑ عن دم ق وﻟها
دون إعطاء اﻟتعليﻼت واﻟتﱪ رات اﻟﲀف ﺔ واﻟشاف ﺔ ،وﰻ ذ ﰲ إطار
اﻟتعاون واﻟتوازن بﲔ اﻟسلطتﲔ ،كﲈ رﲯه و ٔكد ليه دﺳتور اﳌملكﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
 (4اﻟفريق اﳊرﰾ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﱄ عظﲓ اﻟﴩف ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ لمساﳘﺔ ﰲ
ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ﲟناﺳبﺔ م اقشﺔ مقﱰح قاﻧون رﱊ إﱃ تغيﲑ و ﳣﲓ
اﳌادة  15من مدوﻧﺔ ا ٔﴎة.
وﰲ اﻟبدايﺔ ٔود ٔن ٔتقدم ﻟشكر اﳉزيل لسيد اﻟوز ر ﲆ اﺳت ابته
اﻟفوريﺔ ﻟهذه اﳌبادرة اﻟ ﴩيعيﺔ وﻫذا اﳌقﱰح اﻟهام.
إﻧنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳥن ﻫذا اﳌقﱰح اﻟقاﻧون ا ي ﳞدف إﱃ لق
س ام واﳌﻼءمﺔ مع مق ﻀيات دﺳتور  ،2011ا ي ٔوﱃ ٔﳘيﺔ واﲵﺔ
ﳊقوق اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﰲ اﳋارج ﰲ ﲨيع ا اﻻت :اﻟسياﺳيﺔ واﳌدﻧيﺔ
و ج عيﺔ و ق صاديﺔ ،كﲈ ﻻ يفوتنا ٔن ستحﴬ اﻟعنايﺔ اﳋاصﺔ اﻟﱵ
يوﳱا ﻼ اﳌ ﶊد اﻟسادس ﻧﴫه ﷲ ﳌغاربﺔ اﳌهجر ،وا ي ما ف
يو ه خطا ت ﰲ ﳐتلف اﳌناﺳبات إﱃ إيﻼء ﻫذه اﻟف ﺔ ﰷمل اﻟعنايﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﳊﻀور،
ﻟقد ٔث ت اﻟواقع ٔن اﻟتطبيق اﻟعمﲇ ﳌق ﻀيات اﳌادة  15من مدوﻧﺔ
ا ٔﴎة رتب صعو ت واقعيﺔ يعاﱐ مﳯا اﳌغاربﺔ اﳌقﳰﲔ ﳋارج ،اصﺔ ف
يتعلق ﻻخ صاص اﳌﲀﱐ ﻻٕيداع سخ عقود اﻟزواج اﳌدﻧيﺔ ،و سجيلها
ﲟ ل اﻻٕقامﺔ فقط.
وقد اء تعديل ﻫذه اﳌادة ٕضافﺔ خ ار يتعلق ٕمﲀﻧيﺔ إيداع سخ
ﻫذا اﻟعقود ﳌصاﱀ اﻟق صليﺔ اﳌغربيﺔ اﻟتابع ﻟها ﳏل ﺳكﲎ طاﻟبﺔ ٔو طاﻟب
اﻟ سجيل.
وٕاﳝا م ا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ب ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌقﱰح اﻟقاﻧون وا ي ﳥن
مﻀام نه و ٔﻫدافه ﻟت سﲑ و سهيل ﳑارﺳﺔ ﻫذه اﻟف ﺔ من اﳌواطنﲔ ﳊقوقهم
وتنف ذ اﻟﱱاماﲥم اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟتعاقديﺔ ﰲ ٔحسن اﻟظروف ،فإﻧنا ﻧعلن عن
تصوي ا ﻻٕﳚاب ليه.
وشكرا واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

واعتبارا ﻟكون اﳌقﱰ ات اﳌتقدم ﲠا ﲥدف إﱃ ملء اﻟفراغ اﳊاصل
وﲡاوز خ ﻼﻻت اﻟﱵ ٔ ﻧت عﳯا اﳌﲈرﺳﺔ ،فإن اﳊكومﺔ مطاﻟبﺔ ٕعطاء
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