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 335اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي ٔوىل 28الثال ر 12(هـ 1442 جامدى ا  ).م2021 ينا
شار السيد : الرئاسة وسكوساملس س ثالث، اخلليفة ال محيد    .لرئ
ت قة الرابعة  :التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ٔربعة وعرشون دق

  . والعرشن مساء
ٔعامل راسة والتصويت: دول ا رشيعية التاليةىل  ا   :النصوص ال

ٔاكدميية اململكة  74.19مرشوع قانون رمق  - 1 ادة تنظمي  ٕ يتعلق 

  املغربية؛
متمي املادة  - 2 ٔرسة 15مقرتح قانون يقيض بتغيري و   .من مدونة ا

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

شار السيد محيد س اجللسةوسكو  املس   :س، رئ
 سم هللا الرمحن الرحمي

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
شارون احملرتمون،   السادة املس

ىل النصوص  راسة والتصويت  لس هذه اجللسة  خيصص ا
رشيعية التالية   :ال

ٔاكدميية اململكة  74.19، مرشوع قانون رمق ٔوال ادة تنظمي  ٕ يتعلق 
  املغربية؛

متمي املادة نيا ٔرسة 15، مقرتح قانون يقيض بتغيري و   . من مدونة ا

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  وسهتل هذه اجللسة 
لس من  74.19 ىل ا ٔاكدميية اململكة املغربية احملال  ادة تنظمي  ٕ يتعلق 

  .بجملس النوا
لحكومة لتقدمي املرشوع  .اللكمة 

ر   .روعـلمك اللكمة لتقدمي املش ،السيد الوز
  .تفضل

ن  ضةالفردوسالسيد ع ر الثقافة والشباب والر   :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

  .سم هللا الرمحن الرحمي
ٔمام جملسمك املوقر  ٔعرض  ٔن   74.19مرشوع قانون رمق "رشفين 

ادة تنظمي ٔ  ٕ ٔيت "اكدميية اململكة املغربيةاملتعلق  ي ي ، هذا املرشوع ا
ة لصاحب اجلال امل محمد السادس  ة السام لتوجهيات امللك ذا  تنف

ديد  عة وفق تصور  ادة تنظمي هذه املؤسسة الرف ٕ نرصه هللا، القاضية 

شلك ممتزي  سامه  لمية مرجعية  هيدف ٕاىل تعزز وظيفهتا مكؤسسة وطنية 
اح  يف إالشعاع نف رزا يف التواصل و ، وتلعب دورا  الثقايف ببالد

ىل خمتلف الثقافات   .الفكري واحلضاري 
ٔاكدميية اململكة املغربية حيمل يف معقه دالالت احلرص  ٕان حتديث تنظمي 
ة،  ة السام اية امللك ة حتت الر ملؤسسات املوضو رتقاء  ىل  املولوي 

االتوفق التحوالت اليت عرفهتا بال الس جمال تعزز  ،د يف خمتلف ا
راز تنوع وتعدد روافد الثقافة املغربية   .ٕا

ٔاكدميية  ،وهكذا ادة تنظمي هذه ا داد مرشوع هذا القانون ٕال فقد مت ٕا
ا ونظام العضوية هبا ونظام حاكمهتا، وذ وفقا  ا الل مراجعة  من 

ستورية من  دات ا   .2011لمست
لهيا يف ويتضمن هذا امل  صوص  ضيات م  4ٔبواب و 7رشوع مق

مك كام ييل 79فصول و ٔمام حرضا ٔستعرضها  ٔن  رشف ب ٔ   :مادة 
ٔاكدميية :ٔوال   املهام اجلديدة ل

تتضمن دراسة وحبث لك قضية من القضا الفكرية والعلمية اليت 

منية البحث العلمي وتطوره  لهيا وإالسهام يف  ال امل نرصه  يعرضها 
رتقاء به يف خمتلف جماالت الفكر والثقافة واملعرفةوال ىل    .عمل 

شجيع إالبداع الثقايف مبختلف  مة  ٔيضا  ٔاكدميية  ٔنيطت  كام 
ه اخلصوصو  ،ٔشاك ىل و ه  مثينه وتنظمي  ،املغريب م والتعريف به و

ٔحناء العامل لرتسيخ قمي احلوار والتفامه ب ٔاكدمييني من خمتلف  ات ل ني ملتق
ز  داث جوا خصصة وٕا لمية م رايس  داث  الثقافات، فضال عن ٕا
ٔعامل العلمية والفكرية املمتزية  ٓت لتكرمي الشخصيات املرموقة وا وماكف

ية الرصينة ات الف   .وإالبدا
لسلطات  ٔو توصية  ٔيضا تقدمي لك اقرتاح  ٔاكدميية  ام ا ومن 

ة واملسامهة يف التعريف بتارخي رمجة املؤلفات والهيئات العموم  املغرب ويف 
ٔصي ٔحباث العلمية املرجعية ا راسات وا   .وا

ٔاكدميية :نيا   ف خيص نظام العضوية 
الل  ادة النظر يف نظام العضوية من  ىل ٕا نص مرشوع هذا القانون 

ٔعضاء املقميني يف  دد ا ىل  ومتنح صفة عضو مقمي  ا،عضو  30إالبقاء 
امئ ٕاىل ٔاكدميية بظهري ٔمني الرس ا رفعه  ىل اقرتاح  ذ بناء   رشيف يت

ادا ملداوال ٔاكدميي تال امل نرصه هللا، اس   .امجلع ا
ٔي  ٔعضاء املشاركني  دد ا فاظ بنفس  ح عضو متنح  30كام مت 

ٔاكدميية بنفس الطريقة وفق إالجراءات احملددة، ومت  صفة عضو مشارك 
ضيات  ىل مق نيالتنصيص  ٔعضاء الرشف ومتنح صفة  ،ديدة ف خيص ا

لمية لها صفة عضو سابق  ٔاكدميية للك خشصية  العضو الرشيف 
سمترار  ،ٔاكدميية ليه  ٔو عضو مشارك وتعذر  سواء اكن عضو مقمي 

ٔسباب ب من ا ٔي س امه  ٔداء    .يف 
ٔن يعني مب  ٔاكدميية  ه راعيا ل ه وجلال امل نرصه هللا بصف بادرة م
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هيم ٔاكدميية املشار ٕا ٔعضاء ا ىل  ات  ،الوة  ٔكرث مضن الف ٔو  عضوا 
ٔعضاء، وذ من بني الشخصيات املشهود بعطاهئم الفكري  الثالث من ا

شاطها   .املمتزي يف جمال 

ٔاكدميية :لثا   هيالك ا
ٔعامل  سيق  داث جملس ت الل ٕا ٔاكدميية من  زة ا ٔ ٔعيدت هيلكة 

ٔاكدمي  ة من املهام ا لس مبجمو زة إالرشاف العام، ويقوم هذا ا ٔ ية مضن 
داد تقرر سنوي عن حصي  ٔاكدميية، وٕا هنا دراسة مرشوع مزيانية ا من ب

ٔاكدميية شطة ا ال امل نرصه هللا ،ٔ مل    .رفع ٕاىل 
جهاز  ٔاكدميي  مع ا ٔاكدميية من ا زة العلمية ل ٔ ٔليف ا دد ت و

يس ل ٔاكدميية ودراسة الربامج رئ ٔاكدميية يتوىل حتديد اسرتاتيجية معل ا

ٔاكدميية  ٔعامل ا سيق  ليه جملس ت شطة العلمية اليت يعرضها  ٔ واملشاريع وا
لهيا  .واملصادقة 

دث ٔ داث  تو خصصة مع ٕاماكنية ٕا لمية م ٔاكدميي جلن  مع ا ى ا
ضت الرضورة ذ ٔخرى لكام اق لمية    .جلن 

ة، مت ٕاضا ة السام اما مع التوجهيات امللك س فة ٕاىل هذه الهيالك، وا
ون خصصتني يف جمايل الرتمجة والف ٔتني م داث هي ٔاكدميية ٕا   :يف ٕاطار ا

ٔعامل  - شجيع  لرتمجة امللكفة مبهمة  ٔاكدميية العليا  ٔة ا ٔوىل، يه الهي ا
ٔما لغة ا لغة العربية وا ا بني ا ار ململكة و لغات العاملية الرتمجة  زيغية وا

ٔخرى؛   ا
منية إالبداع الفين و - ي يعهد ٕاليه ب ون ا لف ٔاكدميي  نيا، املعهد ا

مثينه ليه و ىل التعريف به وإالسهام يف احلفاظ    .والعمل 
رخي املغرب، احملدث مبوجب  لبحث يف  كام مت نقل املعهد املليك 

ٔاكدميية  2006نونرب  22الصادر يف  1.06.222الظهري الرشيف رمق  ٕاىل 
لها ٔعيد تنظميه دا ث    .اململكة، ح

  نظام احلاكمة :رابعا
ٔاكدميي،  عتبار ضوابط التدبري احلديث لشؤون العمل ا ذا بعني  ٔ

ٔاكدميية، مهنا حتديد  ٔمن ا زة ا ٔ د املتعلقة بعمل  مت ٕاقرار مج من القوا
ٔاكدميية واملص زة ا ٔ ة تنظمي وسري  يل حلايف ىض نظام دا  التابعة لها، مبق

ىل مصادقة  امئ  ٔمني الرس ا ٔاكدميية، ويعرضه  ٔعامل ا سيق  يعده جملس ت
ىل تنظمي  ذ، وكذا التنصيص  زي التنف ل دخو  ال امل نرصه هللا ق

ٔاكدميية اص    .مايل وحماسيب 
ور بقرار السلطة احلك ة امللكفة وحيدد التنظمي املايل واحملاسيب املذ وم

صاصات  خ ٔاكدميية ممارسة  ملالية، ويتوىل حماسب معويم يلحق 
ني   .املسندة ٕاىل احملاسبني العموم

ال  ىل تعيني  ة، نص هذا املرشوع  نتقالية واخلتام ٔحاكمه  ويف 
امئ وستة  ٔمني الرس ا ٔلف من  ة تت اصة مؤق لجنة  امل نرصه هللا 

هيا  ة خشصيات يعهد ٕا داد لواحئ الشخصيات العلمية والفكرية املقرت ٕا

ال امل نرصه  ث يتوىل  ٔاكدميية بعد صدور هذا القانون، ح لعضوية ا
هنم   .هللا البت يف تعي

لشكر هبذه املناسبة امل هذه مجمل مضامني هذا  ه  ٔتو رشوع قانون، و
ٔعضاء  عية، رئاسة و ج ة و ودمه لجنة التعلمي والشؤون الثقاف ىل 

  .احملمودة
  .وشكرا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

عية لتقدمي تقرر  ج ة و اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
لجنة حول هذا املرشوع   .ا

  .وزع التقرر.. 
ل ٔعضاء ا ة و مو ري منر ٕاىل املناقشة، واكلعادة فللفرق وا س 

سبني وبة،  ،بطبيعة احلال ،املن الت مك ٔو تقدمي املدا ل  احلرية يف التد
ا يف حمرض اجللسة ،بطبيعة احلال ،قصد   .ٕادرا

الت  يفضلو يعطيو التد ٔعتقد إالخوان السادة الرؤساء ومن ميثلهم 

وبة   .مك
ىل مواد املرشوع لتصويت  قل  ٓن ن   .ا

  :1املادة 
  ؛ٕالجامع: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  ؛20= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
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  .4= املمتنعون
ىل املادة السابعة بطبيعة احلال لس    .ٕاذن، صادق ا

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: فقوناملوا

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  ؛20= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .4= املمتنعون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: فقوناملوا

  :22املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  : 23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :39املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :45املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :50املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :51املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :53املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :54املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :56املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :57املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :58املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :60املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :61املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :62املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :63املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :64املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :65املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :66املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :67املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :68املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :69املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :70املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :71املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :72املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :73املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :74املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :75املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :76املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :77املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :78املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ريا  ٔ   :من مرشوع القانون 79املادة و
 .ٕالجامع: املوافقون

لتصويتٔعرض  ه  رم   :مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يتعلق  74.19ٕاذن، وافق جملس املس

ٔاكدميية اململكة املغربية ادة تنظمي  ٕ.  

متمي املادة  ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري و راسة والتصويت  قل  ون
ٔرسة 15   .من مدونة ا

شرتايك ٔعضاء الفريق  د مقديم مقرتح القانون من  ٔ   .اللكمة 
س تفضل   . السيد الرئ

ٔن القوانني املقدمة من  214ٔن املادة ..  ىل  يل تنص  ا من النظام ا
شا ٔعضاء جملس املس د واضعي مقرتح ن  ٔ ع يف البداية ٕاىل  رن فاالس

  .القانون، تفضل السيد الرس

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔتقدم مبقرتح قانون يقيض بتغيري  ٔن  سعدين  شرتايك  مس الفريق 
متمي املادة  ة  15و اء خبلف ٔن هاذ املقرتح  ٔرسة، وذ  من مدونة ا

ىل املادة دستو  دا  ٔساسا، اع اء فهيا 16رية  ستور، اليت  : من ا

لمواطنات " ة  ىل حامية احلقوق واملصاحل املرشو تعمل اململكة املغربية 
ويل  رتام القانون ا واملواطنني املغاربة املقميني يف اخلارج، يف ٕاطار ا

ىل ال، كام حترص  ستق ان   احلفاظ والقوانني اجلاري هبا العمل يف ب
منيهتا  ىل  ة مهنا، وتعمل  سانية معهم، والس الثقاف ىل الوشاجئ إال

  ".وصيانة هوهتا الوطنية
ضيات  رشيعات واكفة املق كون ال ٔن  غي  ويف هذا السياق، ي
سجمة مع  خلارج م ملغاربة املقميني  لوضعيات اخلاصة  القانونية املتعلقة 

ستورية،  ضيات ا سامه يف هذه املق ىل تفعيلها تفعيال دميقراطيا  وتعمل 
ذ الزتاماهتم  ة من املواطنني حلقوقهم، وتنف سري ممارسة هذه الف سهيل وت

ٔمر  اصة ت ذات الطبيعة املدنية والشخصية، ا القانونية والتعاقدية، و
ضيات  اقض مع املق ٔو تغيري القوانني اليت ت س فقط تعديل  ي يفرض ل ا

ستور ٔيضا تعديل وتغيري النصوص القانونية اليت يرتتب ا ية اجلديدة، وٕامنا 
االت التعسف  ا يف  ت واقعية ميكن ٕادرا لق صعو عن تطبيقها 
رشيعي، اليت جتعل من تطبيق هذه القوانني وٕان اكنت ال تتعارض يف  ال
ىش مع  ت ال ت ستور، فٕاهنا تفرز عند تطبيقها صعو ظاهرها مع ا

ضيات  ريمق ٔ   .هذا ا
ضيات املادة  ٔن التطبيق العميل ملق ت الواقع  ٔث  15ويف هذا إالطار، 

ت واقعية يعاين مهنا املغاربة املقميون يف  رتب صعو ٔرسة  من مدونة ا
سخ عقود الزواج  صاص املاكين ٕاليداع  الخ اصة ف يتعلق  اخلارج، 

ان صليات املغرب الاكئنة بب إالقامة، ٕاذ تفرض هذه  املدنية وسجيلها بق
الل  ٔشهر  3املادة يف وضعيهتا الراهنة رضورة ٕايداع هذه العقود 

كون حمل  ٔنه يف الواقع قد ال  رام العقد، واحلال  صليات التابع لها حمل ٕا لق

 ُ رام العقد دامئا هو حمل السكىن وإالقامة، مما  ت واقعية تعوق ٕا رتب صعو
ن يف  د ذ الزتاماهتم القانونية مغاربة العامل املتوا هذه الوضعيات من تنف

لهيا يف املادة  ٔرسة، املمتث يف ٕايداع وسجيل  15املنصوص  من مدونة ا
ان إالقامة  ٔو يربموهنا حسب قوانني ب رموها  ٔ عقود الزواج املدنية اليت 

ال املطلوبة ٓ ل ا   .دا
ل ذ شارن، تع ،ٔ لس املس شرتايك مب ديل يقرتح الفريق 

ضيات املادة  ٔرسة 15مق الية من  من مدونة ا ي جيعلها  ىل النحو ا
لفصل  قي  ميقراطي احلق رشيعي يف التفعيل ا من  16وضيعات التعسف ال

ستور   .ا
ىل الشلك التايل ة    :واملادة الفريدة مقرت

لقانون احمليل لب " رموا عقد الزواج طبقا  ٔ ن  ىل املغاربة ا جيب 
لٕاقام ٔ ل  ه دا ة م س ٔن يودعوا  رامه  ثالثة هتم  رخي ٕا ٔشهر من 

ٔو  سجيل  ٔو طالب ال صلية املغربية التابع لها حمل سكىن طالبة  ملصاحل الق
رام العقد   .حمل ٕا

ىل عقود الزواج املربمة من طرف املغاربة  يضا  ٔ ضيات  تطبق هذه املق
رخي رشه ل  ان إالقامة ق   "جلريدة الرمسية حسب القانون احمليل لب
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س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س الفريق   .شكرا السيد رئ

لجنة  سان لتقدمي تقرر ا رشيع وحقوق إال اللكمة ملقرر جلنة العدل وال
  .حول مقرتح القانون

س ٔو نعطيو اللكمة لرئ ٔم ال؟    ؟ ..هل وزع التقرر 
  .شكرا

ٓن لسادة ،اللكمة ا مول ،بطبيعة احلال  ٔعتقد  ة،رؤساء الفرق وا رمبا 
ل  ٔ هلم كتابة من  الت د سلمو التد يفضلو  ٔن إالخوان الرؤساء 

ا يف احملرض   .تدوهنا وٕادرا
ر  لسيد الوز ٔعطي  ٔن  ىل ذ القانون، ميكن  ٓن، كام ينص  ا

ن مشلك ، ما اك   .اللكمة ٕاذا رغب يف ذ
ىل املادة الفريدة م لتصويت  ٓن  قل ا هتا ن د ن مقرتح القانون كام 

لجنة   :ا
  ؛ٕالجامع: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

لتصويتٔعرض  ه  رم   :مقرتح القانون 
  ٕالجامع؛: املوافقون

متمي  ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري و شارن  ٕاذن، وافق جملس املس
ٔرسة 15املادة    .من مدونة ا

لجميع   .شكرا 
  .اجللسةورفعت 

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

ة: امللحــق لرئاس ة  ة املسلم وب الت املك   .املدا

I -  ٔاكدميية اململكة املغربية 74.19مرشوع قانون رمق ادة تنظمي  ٕ  :يتعلق 

ٔصا واملعارصة) 1   :فريق ا
ٔصا وامل مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  راسة  عارصة يف ٕاطاررشفين  ا

ىل مرشوع قانون رمق  ٔاكدميية  74.19والتصويت  ادة تنظمي  ٕ يقيض 
  .اململكة املغربية

ٔن هذا النص  ٔصا واملعارصة،  ل كفريق ا س ٔن  يف البداية البد 
ة جلال امل حفظه هللا،  ة السام لتوجهيات امللك ذا  ٔيت تنف القانوين ي

ادة تنظمي  ٕ ديد، هيدف ٕاىل القاضية  هذه املؤسسة املهمة وفق تصور 
شلك ممتزي يف  سامه  لمية ومرجعية  تعزز وظيفهتا مكؤسسة وطنية 
ىل  اح  نف رزة يف التواصل و ٔدوارا  ، وتلعب  إالشعاع الثقايف لبالد

  .خمتلف الثقافات والشعوب
ٔبواب و ي يتضمن ستة   مادة من 79كام هيدف هذا املرشوع قانون ا

ٔاكدميية ونظام العضوية فهيا وتنظميها وحاكمهتا ام ا ٔخرى ٕاىل مراجعة    .ة 
ٔساسية اليت يصبو  ٔهداف واملرايم ا ٔنه من بني ا ٕالشارة ٕاىل  ر  د و
شمل  ٔاكدميية ل ام ا ٔيضا، حتديد وتوسيع  ور  هيا املرشوع املذ ٕا

راسة والبحث العلمي وتطوره، وكذا  ام  تعبئة الطاقات خلصوص الق

ىل املشاركة يف  ولية، وشجيعها  بية وا ٔج الفكرية العلمية الوطنية وا
ىل تنظميها ٔاكدميية العريقة  ٔبت هذه ا ة اليت د شطة العلمية والثقاف ٔ   .ا

شجيع  مة  ٔاكدميية  ٔنيط  ووفق هذا املرشوع قانون اجلديد، فقد 
ٔشاك واملغريب ه اخلصوص، والتعريف  إالبداع الثقايف مبختلف  ىل و ه  م

داث  ٔحناء العامل، وٕا ٔاكدميية من خمتلف  ات ا مثينه، وتنظمي امللتق به و
لمية  ز لتكرمي رايس  داث جوا ملناقشة القضا الفكرية، وكذا ٕا

ية الرصينة ات الف ٔعامل الفكرية املمتزية وإالبدا   .الشخصيات املرموقة وا
عتبار  ٔصا واملعارصة نصوت انطالقا من هذه  ات فٕاننا يف فريق ا

ىل هذا املرشوع قانون   .ٕالجياب 

دة والتعادلية) 2 لو ستقاليل    :الفريق 
س،  السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لس  ستقاليل مب زتاز الفريق  ٔنقل ٕاليمك ا ٔن  امسحوا يل يف البداية 

شارن  اقشته املس ي حنن بصدد م ٔمسى ملرشوع القانون ا لهدف ا
ادة تنظمي  مت ٕا ث س ة ح ة السام لتوجهيات امللك اء طبقا  ي  اليوم، وا
ديد هيدف ٕاىل جعلها مؤسسة وطنية  ٔاكدميية اململكة املغربية وفق تصور 

لتواصل  ٔداة  ، و لمية مرجعية لٕالسهام يف إالشعاع الثقايف ببالد
نف ق و سامه يف حتق ىل خمتلف الثقافات، كام س اح الفكري واحلضاري 

لمملكة، والتعريف مبقومات الهوية الوطنية  ة  هنضة الفكرية والعلمية والثقاف ا
لحوار  هتا، وروافدها، ورش القمي واملبادئ الكونية املرخسة  لك مكو

تقاد الهادف بني الثقافات واحلضارات، ومبوجب هذا املرشوع يف اع 
ىل دراسة وحبث لك قضية من القضا الفكرية  ٔاكدميية اململكة  ستعمل 
منية البحث العلمي وتطوره  ، وإالسهام يف  لهيا امل والعلمية اليت يعرضها 
صاصات  خ اة  االت مع مرا رتقاء به يف خمتلف ا ىل  والعمل 

ٔخرى   .املسندة لهيئات 
ىل تنظمي املل  ٔن تعمل  ات والتظاهرات واملناظرات العلمية ٔملنا  تق

متع  ىل قضا ا سليط الضوء  والفكرية، وطنيا ودوليا، بصفة دورية ل
املي  ٓفاقها، وتنظمي ملتقى  رشاف  ٔبعادها واس املعارصة وإالسهام يف تعليل 
خصصة يف  لمية م رايس  داث  ٔحناء العامل، وٕا ٔاكدمييني من خمتلف  ل

ة و  راسات الثقاف   .الفكريةا
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لسلطات  ات والتوصيات  قرتا ىل تقدمي  ٔاكدميية  ٔن تعمل ا ٔملنا 

لرتبية والتكون، هبدف حتسني جودة  ة، الس امللكفة  والهيئات العموم
ة وإالبداع الفكري والفين وتطور البحث  ىل التمنية الثقاف التعلمي والتحفزي 

رمجة  رتقاء به، واملسامهة يف  ٔحباث العلمي و راسات وا املؤلفات وا
صاصها ٔصي يف جمال اخ   .العلمية املرجعية ا

س،   السيد الرئ
ٔعضاء املقميني يف  دد ا ىل  ٔبقى  ٔن مرشوع القانون   30املالحظ 

ٔمني الرس  رفعه  ىل اقرتاح  ذ بناء  ح هذه الصفة بظهري يت عضوا، وم
ٔاك مع ا ىل مداوالت ا ، بناء  امئ ٕاىل امل دد ا دميي، كام مت حتديد 

ٔعضاء املشاركني يف  ، مفرشوع القانون تضمن  30ا عضوا، ٕاىل ذ
ٔمني  ٔلف من  لجنة تت ىل تعيني امل محمد السادس  نتقالية  ضياته  مق

لشخصيات العلمية  داد لواحئ  ٕ هيا  امئ وستة خشصيات يعهد ٕا الرس ا
ٔاكدميية،  ة لعضوية ا ٔاكدميية املقرت ٔعضاء وا فاظ  ح ٔنه لن يمت  كام 

ٔاكدميية ني  ٔعضاء رشف ث سيعينون  امئني هبذه الصفة، ح   .ا
ل  سبات م راجعا يف بعض املك ستقاليل جسلنا  ٔننا يف الفريق  ري 
لغة  ن وجبعل ا ٔد لتارخي ومقاربة ا م  ه االت و ق يف بعض ا التدق

ٔمازيغيتني يف قلب  موالثقافة ا ه   .احلرص و
ىل املؤسسة  ا مرشوع هذا القانون  اليا ٕا مثن  ، فٕاننا  ري ذ
رامك وجتارب  ٔهنا ذات  اصة و ستحق التنويه  ادرة  رشيعية ويه م ال
ىل  اليا التنصيص يف مرشوع هذا القانون  لمية يف جمال اجنازاهتا، ومثن 

خصصتني يف معاين الرتمجة والف ني م داث هيئ ون وتعتربان جزءا ال ٕا
  .يتجزٔ من هيئات املؤسسة

ا كفريق استقاليل بعدة تعديالت ملرشوع القانون هذا، وفق  لقد تقدم
لنص  نا متسك احلكومة  نا وا لنص، لك ا لهذه املؤسسة وجتويدا  رؤي
ىل رٔس  ا هبا، و ىل رفض لك التعديالت اليت تقدم ٔصيل وٕارصارها  ا

لتعلمي هذه التعديالت متثيلي ة املعنية  ات احلكوم ساء والقطا ات ال
ٔاكدميية ل هيالك ا   .والثقافة دا

سامه احلكومة وتضع وسخر لك إالماكنيات لهذه  ٔن  يبقى املطلوب 

كون  ل تقوية قدراهتا وٕاماكنياهتا حىت حتقق املبتغى مهنا و ٔ ٔاكدميية من  ا
ويل ىل املستوى ا   .يف مصاف املؤسسات املامث 

ليمك ورمحته تعاىل وراكته   .والسالم 

  :فريق العدا والتمنية) 3
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارونالسيدات والسادة    احملرتمون، املس

ٔن شارن  رشفين  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة 

ـىل  لتصـويت  ـادة  74.19ن رمق انومشــروع قـجللسة العامة  ٕ املتعلـق 

رخي  مثـني  ٔاكدميية اململكة، هذه املؤسسة الوطنيـة الـيت سـامهت يف  تنظمي 

نة  ســها ســ ٔس ــذ ت ــامء 1977وثقافــة املغــرب م ٔصــبحت مبجهــودات العل ، و
ة والعلمية الوطنية؛  ٔساتذة مرجعا هاما يف احلياة الثقاف   واخلرباء وا

ٔاكد ــادة تنظــمي هيــالك  ــث يعتــرب ٕا ذا ح الل هــ ــة اململكــة مــن خــ ميي

ـة  متعيـة والفكريـة والثقاف رة التحوالت ا مة ملسا املشـروع القانون خطوة 
ـات احلديثـة، ومـا  لوج ـه حنـو الرمقنـة والتك ـامل يت ـىل  اح  نف ، و لب

فرضه ذ من رضورة مالءمة النصوص القانونيـة والتنظمييـة املـؤطرة لعمـل 
ىل رة هذه املتغريات،  املؤسسات الوطنية  الف جماالت اشتغالها، ملسا اخ

راسات  ام هذه املؤسسة يف ا مكن الهيلكة اجلديدة من توسيع  ث س ح
ديــدة مــن  افــذ  ــىل م ــاح  نف ســانية و والبحــث يف القضــا العلميــة وإال

فـاء هبـ ٔمازيغية وإالح لغة والثقافة ا مثني ا ا، املوروث الثقايف املغريب املمتزي و
رها يف إالشـعاع  ولك ذ يف ٕاطار التعريف مبقومات الهوية الوطنية واسـ

رب العامل   .املغريب 
شـارن  ،ويف هذا الصدد لـس املس اليفوتنا يف فريق العـدا والتمنيـة مب

ـــدتني مبوجـــب هـــذا املشـــ دي ـــني  ـــداث هيئ ٕ ـــوه  ـــانون ـٔن نن روع الق
ـون ممتثلتـني يف ال  خصصتني يف الرتمجـة والف لرتمجـة م ٔاكدمييـة العليـا  هيئـة ا

سـهم يف نقـل  ـا، ممـا س ار ململكـة و ٔعـامل الرتمجـة  شجيع  تضطلع مبهمة 
ح املعهـد  ي تلفـة، كـام سـ سـانية ا ات إال رمجـة إالبـدا ـالل  املعرفة مـن 
ــون  لف ــاء  ــداع الفــين وإالعتن ــة إالب مني يعهد  ب ي ســ ــون ا لف ٔاكدميــي  ا

ـــهوالـــرتاث الفـــين املغـــر ٔشـــاك وتنو ـــلك  ٕاماكنيـــة ٕاجـــراء البحـــوث  يب 
رشها والرتوجي لها ون واملسامهة يف  راسات محلاية الف   .وا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون السيدات والسادة   احملرتمون، املس
ٔيت يف  ٔاكدميية اململكة مبوجب هـذا املشــروع القـانون يـ ادة تنظمي  ٕان ٕا

راعـي سياق  ـدايث  ٔسـاس  ـىل  تدعي هـذه الهيلكـة  سـ رخيـي  وطـين و
ٔن  حتديـد  ، كـام  ويل كـذ متع املغـريب وا التحوالت العميقة اليت يعرفها ا
لميـة  ٔاكدميية وتوسيعها سمتكن من تعزز وظيفهتـا مكؤسسـة وطنيـة  ام ا
ـىل ـاح الفكـري واحلضـاري  نف شـلك ممـهنج  يف  سـهم  ة   ومرجعية ثقاف

ــه  ــىل و شــمل  ــا ل ا يع  ــالل توســ ــف الثقافــات، وذ مــن  خمتل

راسة والبحث منية البحـث العلمـي وتطـوره، وتعبئـة  اخلصوص ا وشجيع 
ــىل  وليــة، وشــجيعها  ــة وا بي ٔج ــة وا ــة الوطني ــة والعلمي الطاقــات الفكري

ٔاكدميية، يف ا ة املنظمة من طرف ا شطة العلمية والثقاف ٔ جتاه املشاركة يف ا
ٔاكدميي والثقايف البارز   .محمود يؤسس لهذا التحول ا

ت  شــارن ولغــا لــس املس امــا، فٕاننــا يف فريــق العــدا والتمنيــة مب وخ
رهــا بق ذ ــىل مشــ ،الــيت ســ ٕالجيــاب   74.19روع قــانون رمق ـسنصــوت 

سهم هذه املؤسسة الوطنيـة  ٔن  ٓملني  ٔاكدميية اململكة،  ادة تنظمي  ٕ املتعلق 
ٔهداف املرجوة مهنايف حتق    .ق ا
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته    والسالم 

  :الفريق احلريك )4
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

لسنا املوقر، ملناقشة  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ٔاكدميية اململكة املغربية، ويه  74.19مرشوع قانون رمق  ادة تنظمي  ٕ يتعلق 

ي سيعيد  ا حول هذا املرشوع الهام، ا راز مواقف اسبة ساحنة لنا ٕال م
ٔمه املؤسسات الفكرية والعلمية ببالد د  ٔ   .تنظمي وهيلكة 

س احملرتم،    السيد الرئ
لسيد ر  لتحية والتقد مس الفريق احلريك  ٔتقدم  ر  يف البداية  وز

ىل  ىل عرضه القمي واملفصل، و ضة والثقافة واالتصال  الشباب والر
الت السيدات والسادة  جتاوبه وتفا مع استفسارات وساؤالت ومدا
ة  اقشة املرشوع بلجنة التعلمي والشؤون الثقاف ر م شارن، ٕا املس
شارن، سواء لسيدات والسادة املس ٔيضا  عية، والشكر موصول  ج  و

ية التواصل عن بعد،  لني عن طريق تق ٔو املتد ة  ل القا احلارضن دا
قشوا موضوع هذا املرشوع  ىل نقاشهم الهادئ واجلدي واملسؤول، ٕاذ 
ة الربملانية  مو من مجيع جوانبه، وهو ما توج بتصويت مجيع ممثيل الفرق وا

دة الرٔي السيايس و  ٕالجامع، وهذا يربز و النقايب ىل هذا املرشوع 
ٔمر مبشاريع قوانني تعزز الرتسانة القانونية الفكرية والعلمية  عندما يتعلق ا

متع املغريب   .اليت ختدم مصاحل ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ام مؤسسة  يف  ك سهتدف  ونه  مكن يف  ٔمهية هذا املرشوع،  ٕان 
عية ج صادية و ق ة  ٔاكدميية اململكة املغربية مع التحوالت  والثقاف

متعية اجلديدة اليت  والفكرية والسياسية واملؤسساتية، ومع املتطلبات ا
ٔربعني  ىل مدى  داث هذه ) 40(عرفها ويعرفها ب  سنة من ٕا

ة واحلرية وحتيني  ينام ٔاكدميية يف هذه ا ستلزم اخنراط ا املؤسسة، مما 
ي يؤطرها، وهو ما سميكهنا من جتد ٔداهئا، النص القانوين ا يد وتطور 

ة والعلمية والفكرية، مكؤسسة وطنية  لتايل ضامن جناعهتا وفعاليهتا الثقاف و
ضيات دستور اململكة لسنة  م مع مضامني ومق ام  س ليا،  لمية 

2011.  
س احملرتم،   السيد الرئ

شمل  ٔاكدميية اململكة املغربية ل ام  اء ليوسع  ٕان هذا املرشوع، 
شج  راسة خلصوص،  ام  منية البحث العلمي وتطوره، والق يع و

بية، وشجيعها  ٔج والبحث، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية وا
ٔاكدميية،  ل ا ة املنظمة من ق شطة العلمية والثقاف ٔ ىل املشاركة يف ا
ملوروث الثقايف والفكري والفين،  ا التعريف  ا ٔحضى من  وكذ 

ون والرتاث املغريب وشجيع ا لف عتناء  ٔلوانه، و ٔشاك و ٕالبداع مبختلف 
ٔصيل، وإالسهام يف التعريف بتارخي املغرب   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔاكدميية اململكة املغربية املنصوص  ام مؤسسة  ٔمه  د  ٔ استحضارا 

لك  من املرشوع، وهو التعريف مبقومات الهوية الوطنية 3لهيا يف املادة 
متىن  ا يف احلركة الشعبية،  اما مع مرجعي س هتا وروافدها، وا مكو
لمية،  ة وفكرية و سامه هذه املؤسسة، مبا لها من محو ثقاف ٔن  صادقني 

ٔمازيغية لغة ا ٔجرٔة ورش تفعيل الطابع الرمسي  قرتاح لتزنيل و   .يف 
س احملرتم،   السيد الرئ

عتبارات، سنصوت ٕاجي ىل هذا املرشوعللك هذه    .ا 
ادة الرشيدة  ري وطننا العزز، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔيده   .لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

لشغل) 5 حتاد املغريب    :فريق 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
شارن ٔتناول اللك لس املس لشغل مب حتاد املغريب  مس فريق  مة 

اقشة مرشوع قانون رمق  ل م ٔ ٔاكدميية  74.19من  ادة تنظمي  ٕ يتعلق 

ادة تنظمي  ث يندرج هذا املرشوع قانون يف ٕاطار ٕا اململكة املغربية، ح
ليا هبدف  لمية  ٔاكدميية اململكة املغربية ملا تضطلع به مكؤسسة وطنية 

ق ىل ضوء املرجعيات  حتق التقدم الفكري والعلمي والثقايف لبالد 
، وكذا التعريف مبقومات الهوية  و ات العامة  ستورية والتو ا
ىل رش القمي واملبادئ الكونية املرخسة  هتا وروافدها، و الوطنية، لك مكو

ت، وكذا إالسهام اجلدي واجل اد يف لحوار بني الثقافات واحلضارات وا
رتقاء لك جماالت الفكر واملعرفة، يف ٕاطار من  تطور البحث العلمي و

رية ٔ يق الثقافات الكونية ا ىل  اح املعتدل والبناء    .نف
س،   السيد الرئ

ىل  ي تطمح ٕاليه بالد يف ظل التطورات احلاص  دي ا ٕان الت
ٔدت ٕاىل زر ة، واليت  ي ات الفكرية وا نة مستوى الرصا ع بذرة الف

الل بعض املامرسات املتطرفة من هذا  متعات من  ٔفراد ا واحلقد بني 
لهيا لك  عتبار القمي الكونية اليت جتمع  ذ بعني  ٔ ٔو ذاك، دون ا الطرف 
ت  ت وامللل واملمتث يف فعل اخلري ورش احملبة والسمل بني لك مكو ا

الل ثقافة احلوار وت  متعات، من  سامح اليت ا ٓخر، ورسيخ قمي ال ل ا ق
ت والثقافات هيا لك ا   .دعت ٕا

ٔاكدميية اململكة ي يعرفه العامل ،ٕان دور  اح ا نف  ،وخصوصا يف ظل 
ت  يق املكو ح جسور التواصل مع  ل ف ٔ ٔوال من  م وحموري،  دور 

ٓليات احلو  ٔخرى، ومتكني املواطن املغريب من  ة ا ي ة وا اع الثقاف ق ار و



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

9 

ٔوىل 28 ر 12( 1442 جامدى ا  )2021 ينا

ٓخر ل ا الف ويتق خ ل    .يف ٕاطار عقالين يتق
س،   السيد الرئ

شاهئا، واكنت  ذ ٕا ٔربعة عقود م ٔاكدميية اململكة صار  ٔن معر  يد  ٔ

داث  ٔ اف  اشت فهيا مر  الل هذه الفرتة حتتل ماكنة ممتزية 
ع  ج صادية و ق ة، والوقائع والتحوالت الفكرية والسياسية و ية والبي

ولية،  ت الوطنية والقارية وا ىل خمتلف املستو وكذا املؤسساتية والقميية 
كون  داث حتول يف مهنجية و بة هذه التحوالت يتطلب ٕا ولكن موا
ث ينص  ٔيدينا، ح ي بني  اء به نص املرشوع ا ٔاكدميية، وهذا ما  ا

شمل  ٔاكدميية ل ام ا ىل حتديد وتوسيع  ٔرشمت املرشوع  خلصوص، كام 
ٔاكدميية اململكة املغربية،  ادة تنظمي  ر، فٕان مرشوع قانون ٕال السيد الوز

 8بتارخي ( 1.77.229احملدثة مبوجب الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
متحور  79، يضم )1977ٔكتور  ٔربعة فصول  وبة يف ستة حماور و مادة م

  :حول النقط التالية
راسة والب•  ام  منية البحث العلمي وتطوره، الق حث، وشجيع و

ولية،  بية وا ٔج وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية وا
شطة العلمية والثقافة املنظمة من  ٔ ىل املشاركة يف ا وشجيعها 

ٔاكدميية؛   طرف ا
ملوروث الفكري والثقايف والفين، وشجيع إالبداع مبختلف •  التعريف 

، وإالسه ٔصيل؛ٔشاك ون والرتاث الفين املغريب ا لف عتناء    ام يف 
ٔعامل العلمية املمزية، •  رش ا إالسهام يف التعريف بتارخي املغرب، ويف 

ٔحباث العلمية املرجعية  راسات وا رمجة املؤلفات وا وكذا يف 
ٔصلية؛   ا

ات والتظاهرات واملناظرات العلمية والفكرية، وكذا •  تنظمي امللتق
خصصة؛ملت  لمية م رايس  داث  ٔاكدمييني، وٕا ات ا   ق

ٓت لتكرمي الشخصيات املرموقة؛•  ز واملاكف داث اجلوا   ٕا
ة؛•  لسلطات والهيئات العموم ات والتوصيات  قرتا   تقدمي 
بية •  ٔج ٕاقامة الرشااكت مع الهيئات واملؤسسات العلمية الوطنية وا

ولية   .وا

ىل  زة هذا، ٕاضافة ٕاىل التعديالت  ٔ سيريية، مهنا  زهتا ال ٔ مستوى 

زة إالدارية، ٕاضافة  ٔ ٔاكدميية، وكذا ا زة العلمية ل ٔ إالرشاف العام وا
ىل  دهتا  ل مسا ٔ بعة لها من  كون  ا  دا مت ٕا ٕاىل املؤسسة اليت س
بية  ٔج ا يف جمال تدبري الرشااكت اليت تعقدها مع هيات وطنية و ام مبها الق

ٔاكدمييةيف جمال اخ   .صاص ا
س،   السيد الرئ

ة ٕاىل نبض  نصات من  ل  ٔ بري من  ٔاكدميية اململكة  ٕان حتدي 
ا  ٔن بالد تعترب ب ث  هنضة الفكرية والعلمية، ح رة ا متع املغريب، ومسا ا
ىل ٕاقامة جسور بني لك هذه  ٔن بالد راهنت  ة، و لثقافات املتنو

بة اليت تت ت هذه املوا ت العلمية املكو خنراط اللكي للك املكو طلب 
ة يف بالد   .والثقاف

ة  ، شلك رضورة مل ٔصبح  ٔاكدميية اململكة املغربية  فٕان تنظمي 
ىل املستوى  يل واخلار لبالد والتطورات احلاص  ا فرضها الواقع ا

شهدها العامل ة والعلمية اليت    . إالقلميي والقاري والطفرة الثقاف
س، ال    سيد الرئ

الل التعديالت املشرتكة املقدمة خبصوص نص  اولنا من  لقد 
ة ٔيدينا جتويد النص من  ي بني  رتام نص الوثيقة  ،املرشوع ا وا

ة  ٔ املناصفة من  د رتام م الل ا ٔعضاء من  ات ا ستورية يف تعي ا
ريها من التعديالت  ،ٔخرى اكفؤ الفرص و  ٔ د ٕاضافة ٕاىل ضامن م

ٔخرى ٔخرى مت رفض ها ٔو  ٔسباب    . ه التعديالتات، لكن 
ه الثقايف والعلمي  ،ومع ذ رتاما لهذه املؤسسة اليت متثل الو ا

لجنة، ومتاشيا  ،لبالد ل ا ىل نص املرشوع دا ٕالجياب  فٕاننا قد صوتنا 
جللسة العامة ىل نص املرشوع  ٕالجياب  ة فٕاننا نصوت  ا   .مع هذه الق

ليمك ورمحة   .هللا تعاىل وراكته والسالم 

لشغل) 6 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  :مجمو
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق  ٔاكدميية  74.19يف ٕاطار م ادة تنظمي  ٕ املتعلق 
  .يةاململكة املغرب 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
ددت  ات و ٔواسط السبعي ٔاكدميية اململكة املغربية يف  دثت  ٔ لقد 
ٔمه  ستقصاء يف  منية البحث و شجيع  اصة  ٔهداف  ة من ا لها مجمو
ولية  شاط الفكري وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية وا ن ال اد م

 ، ل ذ ٔ ىل من  ملغرب و لغة العربية  ىل حسن استعامل ا والسهر 
تصة يف لك  هيا وذ بتعاون مع الهيئات ا لغة العربية وٕا ٕاتقان الرتمجة من ا

دان   .م
ملوروث  لمسامهة يف التعريف  ام  د  داث هذه املؤسسة  ويعترب ٕا

سانية  لحضارة املغربية واحلضارات إال اصة الفكري والثقايف والفين  امة، 
ٔسسها  ٔاكدميية يف التارخي واليت  ٔول  ي لعبته  ور ا ٕاذا استحرض ا
لهيا امس  ٔطلق  اخلليفة العبايس هارون الرشيد يف القرن الثامن امليالدي و

ت احلمكة" ث اكنت تعترب "ب سانية ح ة وإال ، يف تطور احلضارة إالسالم
سخ ٔليف وال لبحث العلمي والرتمجة والت لامء مركزا  ل  ستق ، واكنت 
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اء املعمور ٔر   .وطالب العمل من لك 

روم مراجعة  ديد  ىل تصور  ٔاكدميية اململكة بناء  ادة تنظمي  ٔن ٕا كام 
سامه يف استعادة  ٔن  ٔنه  ا ونظام العضوية هبا ونظام حاكمهتا من ش ا

ه ٔحسن و ىل  ا  ا هتا ويف ٕاجناز    .دينام
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
ٔاكدميية اململكة، مبوجب مرشوع القانون هذا،  ام  ٕاذا اكن توسيع 
ث مهت هذه املهام  ا، يشء ٕاجيابيا ومطلو ح دا ملقارنة مع ظهري ٕا
لمية  رايس  داث  ديدة، وكذ ٕا ية  ة وف جماالت وحقول معرف

ة والفكرية، فٕان بعض امل  خصصة يف دراسة القضا الثقاف ٔنيطت م هام اليت 
ىل  ٔ لس ا ٔخرى، اك ام مؤسسات  ل مع  ٔن تتدا ٔاكدميية ميكن 

يات لعلوم والتق ٔاكدميية احلسن الثاين    . لرتبية والتكون و
ٔاكدميية تقدمي لك اقرتاح  ام ا ٔن من  ىل  لفعل فقد نص املرشوع  و

ة، والس مهنا ت  لسلطات والهيئات العموم لرتبية ٔو توصية  امللكفة 
ة  ،والتكون والثقافة والبحث العلمي ىل التمنية الثقاف هبدف التحفزي 

رتقاء به   . وإالبداع الفكري والفين وتطور البحث العلمي و
ام البحث العلمي والتعريف  ٔاكدميية  ٔنيطت  ٔخرى، فقد  ة  ومن 

سانية  لحضارات إال امة واحلضارة ملوروث الفكري والثقايف والفين 
صار، يف التعاطي مع احلضارة  ق دم  اصة، ومن الرضوري  املغربية 
ٔو يف العصور السابقة،  اليا  لمغرب سواء  ة  ىل الرقعة اجلغراف املغربية، 
ا رشقا  و ٕاىل لي وکتو ج ث اكنت إالمرباطورية متتد من توم اصة ح

ٔندلس شامال ذور. وا سمتد  ها، كام احلضارات الغربية فاحلضارة املغربية 
ملفهوم  ملفهوم العريق ولكن  س  احلالية، من احلضارة العربية القدمية ل

ل ذ ب ة فقط بل ق س املقصود احلضارة إالسالم الف ٓ الثقايف، ول
ل امليالد(السنني  ٓالف سنة ق ٔي احلضارات املرصية ) حوايل ستة 

ريها من احلضارات  ة و نيق ٔشورية والف العربية القدمية اليت مشلت لك وا
ب ٔبيض املتوسط وشبه اجلزرة العربية والهالل اخلص   . حوض البحر ا

سيقول البعض هذا تعصب عريق ولغوي وٕاقصاء لبايق ساكن هذه 
ر التارخي  زو ٔسف الشديد، مت  ، فل املنطقة الشاسعة، نقول لهؤالء 

ا، وندعومك مجيعا لقراء ىل اجلغراف الء  ني لالس ة كتب بعض املؤر
" بيري رويس"و) Gustave le Bon" (ستاف لوبون"الغربيني كـ 

Pierre Rossi) ( لعرب"اصة كتابه قي  زس، التارخي احلق  "مدينة ٕا
(La cité d’Isis, l’Histoire vraie des arabes)،  ٔن ي يعترب  ا

ٔسود ٕاىل حبر العرب ومن الهالل ا ب ٔرض العرب متتد من البحر ا خلص
ة ما يه ٕاال حضارة  ٔن احلضارة إالغريق ٔطليس، كام يعترب  ٕاىل احمليط ا

دود كفلها  ٓنذاك مل  سانية  ٔن احلضارة إال ىل ذ . عربية،  وستدل 

ستدل  ٔنفسهم عر كام  ن اكنوا يعتربون  ٔنفسهم ا بترصحيات إالغريق 

ني  ة من احلروف الف س ة اليت يه  حلروف إالغريق ة حىت  ناغ يه (ق تيف

ريب اللكامت يف العربية القدمية  ىل ذ  ة كام تدل  نيق ٔيضا نفسها الف

مين ويف سلطة عامن وب ا ٓن يف ج داو حىت ا   ). واليت ال زالت م
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
اتق  ىل  اء ليبني جسامة ما هو ملقى  ٕاشاريت ٕاىل هذه املعطيات 

 ٔ ه وتصحيح املفاهمي، فليك ا رخي املنطقة القدمي وتصحي لبحث يف  اكدميية 
نا  رخينا حىت ميك ادة قراءة  ديدة، البد من ٕا لق هنضة  متكن من 
ملواطنة؛ فهناك  ال  ين مواطنني هلم ٕاحساس  ٔنفسنا يك ن رتام  رتامه وا ا

ين مواطن ٔطفالها لت ٔدمغة  رخيا وغسلت  ة كفرسا دول صنعت لنفسها 
ىل مقو  ت  داد الغاليون"اليت بن ٔ) "Nos ancêtres les 

Gaulois ( هنا، وكذ ناحرة ف ب رة وم نا ائل م ٔمر يتعلق بق ٔن ا رمغ 
ستويل  رخي املنطقة ل لصهيونية اليت زورت  سبة  ل ٔفظع  ٔن وشلك  الش

 ٔ ىل ا رص  ٔطامعها ال تق ٔن  ٔكرث  ٔرض فلسطني ورمبا  رايض ىل 
ىل لك املنطقة من هنر الفرات ٕاىل هنر النيل ة ولكن    .الفلسطي

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

   السيدات والسادة،
ال ذ ٔم انب  ٔ لامء عرب و فاضل . ف خيص العضوية، نقرتح دعوة 

اتقهم . الربيعي ود ىل  ي وضعوا  ني ا ريهام من املؤر ٔمحد داود و

ي طال شلك  تصحيح الزيف ا رخي العرب  ام و شلك  سانية  رخي إال
ىل النقوش  ب الساموية و لك لمية  ىل قراءة  ن يف ذ  د اص، مس

احف العامل   .القدمية اليت حتفظها خمتلف م
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

  السيدات والسادة،
اءت يف الوقت املناسب ويف رشيعية الهامة اليت   ٕان هذه املبادرة ال

ت اليت يعرفها  ىل مجيع املستو لتحوالت الكربى  سياقها التارخيي املمتزي 
ٔ دورا  و ٔاكدميية لت ام ا ه يف جتديد وتوسيع  ي توفقت ف لقدر ا العامل، 
لهيلكة  سبة  ل رائدا يف خمتلف جماالت الفكر والثقافة واملعرفة، فٕانه 

ٔحلق هبا املع  ٔن  ٔاكدميية بعد  رخي املغرب إالدارية ل لبحث يف  هد املليك 
لباب  ستور  ٔحاكم ا ضيه  ٔاكدميية وفق ما تق سبة حلاكمة ا ل وكذا 
اكفؤ الفرص،   ٔ د ٔ املناصفة وم د رتام م اة ا ه، ومرا الثاين عرش م
رتام هذه املبادئ،  كفل ا ة مرشوع هذا القانون مبا  ستدعي جتويد صيا

ة الو  ة لهذا الغرض تقدمت مجمو لشغل مبجمو ميقراطية  من كونفدرالية ا
لرفض من طرف احلكومةلتعديالتا   .، لكهنا قوبلت 



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

11 

ٔوىل 28 ر 12( 1442 جامدى ا  )2021 ينا

ٕالرساع يف  لشغل نطالب  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
بة  ة اليت تفرضها موا ة املل ا ل ذ نظرا  زي التنف ٕاخراج هذا القانون ٕاىل 

صادية و ال  ق عية و ج ةالتحوالت    .ثقاف
ليمك و رمحة هللا   .والسالم 

II -  متمي املادة ٔرسة 15مقرتح قانون يقيض بتغيري و   :من مدونة ا

ٔصا واملعارصة )1   :فريق ا
راسة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمي املادة  ىل مقرتح قانون بتغيري و  70.03من القانون رمق  15والتصويت 
ٔرسةمب    .ثابة مدونة ا

رشيعات  ٔن ال ٔصا واملعارصة  ل كفريق ا س ٔن  يف البداية البد 
خلارج  ملغاربة املقميني  لوضعيات اخلاصة  ضيات القانونية املتعلقة  واكفة املق
ىل تزنيلها  ٔن يمت العمل  ستورية، و ضيات ا سجم مع املق ٔن ت يتعني 

سامه يف   ة من تزنيال دميقراطيا، مما  سري ممارسة هذه الف سهيل وت

اصة ت ذات  ذ الزتاماهتم القانونية والتعاقدية، و املواطنني حلقوقهم وتنف
ٔوىل من الفصل  ضيات الفقرة ا  16الطبيعة املدنية والشخصية، طبقا ملق

ىل حامية احلقوق واملصاحل  2011من دستور اململكة لسنة  اليت تنص 
لمواطنات واملو  ة  خلارجاملرشو   .اطنني املغاربة املقميني 

اء بعد  راسة والتصويت،  ٔن هذا املقرتح املطروح  ر ب ٔن نذ والبد 
ضيات املادة  شفت املامرسة والتطبيق العميل ملق ٔرسة  15ٔن  من مدونة ا

سخ عقود الزواج املدنية  صاص املاكين ٕاليداع  الخ عن ٕاشاكالت تتعلق 
مل ٔشهر،  ل ثالثة  ٔ ل  ان إالقامة، التابع دا لمملكة يف ب صلية  رافق الق

لسكىن وإالقامة، وهو ما  كون دامئا حمال  ي ال  رام العقد، وا لها حمل ٕا
لهيا يف  لزتامات القانونية املنصوص  ذ  ت تعوق تنف ترتتب عنه صعو
رموها  ٔ سجيل عقود الزواج املدنية اليت  ىل مستوى  اصة  هذه املادة، 

ل ٔو يربم ان إالقامة دا وهنا، حسب القوانني اجلاري هبا العمل يف ب
ال القانونية املطلوبة ٓ   .ا

ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا انطالقا من هذه 
ىل هذا املقرتح قانون   .ٕالجياب 

دة والتعادلية) 2 لو ستقاليل    :الفريق 
س احملرتم،   السيد الرئ

ر ا   حملرتم،السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
اقشة مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  ٔرسة 15م   .من مدونة ا

ٔن توثيق عقد الزواج يعترب  ىل  ٔن اللك يتفق  ٔن نؤكد  يف البداية البد 
ٔساس يف تنظمي ال لبنة ا ٔنه يعمل ا ىل اعتبار  ٔرسية وضبطها،  عالقة ا

لمغاربة املقميني  سبة  ل ٔوارص العائلية والهوية الوطنية  ىل ا ىل احلفاظ 
ىل حقوق املرٔة املغربية املقمية  ٔخص امحلاية واحملافظة  كرس  خلارج، و
دم توثيق ا  ٔكرث ترضرا يف  ٔبناهئا نظرا لكوهنا يه ا ىل   خلارج و
لل قانوين يف توثيق هذه العالقة،  ا وجود  ٔو حىت يف  ة  العالقة الزوج
اصة لتوثيق  ٔولت عناية  ٔرسة  وانطالقا من هذه املعطيات جند مدونة ا

ث نصت املادة  خلارج، ح ٔنه 15الزواج  ىل  ا اليوم،  ، موضوع دراس
لقانون احمل رموا عقد الزواج طبقا  ٔ ن  ىل املغاربة ا يل لب ٕاقامهتم، جيب 

ملصاحل  رامه،  رخي ٕا ٔشهر من  ل ثالثة  ٔ ل  ه دا ة م س ٔن يودعوا 

رام العقد صلية املغربية التابع لها حمل ٕا   .الق
س احملرتم،   السيد الرئ

ة  روم ٕا الل استقراء املضمون التعدييل لهذا النص جنده  من 
خلارج اخليار بني ٕاي لمغاربة املقميني  صلية الفرصة  لق ة  س داع هذه ال

د  ث حمل إالقامة، ولعل اع صلية ح لق ٔو  رام عقد الزواج،  ث حمل ٕا ح
سخ عقود الزواج  ٔن الهدف من ٕايداع  ىل  ين  هذا التدبري ين
ٔرسة وٕاىل ضابط احلا  ٔن يمت توجهيها ٕاىل قسم قضاء ا صليات، هو  لق

ٔو  ني يف املغرب  يل امل املدنية حملل والدة الزو ٔرسة وو لقسم قضاء ا

ٔمر  دهام حمل والدة يف املغرب، وهو  ٔ ٔو  ني  لزو كن  ط ٕان مل  لر
سخ هذه  ة تتوصل ب ٔن وزارة الشؤون اخلارج ٔحوال  يتحقق يف مجيع ا

كون  ٔن  صليات يف العامل وال يؤر يف ذ  العقود من طرف مجيع الق
صلية حمل  هتا يه ق صلية اليت و ٔهنا يف مجيع الق ٔو السكين  رام العقد  ٕا
لجهات املعنية ٔحوال تقوم بتوجهيها    .ا

لامدة  ٔسفر عنه التطبيق العميل  بة ما  ٔن رضورة موا ، 15الشك 
يداع  ٕ خلارج  ا  سمح ملواطن ي  لشلك ا ضياهتا  ٔوجب تعديل مق

صلية حمل إالقا ٔو بق رام العقد  صلية حمل ٕا ة رمس الزواج بق ٔي س ٔو ب مة 
ٔوىل من الفصل  ضيات الفقرة ا ٔخرى، معال مبق صلية مغربية  من  16ق

لمواطنات  2011دستور  ة  ىل حامية احلقوق واملصاحل املرشو اليت تنص 
خلارج    ...واملواطنني املغاربة املقميني 

ي ينحو يف  ه العام ا لتو ستوري، واعتبارا  عتبار ا ونظرا لهذا 
مي  ٔرسة وتقومي ما شاهبا من نقص يعيق اجتاه تق ٔحاكم مدونة ا تطبيق 

ىل هذا النص  ا يف اخلارج، فال ميكن ٕاال التصويت  دمة صاحل مواطن
  .ٕالجياب

  :فريق العدا والتمنية )3
  سم هللا الرمحن الرحمي

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

 الوزراء احملرتمون،السيدات والسادة 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

12 

ٔوىل 28 ر 12( 1442 جامدى ا  )2021 ينا

شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل مقرتح القانون  لمناقشة والتصويت  صصة  يف ٕاطار اجللسة العامة ا

ٔرسة  70.03من القانون رمق  15القايض بتغيري املادة  كام مت مبثابة مدونة ا
ا  دى اخلدمات اليت تقد سري الولوج ٕاىل ٕا ي هيدف ٕاىل ت ، وا تعدي
ت اليت جيب  ث يعترب ذ من الضام خلارج، ح صلية املغربية  مصاحل الق
ث نص  خلارج، ح ىل توفريها لفائدة املغاربة املقميني  ىل املرشع احلرص 

ىل وجوب  ستور يف فص السادس عرش  ىلال"ا حامية احلقوق  عمل 
لمواطنات  ة  واملواطنني املغاربة املقميني يف اخلارج، يف واملصاحل املرشو

ال ستق ان  ويل والقوانني اجلاري هبا العمل يف ب رتام القانون ا . ٕاطار ا
ة مهنا،  سانية معهم، وال س الثقاف ىل الوشاجئ إال ىل احلفاظ  كام حترص 

منيهتا وصيانة  ىل    ".هوهتم الوطنيةوتعمل 
ة  ليه مجمو ٔسس  صليات اململكة، تت ى ق لزواج  فٕاذا اكن الترصحي 
ٔرسة،  ىل القانون املتعلق مبدونة ا ٕالطالع  ات، فٕانه و من احلقوق والواج
صلية التابع لها  ى املصاحل الق سخ من عقود الزواج تمت  ٔن ٕايداع  جند 

رام العقد، وهو ما جيعل املواطن د عناء  حمل ٕا يف العديد من احلاالت يتك
ٔهنا حمددة  اصة و ام هبذه العملية،  ل الق ٔ التنقل ملسافات طوي من 

رام العقد رخي ٕا ٔشهر من  ل ثالثة  ٔ   .ب
ٔن التقدم مبقرتح هذا  مثن يف فريق العدا والتمنية  ٔساس،  ىل هذا ا و

عتباره يندرج يف ٕاطار املساعي الهادفة ٕاىل  تقريب إالدارة من القانون، 
ٔكرب يف  الل ٕاضفاء مرونة  خلارج، من  اصة املغاربة املقميني  املواطن، 
ٔعباء عن املواطنني واملرتفقني،  ٔنه رفع ا لزواج مبا من ش معليات الترصحي 

صلية التابع  ملصاحل الق سخ من عقود الزواج  ضافة ٕاماكنية ٕايداع  ٕ وذ 
ٔو طالب سجيل لها حمل سكىن طالبة    .ال

ىل هذا النص  مثن، يف فريق العدا والتمنية، املصادقة  وٕان كنا 
ة  رشيع، فٕاننا من  ٔمة بلجنة العدل وال ادرة ممثيل ا رشيعي النابع من م ال
لحكومة مع ما يتقدم به  ل إالجيايب  دم التفا  ٔ ٔخرى نثري مس

رشيعية، واليت بل ادرات  شارون من م شارات واملس ددها ٕاىل املس غ 
ات، مهنا  ا به يف فريق العدا  11دود اليوم عرشات املقرت ا تقدم مقرت

ضمنة يف  ضيات قانونية م ٔسايس تعديل مق شلك  والتمنية، وهيم معظمها 
ٔرض الواقع وجود  ىل  ن تزنيلها  ٔ رشيعية سارية املفعول، واليت  نصوص 

س الالت تؤر يف ا روز اخ ٔو  ات قانونية  ٔو فرا ام املنظومة القانونية 
لمقرتح  سبة  ل ٔن  ىل املعنيني هبا كام هو الش ت  خيلق تطبيقها صعو

ي حنن بصدده   .. ا

ات املتقدم هبا هتدف ٕاىل ملء الفراغ احلاصل  واعتبارا لكون املقرت
عطاء  ٕ نت عهنا املامرسة، فٕان احلكومة مطالبة  ٔ الالت اليت  خ   وجتاوز 

ل تصويب قمية لهذا امل ٔ ل معها وتعميق النقاش حولها من  لتفا ات  قرت
ام به عند دراسة مشاريع  ىل غرار ما يمت الق  ، ق ما حيتاج ٕاىل ذ وتدق
ولها  دم ق لتعبري عن  كتفاء  دم  القوانني اليت تتقدم هبا احلكومة، و
ة، ولك ذ يف ٕاطار ة والشاف  دون ٕاعطاء التعليالت والتربرات الاكف

ليه دستور اململكة،  السلطتنينيالتعاون والتوازن ب ٔكد   .كام رخسه و
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

 :الفريق احلريك) 4
س احملرتم   ،السيد الرئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ٔن  مس الفريق احلريكٔ يل عظمي الرشف  لمسامهة يف   تناول اللكمة 

متمي  ريم ٕاىل تغيري و اقشة مقرتح قانون  رشيعية مبناسبة م هذه اجللسة ال
ٔرسة 15املادة    .من مدونة ا

ر  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  ٔود  ابته ىل ويف البداية  است
رشيعية وهذا املقرتح الهام   .الفورية لهذه املبادرة ال

مثن هذا  ٕاننا لق يف الفريق احلريك  ي هيدف ٕاىل  املقرتح القانون ا
ام واملال ضيات دستور ءس ٔمهية واحضة 2011مة مع مق ٔوىل  ي  ، ا

االت السياسية واملدنية  :حلقوق املغاربة املقميني يف اخلارج يف مجيع ا
ستحرض العناية اخلاصة اليت  ٔن  صادية، كام ال يفوتنا  ق عية و ج و

ال امل  ي ما ف  محمد السادسيوهيا  نرصه هللا ملغاربة املهجر، وا
ة اكمل العناية ت يف خمتلف املناسبات ٕاىل ٕايالء هذه الف ه خطا   .يو

س،    السيد الرئ
  ،حرضات السيدات والسادة احلضور

ضيات املادة  ٔن التطبيق العميل ملق ت الواقع  ٔث من مدونة  15لقد 
ت واقعية يعاين م رتب صعو ٔرسة  خلارجا اصة ف  ،هنا املغاربة املقميني 

سخ عقود الزواج املدنية، وسجيلها  صاص املاكين ٕاليداع  الخ يتعلق 

ل إالقامة فقط   . مب
سخ  ماكنية ٕايداع  ٕ ار يتعلق  ضافة خ ٕ اء تعديل هذه املادة  وقد 

صلية املغربية التابع لها حمل سكىن ملصاحل الق ٔو طا هذا العقود  لب طالبة 
سجيل   .ال

مثن  ي  ٔمهية هذا املقرتح القانون وا ا يف الفريق احلريك ب وٕاميا م
ة من املواطنني حلقوقهم  سري وسهيل ممارسة هذه الف ٔهدافه لت نه و مضام
ٔحسن الظروف، فٕاننا نعلن عن  ذ الزتاماهتم القانونية والتعاقدية يف  وتنف

ليه ٕالجياب  ا    .تصوي
لي   .مك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوشكرا والسالم 


