
88(3 الجريدة الرسميةعدد)6870 - 8)شعبان)1441 )2)أبريل)2020( 

ظهير اأ ف رقم) 2.3).8)صشدر في)5)ابعش )8  8 )32)مشرس)2)2)) 
بتنفيذ القشنو  التنظيمي رقم)86. 2)املتبلق بشملجلس الوطني)

للغشت والثقشفة املغأبية.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصول)42)و)50)و)85)و)132)منه)؛

 وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم)103.20)الصادر في
17)من رجب)1441 )12)مارس)2020()الذي صرحت بمقتضاه):

1)-)»بأن املواد)2))الفقرة األولى()و)3)و)6))الفقرة األولى()و)9))املقطع)
 األخير من الفقرة األولى()و)10)و)19))الفقرة األولى(،)ليس فيها ما يخالف

)الدستور،)مع مراعاة التفسير واملالحظات املسجلة بشأنها)«)؛

2)-)»بأن باقي املواد مطابقة للدستور)«،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون التنظيمي رقم)04.16)املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة)

املغربية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالدار البيضاء)في)5)شعبان)1441 )30)مارس)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قشنو  تنظيمي رقم)86. 2

يتبلق بشملجلس الوطني للغشت والثقشفة املغأبية

الباب األول

رحكشم عشمة

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل)5)من الدستور،)يحدد)
والثقافة) للغات  الوطني  املجلس  التنظيمي صالحيات  القانون  هذا 
القانون) هذا  في  إليه  ويشار  سيره،) وكيفيات  وتركيبته  املغربية 

التنظيمي باسم)»املجلس الوطني«.

املادة)2

يعتبر املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،)بصفته مؤسسة)

دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية،)

شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام،)يتمتع باالستقالل اإلداري)

واملالي.

ويمكن أن يعقد اجتماعاته  يوجد مقر املجلس الوطني بالرباط.)

في أي جهة أخرى.

الباب الثاني

صالحيشت املجلس الوطني

املادة)3

التوجهات االستراتيجية) اقتراح  بمهمة  الوطني  املجلس  يضطلع 

للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية،)والسهر على انسجامها)

وتكاملها،)وال سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين)

العربية واألمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات)

وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف) الثقافية املغربية،)

تجلياتها،)وحفظ وصون التراث الثقافي املغربي وتثمينه،)وتيسير تعلم)

واملساهمة في تتبع) وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم،)

تنفيذ هذه التوجهات،)بتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية.

القانون) هذا  أحكام  وفق  بالقيام،) إليه  يعهد  الغرض،) ولهذا 

التنظيمي،)بما يلي):

الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه جاللة) إبداء) (- (1

امللك في مجال اختصاصه)؛

اقتراح التوجهات االستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية) (- (2

وإحالتها إلى) التي سيتم اعتمادها في مختلف مجاالت الحياة العامة،)

الحكومة قصد دراستها وعرضها على مسطرة املصادقة طبقا ألحكام)

الفصلين)49)و)92)من الدستور)؛

3)-)دراسة البرامج الكبرى الالزمة لتنفيذ التوجهات املذكورة التي)

تعدها الحكومة،)وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية)؛

4)-)إبداء)الرأي،)بمبادرة منه،)أو بطلب من الحكومة أو أحد مجل�ضي)

ومشاريع) القوانين  ومقترحات  مشاريع  في  الحالة،) حسب  البرملان،)

النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه)؛

اللغتين) وتنمية  لحماية  اتخاذها  الواجب  التدابير  اقتراح  (- (5

الرسميتين للدولة،)العربية واألمازيغية)؛

نصوص عشمة
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6)-)تقديم كل توصية أو مقترح إلى الحكومة في شأن التدابير التي)

يتعين اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في مجال)

ذات) األخرى  العامة  الحياة  وفي مجاالت  والتعليم  الوطنية  التربية 

واللهجات) الحسانية  وصيانة  بحماية  املتعلقة  تلك  وكذا  األولوية،)

الهوية) من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارها  الثقافية،) التعبيرات  ومختلف 

الثقافية املغربية املوحدة)؛

7)-)إنجاز كل دراسة أو بحث ذي صلة باختصاصات املجلس الوطني)

حول السبل الكفيلة بضمان انسجام السياسات اللغوية والثقافية)

وتكاملها،)بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية املعنية)؛

8)-)رصد وتحليل وتتبع وضعية وواقع اللغتين الرسميتين للدولة،)

التعبيرات) وكذا مختلف  العالم  في  تداوال  األكثر  األجنبية  واللغات 

الثقافية املغربية،)وإعداد تقارير في شأن ذلك)؛

9)-)اقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير تعلم وإتقان)

اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم)؛

الثقافي الوطني،) تقديم كل اقتراح من شأنه دعم املنتوج  (- (10

وسبل تحفيزه وتطويره وترويجه)؛

اقتراح كل تدبير يراه مناسبا على السلطات العمومية من) (- (11

أجل مواكبة الصناعات الثقافية واإلبداعية،)قصد هيكلتها وتنظيمها)

املهنية) للمعايير  ومستجيبة  التنافسية  على  قادرة  وجعلها  وتأهيلها 

املتعارف عليها)؛

12)-)إنجاز دراسات وأبحاث وتقارير موضوعاتية لفائدة السلطات)

العمومية،)بطلب منها،)حول املمارسات الثقافية بمختلف تجلياتها)؛

13)-)إبداء)الرأي بطلب من السلطات العمومية في شأن املشاريع)

وال سيما) تنفيذها،) تعتزم  التي  الثقافية  بالتنمية  املتعلقة  والبرامج 

املتعلقة منها بسبل تيسير الولوج إلى الحقوق الثقافية)؛

مجال) في  الفاعلين  بين  والتعاون  والحوار  التشاور  تيسير  (- (14

التنمية اللغوية))والثقافية،)بما يقوي تماسك النسيج اللغوي والثقافي)

الوطني ورصيده املشترك.

املادة)4

ومشاريع) القضايا  في  رأيه،) إبداء) الوطني  املجلس  على  يتعين 

ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية املحالة إليه طبقا)

ألحكام البندين)1)و)4)من املادة)3)أعاله،)داخل أجل شهرين من تاريخ)

اإلحالة.

وتقلص هذه املدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرت)

حالة االستعجال في رسالة اإلحالة املوجهة للمجلس الوطني.

ويمكن للمجلس الوطني،)عند االقتضاء،)أن يطلب تمديد األجل)

املذكور في الفقرة األولى أعاله))ملدة مماثلة،)مع بيان األسباب املوجبة)

لذلك.

وفي حالة عدم إدالئه برأيه في اآلجال املذكورة أعاله،)تعتبر القضايا)

واملشاريع واملقترحات املحالة إليه ال تثير أي مالحظات لديه.

املادة)5

حول) (
ً
سنويا (

ً
يرفع رئيس املجلس الوطني إلى جاللة امللك تقريرا

الحكومة) رئيس  إلى  منه  نسخة  يوجه  ثم  الوطني،) املجلس  أنشطة 

ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين،)وينشر في الجريدة)

الرسمية،)وفي جميع الوسائل املتاحة.

الباب الثالث

تأليف املجلس الوطني

املادة)6

يتألف املجلس الوطني،)عالوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف)

من تسعة وعشرين) ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،)

)29()عضوا مع العمل على احترام مبدأ املناصفة كما هو منصوص)

عليه في الفصل)19)من الدستور،)يتوزعون كما يلي):

يختارون من بين املتخصصين في مجاالت التنمية) فئة الخبراء) أ()

وعددهم) اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية املغربية،)

لكفاءتهم ومؤهالتهم) (
ً
اعتبارا امللك  يعينهم جاللة  أعضاء،) ()6( ستة)

مجال) في  بها  لهم  املشهود  وتجربتهم  وخبرتهم  والفكرية،) العلمية 

اختصاصات املجلس الوطني)؛

ب()فئة األعضاء)الذين يمثلون املؤسسات والهيئات التالي بيانها،)

وعددهم تسعة))9():

8)-)مسؤولو مؤسسشت املجلس الوطني وهيئشته):

- مدير أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛

- مدير املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛

- مدير الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية 

املغربية األخرى؛
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- مدير الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث؛

- مدير الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية  والترجمة.

))-)ممثلو املؤسسشت الوطنية التشلية):

- ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛

- ممثل عن املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛

- ممثل عن أكاديمية اململكة املغربية ؛

- ممثل عن املجلس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية.

أعضاء) ()4( أربعة) وعددهم  العمومية،) فئة ممثلي اإلدارات  ج()

الوطنية،) التربية  بقطاعات  املكلفة  الحكومية  السلطات  يمثلون 

والتعليم العالي،)والثقافة،)واالتصال،)يعينون بمرسوم)؛

د()فئة ممثلي الجامعات ومؤسسات التكوين في مجال املهن الفنية)

وعددهم عضوان))2()يعينان بمرسوم ويوزعان كما يلي):

- عضو واحد )1( يمثل الجامعات، يختار من بين األساتذة الباحثين 

من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اختصاص املجلس الوطني ؛

- عضو واحد )1( يمثل مؤسسات التكوين في مجال املهن الفنية 

الباحثين من ذوي الخبرة واالختصاص بين األساتذة   يختار من 

في مجال اختصاص املجلس الوطني.

وعددهم الحكومية  غير  واملنظمات  الجمعيات  ممثلي  فئة   ه()

العلمية) واملؤهالت  الكفاءة  اختيارهم  في  يراعى  أعضاء) ()8( ثمانية)

والخبرة والتجربة املشهود لهم بها في مجال اختصاصات) والفكرية،)

املجلس الوطني،)يوزعون كما يلي):

- عضوان )2( يمثالن الجمعيات واملنظمات غير الحكومية األكثر 

نشاطا في مجال الدراسات واألبحاث اللغوية يعينهما رئيس مجلس 

النواب ؛

- عضوان )2( يمثالن الجمعيات واملنظمات غير الحكومية األكثر 

رئيس  يعينهما  اللغوية  واألبحاث  الدراسات  مجال  في  نشاطا 

الحكومة ؛

- عضوان )2( يمثالن قطاع املقاوالت العاملة في مجال الصناعة 

الثقافية واإلبداعية يعينهما رئيس مجلس املستشارين ؛

- عضوان )2( يمثالن الجمعيات املهنية في قطاعي الثقافة والفنون 

يعينهما رئيس الحكومة.

املادة)7

 تحدد مدة والية أعضاء)املجلس الوطني املشار إليهم في البنود)»أ«

و)2)من)»ب«)و»ج«)و»د«)و»ه«)من املادة)6)أعاله،)في خمس))5()سنوات،)

قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة)8

املجلس الوطني أن يكونوا متمتعين بحقوقهم) يشترط في أعضاء)

املدنية والسياسية.

املادة)9

تنتهي العضوية في املجلس الوطني بالوفاة،)وتنتهي أيضا إما بانتهاء)

مدة االنتداب أو باالستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على)

أو في حالة اإلدانة) أو في حالة العجز الصحي الكلي الثابت،) أساسها،)

أجل) من  به  املق�ضي  ال�ضيء) لقوة  مكتسب  قضائي  مقرر  بمقت�ضى 

العامة) األسرة واألخالق  نظام  أو  أو جنحة ضد األشخاص   جناية 

 أو عند فقدان التمتع بالحقوق املدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال)

املجلس) في  بالعضوية  املرتبطة  االلتزامات  مع  تتنافى  تصرفات  أو 

الوطني.

األعضاء،) محل  سيحلون  الذين  الوطني  املجلس  أعضاء) يعين 

الذين ستنتهي مدة عضويتهم،)قبل تاريخ انتهاء)املدة املذكورة بخمسة)

عشر)15()يوما على األقل،)ومن أجل ذلك،)يتعين على رئيس املجلس)

الذي) بالتاريخ  التعيين  حق  لها  يرجع  التي  السلطة  إحاطة  الوطني 

ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو،)قبل ثالثة أشهر من التاريخ املذكور.

األخرى) الحاالت  في  الوطني  املجلس  أعضاء) يخلف  من  يعين 

 60 املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة أعاله داخل أجل)

يوما من انتهاء)مدة عضويتهم،)وذلك للفترة املتبقية من مدة العضوية،)

ويتعين على رئيس املجلس الوطني أن يخبر بذلك،)فورا،)السلطة التي)

يرجع لها حق التعيين.

الباب الرابع

مؤسسشت وهيئشت املجلس الوطني

املادة)10

5)من الدستور،)يضم) تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل)

املجلس الوطني كال من أكاديمية محمد السادس للغة العربية واملعهد)

امللكي للثقافة األمازيغية.
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وتحدث لديه الهيئات التالية):

- الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية 

املغربية األخرى ؛

- الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ؛

- الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة.

الفرع األول

ركشديمية محمد السشدس للغة البأبية

املادة)11

يعاد تنظيم أكاديمية محمد السادس للغة العربية املحدثة بموجب)

القانون رقم)10.02)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.03.119 

وفق أحكام هذا) ()2003 يونيو) (19(  1424 من ربيع اآلخر) (18 بتاريخ)

القانون التنظيمي.

املادة)12

إعداد) بمهمة  العربية  للغة  السادس  محمد  أكاديمية  تقوم 

العربية) باللغة  النهوض  مجال  في  للدولة  االستراتيجية  التوجهات 

وضمان حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها،)باعتبارها لغة رسمية)

السلطات) مع  وثيق  بتنسيق  التوجهات  هذه  تنفيذ  وتتبع  للدولة،)

طبقا) عليها  واملصادقة  دراستها  بعد  املختصة،) العمومية  والهيئات 

ألحكام هذا القانون التنظيمي.

تمارس األكاديمية،)عالوة على ذلك،)االختصاصات التالية):

- إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاث 

والتقارير التي يعدها ويصدرها املجلس الوطني في مجال حماية 

اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، واملشار إليها في البنود 

1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من املادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛

للغة  والتوليدي  واملعجمي  النحوي  النظام  تطوير  على  السهر   -

اللسانية  والدراسات  بالبحوث  ذلك  أجل  والقيام من  العربية، 

الضرورية ؛

مستوياته  بمختلف  والتكوين  التربية  قطاع  لفائدة  القيام   -

بالدراسات واألبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربية 

التعليمية  الوسائل  وتطوير  تدريسها،  مناهج  وإصالح  وضبطها 

املتعلقة بها واإلسهام في تعريب املواد الدراسية ؛

- اإلسهام في مجهود توحيد املصطلحات العربية والعمل على إقامة 

قواعد للبيانات املتعلقة بها وباستعماالتها املختلفة ؛

- وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارة 

العلمية، والعمل على  في سائر املجاالت  املستعملين والدارسين 

تحيينها بكيفية مستمرة ؛

- إنجاز كل دراسة أو بحث حول السبل والوسائل الكفيلة بتبسيط 

اللغة العربية وتطويرها وتيسير تعلمها والعمل بها ؛

- إعداد مشاريع وبرامج علمية للتشجيع على استعمال اللغة العربية 

بكيفية سليمة وجعلها أداة من أدوات التواصل في سائر قطاعات 

النشاط اإلداري واالقتصادي واالجتماعي، والعمل على تنفيذها، 

بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية املعنية والجهات املختصة ؛

أجل  والتقنيات من  العلوم  في  املتخصصين  تكوين  في  اإلسهام   -

تمكينهم من استعمال اللغة العربية في مجال تخصصهم ؛

- اإلسهام في ترجمة املؤلفات األجنبية املرجعية، واإلسهام في إنتاج 

والتقنية  العلمية  املجاالت  مختلف  في  العربية  باللغة  مؤلفات 

وتحيين التراث اللغوي العربي وإغنائه ؛

- تقديم االستشارات اللغوية واالستشارات املتعلقة باملصطلحات 

وإحصاء  الصحيح  الوجه  على  استعمالها  الواجب  التقنية 

املصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل 

على إدماجها ؛

- حفز الباحثين والخبراء ومساعدتهم على إنتاج األعمال واألبحاث 

وضمان  وتطويرها،  العربية  اللغة  إغناء  إلى  الرامية  العلمية 

مواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجاالت املعرفة 

الوطني  اإلنتاج  وتصدير  والنشر،  التأليف  وتشجيع  اإلنسانية، 

الجيد ؛

- الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية وآفاق تطويرها ؛

- إقامة عالقة تعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع املجامع اللغوية 

والخاصة  العامة  العلمية  والهيئات  املؤسسات  من  وغيرها 

الوطنية والدولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال 

اختصاصها.

الفرع الثاني

املبهد امللكي للثقشفة األمشزيغية

املادة)13

بموجب) املحدث  األمـــازيغية  للثقــــــافة  امللكي  املعهد  تنظيم  يعاد 

1422 رجب) من  (29 في) الصادر  (1.01.299 رقم) الشريف   الظــــــــهير 

)17)أكتوبر)2001()وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
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املادة)14

التوجهات) إعداد  بمهمة  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  يقوم 
وضمان) األمازيغية  باللغة  النهوض  مجال  في  للدولة  االستراتيجية 
أجل) من  اتخاذها  يتعين  التي  التدابير  واقتراح  وتطويرها  حمايتها 
تفعيل طابعها الرسمي في مجال التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات)
السلطات) مع  وثيق  بتنسيق  التوجهات  هذه  تنفيذ  وتتبع  األولوية،)
طبقا) عليها  واملصادقة  دراستها  بعد  املختصة،) العمومية  والهيئات 

ألحكام هذا القانون التنظيمي.

يمارس املعهد،)عالوة على ذلك،)االختصاصات التالية):

- إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاث 
اللغة  حماية  مجال  في  الوطني  املجلس  يصدرها  التي  والتقارير 
في  إليها  واملشار  الرسمي،  طابعها  وتفعيل  وتطويرها  األمازيغية 
البنود 1 و4 و5 و6 و7 و8 من املادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛

- اإلسهام في تجميع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة األمازيغية 
والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛

- القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة األمازيغيتين وجعلها 
في متناول أكبر عدد من األشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في 

املجاالت املرتبطة بها؛

- ترصيد ما تحقق في دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم 
اللغة األمازيغية عن طريق :

اللغة  تدريس  مجال  في  الالزمة  الديداكتيكية  األدوات  إنتاج   •
األمازيغية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة ؛

وفي جزء  الوطنية  التربية  في  بيداغوجية  إعداد خطط عمل   •
البرامج املتعلق بالشأن املحلي والحياة الجهوية، وكل ذلك في 
انسجام مع السياسة االستراتيجية التي تنهجها الدولة في ميدان 

التربية الوطنية ؛

الثقافة األمازيغية قصد  النهوض باإلبداع الفني في  - اإلسهام في 
تجديد وإشعاع التراث املغربي وخصائصه الحضارية ؛

- اإلسهام في إعداد برامج للتكوين األسا�ضي واملستمر لفائدة األطر 
التربوية املكلفة بتدريس األمازيغية واملوظفين واملستخدمين الذين 

تقت�ضي مهنهم استعمالها، وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها ؛

- مساعدة الجامعات على تنظيم املراكز التي تعنى بالبحث والتطوير 
اللغوي لألمازيغية، وعلى تكوين املكونين ؛

- البحث عن املناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة اللغة األمازيغية 
في مجال التواصل واإلعالم واملعلوميات ؛

- إقامة عالقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية واألجنبية التي 
تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصه.

الفرع الثالث

الهيئة الخشصة بشلحسشنية واللهجشت ومختلف التبعيرات

الثقشفية املغأبية األخأى

املادة)15

التعبيرات) واللهجات ومختلف  بالحسانية  الخاصة  الهيئة  تقوم 

لسياسة) االستراتيجية  التوجهات  إعداد  بمهمة  املغربية  الثقافية 

الدولة الواجب اعتمادها في مجال حماية الحسانية وباقي اللهجات)

وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق) املغربية ومختلف التعبيرات الثقافية،)

دراستها) بعد  املعنية،) والخاصة  العمومية  والهيئات  السلطات  مع 

واملصادقة عليها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي.

ولهذا الغرض،)تتولى):

- إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاث 

القانون  3 من هذا  املادة  8 من  و   6 و   1 البنود  في  إليها  املشار 

التنظيمي ؛

- اإلسهام في جمع وتصنيف وتوثيق ونشر املوروث الثقافي الحساني 

بمختلف تجلياته ومظاهره ؛

- اقتراح كل التدابير الكفيلة بحفظ الحسانية واللهجات ومختلف 

قيمتها،  وإبراز  وتثمينها  وصيانتها  املغربية،  الثقافية  التعبيرات 

باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية، بتنسيق مع أكاديمية محمد 

السادس للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ؛

- إنجاز دراسات وأبحاث علمية في مجال اختصاص الهيئة الخاصة 

األخرى، املغربية  الثقافية  والتعبيرات  واللهجات   بالحسانية 

وال سيما تلك املتعلقة بدراسة تاريخ اللهجات املغربية ومسارات 

تطورها وانتشارها الجغرافي، بتنسيق مع أكاديمية محمد السادس 

للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

الفرع الرابع

الهيئة الخشصة بشلتنمية الثقشفية وحفظ التراث

املادة)16

بمهمة) التراث  وحفظ  الثقافية  بالتنمية  الخاصة  الهيئة  تقوم 

إعداد التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في)

مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث املغربي،)وتتبع تنفيذها بتنسيق)

وثيق مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة املعنية،)بعد دراستها)

واملصادقة عليها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي.)ولهذا الغرض،)

تتولى):
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- إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاث 

والتقارير املشار إليها في البنود 1 و 4 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 

من املادة 3 من هذا القانون التنظيمي واملتعلقة باملنتوج الثقافي 

الثقافية  واملمارسة  واإلبداعية  الثقافية  والصناعات  الوطني 

والولوج إلى الحقوق الثقافية واملشاركة في الحياة الثقافية ؛

الثقافي  التنوع  صيانة  على  باملحافظة  الكفيلة  التدابير  اقتراح   -

الوطني وتعزيزه ؛

املغربي  الثقافي  بالتراث  بالتعريف  الكفيلة  اإلجراءات  اقتراح   -

وتثمينه على الصعيدين الوطني والدولي.

الفرع الخامس

الهيئة الخشصة بتنمية استبمشل اللغشت األجنبية والترجمة

املادة)17

تقوم الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة)

الواجب) الدولة  لسياسة  االستراتيجية  التوجهات  إعداد  بمهمة 

في) تداوال  األكثر  األجنبية  اللغات  وإتقان  تعلم  مجال  في  اعتمادها 

العالم والترجمة،)وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية)

والهيئات العامة والخاصة املعنية،)بعد دراستها واملصادقة عليها طبقا)

ألحكام هذا القانون التنظيمي.

ولهذا الغرض،)تتولى):

- إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاث 

والتقارير املشار إليها في البنود 1 و 4 و 7 و 8 و 9 من املادة 3 من هذا 

القانون التنظيمي ؛

- اقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع اإلقبال على تعلم وإتقان اللغات 

األجنبية األكثر تداوال في العالم ؛

األجنبية  اللغات  تعلم  واقع  عن  واألبحاث  الدراسات  إعداد   -

ومستوى إتقانها، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية استعمالها أخذا 

بعين االعتبار متطلبات وحاجات املتعلمين ؛

- إعداد الدراسات واألبحاث ومشاريع اآلراء الكفيلة بتطوير الترجمة 

بين اللغتين الرسميتين واللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم ؛

- اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز حركة الترجمة ؛

- العمل على إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الهيئات العامة 

والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنمية استعمال 

اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم والنهوض بالترجمة، وذلك 

مراعاة  مع  املعنية،  العمومية  والهيئات  السلطات  مع  بتنسيق 

البند 5 من املادة 33 من هذا القانون التنظيمي.

الباب الخامس

رجهزة مؤسسشت وهيئشت املجلس الوطني

املادة)18

تتكون كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته)

من األجهزة التالية):

- مدير املؤسسة أو الهيئة ؛

- مجلس علمي ؛

- مجموعات عمل مكلفة بالدراسات واألبحاث.

املادة)19

مؤسسات) من  هيئة  أو  مؤسسة  كل  مدير  بظهير شريف  يعين 

سنوات قابلة للتجديد مرة) ()5( املجلس الوطني وهيئاته ملدة خمس)

واحدة،)مع مراعاة مبدأ املناصفة كما ورد في الفصل)19)من الدستور.

يتولى مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية،)تحت سلطة رئيس املجلس)

تدبير شؤون املؤسسة أو الهيئة والسهر على قيامها باملهام) الوطني،)

ويتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان حسن سيرها،  املوكولة إليها،)

بالدراسات) املكلفة  العمل  مجموعات  أشغال  بتنسيق  يقوم  كما 

واألبحاث.

املادة)20

يتولى املجلس العلمي للمؤسسة أو الهيئة املعنية النظر في جميع)

القضايا التي تندرج في مجال اختصاص املؤسسة أو الهيئة.

ولهذا الغرض،)يمارس االختصاصات التالية):

- يعد مشروع البرنامج العلمي السنوي للمؤسسة أو الهيئة املعنية 

ويعرضه على مصادقة الجمعية العامة ؛

- يقترح املشاريع العلمية الرامية إلى تحقيق أهداف املجلس الوطني، 

في حدود اختصاصات املؤسسة أو الهيئة املعنية ؛

- يبدي رأيه في كل مسألة أو قضية من القضايا التي يعرضها عليه 

رئيس املجلس الوطني والتي تدخل في اختصاصه ؛
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املؤسسة مهام  تفعيل  شأنها  من  توصية  أو  اقتراح  كل  يقدم   - 

أو الهيئة املعنية ؛

- يدرس ويبدي رأيه في مشاريع الشراكات التي يعرضها عليه مدير 

املؤسسة أو الهيئة املعنية ؛

- يعد مشروع التقرير السنوي ألنشطة املؤسسة أو الهيئة املعنية، 

الذي يعرضه على الجمعية العامة مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية 

قصد املصادقة عليه.

املادة)21

تمارس جميع مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته االختصاصات)

رئيس) سلطة  تحت  التنظيمي،) القانون  هذا  بموجب  إليها  املسندة 

تحقيق) إطار  في  العامة،) الجمعية  توجيهات  ووفق  الوطني  املجلس 

تناسق املهام املسندة إلى املجلس الوطني وتكاملها.

املادة)22

يتألف املجلس العلمي ألكاديمية محمد السادس للغة العربية،)

عالوة على مدير األكاديمية الذي يعين بظهير شريف،)من ثمانية))8()

أعضاء)يتوزعون كما يلي):

 لكفاءتهم ومؤهالتهم العلمية 
ً
- أربعة )4( أعضاء يختارون اعتبارا

والخبرة بالتجربة  لها  املشهود  الشخصيات  بين  من   والفكرية 

في مجال تنمية اللغة العربية وتطويرها، يعينون بظهير شريف ؛

- عضوان )2( يمثالن الجامعات يعينان بمرسوم يختاران من بين 

األساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاص 

األكاديمية ؛

- عضوان )2( يمثالن قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينان 

بهذين  املكلفتين  الحكوميتين  السلطتين  من  باقتراح  بمرسوم 

القطاعين.

املادة)23

يتألف املجلس العلمي للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية،)عالوة على)

مدير املعهد الذي يعين بظهير شريف،)من ثمانية))8()أعضاء)يتوزعون)

كما يلي):

 لكفاءتهم ومؤهالتهم العلمية 
ً
- ثالثة )3( أعضاء يختارون اعتبارا

والفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة في 

يعينون  وتطويرهما،  األمازيغيتين  والثقافة  اللغة  تنمية  مجال 

بظهير شريف ؛

- عضوان )2( يمثالن الجامعات يعينان بمرسوم يختاران من بين 

األساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاص 

املعهد ؛

- ثالثة )3( أعضاء يمثلون قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي 

والثقافة يعينون بموجب مرسوم باقتراح من السلطات الحكومية 

املكلفة بهذه القطاعات.

املادة)24

واللهجات) بالحسانية  الخاصة  للهيئة  العلمي  املجلس  يتألف 

والتعبيرات الثقافية املغربية األخرى،)عالوة على مدير الهيئة الذي)

يعين بظهير شريف،)من سبعة))7()أعضاء)يتوزعون كما يلي):

 لكفاءتهم ومؤهالتهم العلمية 
ً
- خمسة )5( أعضاء يختارون اعتبارا

والفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة في 

مجال حماية الحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية املغربية 

األخرى وتنميتها، يعينون بظهير شريف ؛

بقطاعي  املكلفتين  الحكوميتين  السلطتين  يمثالن   )2( عضوان   -

التربية الوطنية والثقافة يعينان بمرسوم باقتراح من السلطتين 

الحكوميتين املكلفتين بهذين القطاعين.

املادة)25

يتألف املجلس العلمي للهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ)

 التراث،)عالوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف،)من ثمانية))8(

)أعضاء)يتوزعون كما يلي):

 لكفاءتهم ومؤهالتهم العلمية 
ً
- أربعة )4( أعضاء يختارون اعتبارا

والخبرة بالتجربة  لها  املشهود  الشخصيات  بين  من   والفكرية 

في مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث، يعينون بظهير شريف ؛

- مدير »املكتبة الوطنية للمملكة املغربية« ؛

- عضوان )2( يمثالن قطاع الثقافة يعينان بمرسوم باقتراح من 

السلطة الحكومية املكلفة بهذا القطاع ؛

- عضو )1( يمثل مؤسسة أرشيف املغرب.

املادة)26

اللغات) استعمال  بتنمية  الخاصة  للهيئة  العلمي  املجلس  يتألف 

األجنبية والترجمة،)عالوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف،)

من سبعة))7()أعضاء)يتوزعون كما يلي):
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 لكفاءتهم ومؤهالتهم العلمية 
ً
- خمسة )5( أعضاء يختارون اعتبارا

والخبرة بالتجربة  لها  املشهود  الشخصيات  بين  من   والفكرية 

في مجال تنمية استعمال اللغات األجنبية، يعينون بظهير شريف ؛

- عضوان )2( يمثالن قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينان 

بهذين  املكلفتين  الحكوميتين  السلطتين  من  باقتراح  بمرسوم 

القطاعين.

املادة)27

مساعدة) واألبحاث  بالدراسات  املكلفة  العمل  مجموعات  تتولى 

املجلس العلمي بكل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات وهيئات املجلس)

الوطني على القيام باملهام املوكولة إليه بموجب هذا القانون التنظيمي.

يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد مجموعات العمل املذكورة)

وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

املادة)28

مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته في) تحدد مدة انتداب أعضاء)

خمس))5()سنوات،)قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة)29

تسري أحكام املادتين)8)و)9)من هذا القانون التنظيمي على أعضاء)

تعيينهم) شروط  يخص  فيما  وهيئاته،) الوطني  املجلس  مؤسسات 

وفقدان عضويتهم.

الباب السادس

كيفيشت سير رجهزة مؤسسشت وهيئشت املجلس الوطني

املادة)30

يجتمع املجلس العلمي لكل مؤسسة أو هيئة في دورات عادية ثالث)

مرات على األقل في السنة بدعوة من مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية.

كما يمكن له أن يعقد،)عند االقتضاء،)دورات استثنائية،)بطلب)

من رئيس املجلس الوطني أو مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية للنظر)

في كل قضية من القضايا املحالة إليه إذا كانت تكت�ضي طابعا خاصا)

واستعجاليا.

تحدد كيفيات وشروط انعقاد اجتماعات املجلس العلمي وطريقة)

اتخاذه لقراراته بموجب النظام الداخلي للمجلس الوطني.

الباب السابع

رجهزة املجلس الوطني

املادة)31

يتكون املجلس الوطني من األجهزة التالية):

- الجمعية العامة ؛

- رئيس املجلس الوطني ؛

- مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني.

املادة)32

الوطني) املجلس  أعضاء) من  تتألف  التي  العامة،) الجمعية  تتولى 

عالوة على االختصاصات املسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا)

القانون التنظيمي،)ممارسة االختصاصات التالية):

اللغوية  للسياسة  االستراتيجية  التوجهات  مشروع  دراسة   -

والثقافية الواجب اعتمادها في مختلف مجاالت الحياة العامة، 

واحدة كل  وهيئاته  الوطني  املجلس  مؤسسات  تعدها   والتي 

في مجال اختصاصها وعرضها على مسطرة املصادقة ؛

- دراسة مشاريع اآلراء واالقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج 

التي تعدها مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته واملصادقة عليها ؛

- دراسة مشروع برنامج العمل السنوي ألنشطة املجلس الوطني 

وأنشطة مؤسساته وهيئاته واملصادقة عليه ؛

- املصادقة على مشروع ميزانية املجلس الوطني وحصر حسابات 

السنة املالية املختتمة ؛

الوطني  للمجلس  الداخلي  النظام  مشروع  على  املصادقة   -

ومؤسساته وهيئاته، الذي يعرضه رئيس املجلس الوطني عليها ؛

- املصادقة على مشروع النظام األسا�ضي للموارد البشرية العاملة 

باملجلس الوطني ؛

- املصادقة على مشروع التقرير السنوي ألنشطة املجلس الوطني 

املنصوص عليه في املادة 5 من هذا القانون التنظيمي.

املادة)33

إليه) املسندة  املهام  على  عالوة  الوطني،) املجلس  رئيس  يمارس 

بموجب مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي،)السلط والصالحيات)

الضرورية إلدارة املجلس الوطني وتسيير شؤونه.
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ولهذا الغرض،)يتولى ممارسة االختصاصات التالية):

- يضع مشروع جدول أعمال الجمعية العامة، ويرأس اجتماعاتها، 

ويسهر على تنفيذ قراراتها ؛

ومشروع  السنوي  الوطني  املجلس  عمل  برنامج  مشروع  يعد   -

امليزانية ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما ؛

- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته 

على  ويعرضه  والهيئات  املؤسسات  هذه  مديري  مع  بتنسيق 

الجمعية العامة لدراسته واملصادقة عليه ؛

الوطني  املجلس  لقيام  الالزمة  البشرية  املوارد  ويعين  يوظف   -

بصالحياته، طبقا ألحكام املادة 43 من هذا القانون التنظيمي ؛

- يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة بعد املصادقة عليها من قبل 

الجمعية العامة، ويسهر على تنفيذها ؛

- يسهر على تنسيق أشغال مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته ؛

- يمثل املجلس الوطني إزاء الدولة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمام 

القضاء وإزاء األغيار ؛

املجلس  ألنشطة  السنوي  التقرير  مشروع  إعداد  على  يشرف   -

الوطني ويعرضه على الجمعية العامة قصد املصادقة عليه.

ويجوز للرئيس أن يفوض،)تحت مسؤوليته،)جزءا من صالحياته)

إلى أعضاء)مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني أو أي مسؤول آخر)

باملجلس الوطني.

املادة)34

عالوة على رئيس) يتكون مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني،)

املجلس الوطني،)من مديري املؤسسات والهيئات التي يضمها املجلس)

الوطني.

املادة)35

يضطلع مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني،)الذي يجتمع بكيفية)

منتظمة بدعوة من رئيس املجلس الوطني،)بمساعدة الرئيس في إعداد)

مؤسسات) عمل  وتنسيق  العامة،) الجمعية  أعمال  جدول  مشروع 

املجلس الوطني وهيئاته.

كما يتولى املكتب ممارسة كل مهمة من املهام التي يمكن أن تفوضها)

له الجمعية العامة للمجلس الوطني.

الباب الثامن

كيفيشت سير املجلس الوطني

املادة)36

 تعقد الجمعية العامة للمجلس الوطني اجتماعاتها خالل دورتين

في السنة على األقل.

أن تعقد اجتماعاتها) عند االقتضاء،) كما يمكن للجمعية العامة،)

بطلب من جاللة امللك أو بطلب من رئيس) خالل دورات استثنائية،)

بمبادرة من رئيس) أو  البرملان  أو من رئيس أحد مجل�ضي  الحكومة 

لدراسة كل قضية من القضايا التي تكت�ضي أهمية) املجلس الوطني،)

خاصة أو تندرج ضمن التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة في)

مجال اختصاص املجلس الوطني.

املادة)37

تنعقد دورات الجمعية العامة،)بدعوة من رئيس املجلس الوطني،)

وحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائها،)وفي حالة عدم اكتمال النصاب)

يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور) القانوني،)

إذا حضره) قانونيا  ويكون هذا االجتماع  يوما،) ()15( خمسة عشر)

نصف أعضاء)املجلس الوطني على األقل.

وفي) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بتوافق أعضائها الحاضرين،)

حالة تعذر ذلك،)تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء)الحاضرين،)

وفي حالة تعادل األصوات،)يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

املجلس) الجتماعات  يدعو  أن  الوطني  املجلس  لرئيس  يجوز 

الوطني،)بصفة استشارية،)كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الباب التاسع

التنظيم اإلداري واملشلي للمجلس الوطني

املادة)38

االضطالع الوطني  املجلس  رئيس  تحت سلطة  عام  أمين   يتولى 

بما يلي):

- تسيير املصالح اإلدارية واملالية للمجلس الوطني ؛

السلطات  من  الوطني  املجلس  على  الواردة  اإلحاالت  تسجيل   -

املختصة، ويتخذ جميع التدابير الالزمة لتحضير وتنظيم أعمال 

املجلس الوطني ؛

- مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات املجلس الوطني.
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ويحضر األمين العام للمجلس الوطني،)بصفة استشارية،)اجتماعات)

ومداوالت الجمعية العامة ومكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني ويتولى)

الكتابة الدائمة لهذا األخير.

يعين األمين العام للمجلس الوطني بظهير شريف من خارج أعضاء)

املجلس الوطني،)باقتراح من رئيسه،)وذلك ملدة خمس سنوات قابلة)

للتجديد مرة واحدة.

املادة)39

يمكن لرئيس املجلس الوطني أن يفوض لألمين العام التوقيع على)

جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة اإلدارية.

املادة)40

للمجلس) واملالية  اإلدارية  املصالح  وتنظيم  اختصاصات  تحدد 

مكتب تنسيق أشغال) بعد استشارة أعضاء) الوطني بقرار لرئيسه،)

املجلس الوطني ومصادقة الجمعية العامة.

املادة)41

تشتمل ميزانية املجلس الوطني على ما يلي):

	)في املوارد):

- اإلعانات املالية املخصصة له من امليزانية العامة للدولة ؛

- اإلعانات املالية املقدمة له من قبل أي هيئة وطنية أو دولية، 

خاصة أو عامة ؛

- العائدات املتأتية من أنشطته ؛

- الهبات والوصايا ؛

- مداخيل مختلفة.

	)في النفقشت):

- نفقات التجهيز ؛

- نفقات التسيير.

يعتبر رئيس املجلس الوطني آمرا بقبض مداخيل املجلس الوطني)

العام للمجلس الوطني أو أي) وله أن يعين األمين  وصرف نفقاته،)

العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا) بين املسؤولين  شخص آخر من 

بالصرف.

ويعين رئيس املجلس الوطني مديري مؤسسات املجلس الوطني)

وهيئاته آمرين بالصرف مساعدين،)كل واحد منهم فيما يخصه.

املادة)42

املجلس) بميزانية  املتعلقة  واملحاسبية  املالية  العمليات  تنجز 

واملحاسبي) املالي  التنظيم  في  عليها  املنصوص  القواعد  الوطني وفق 

املحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية.

للسلطة) بقرار  الوطني  باملجلس  يلحق  عمومي،) محاسب  يتولى 

الحكومية املكلفة باملالية القيام لدى رئيس املجلس الوطني،)ممارسة)

االختصاصات املسندة إلى املحاسبين العموميين بمقت�ضى النصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

األعلى) املجلس  ملراقبة  الوطني  املجلس  ميزانية  تنفيذ  يخضع 

للحسابات.

يتولى) الوطني ملهامه،) إذا حال مانع دون مزاولة رئيس املجلس 

مهمة اآلمر بالصرف في كل) (،
ً
مؤقتا األمين العام للمجلس الوطني،)

ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس الوطني،)تحت مسؤولية)

مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني.

املادة)43

يستعين املجلس الوطني من أجل ممارسة الصالحيات املخولة)

له بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية)

الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة املجلس الوطني)

وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود،)عند االقتضاء.

تخضع املوارد البشرية العاملة باملجلس الوطني لنظام أسا�ضي)

خاص.

بخبراء) وهيئاته  ومؤسساته  الوطني  املجلس  يستعين  كما 

متخصصين من غير األعضاء،)يتم تشغيلهم بموجب عقود ملدة معينة)

قصد إنجاز مهام محددة.

املادة)44

مؤسساته وهيئاته) املجلس الوطني و أعضاء) تعتبر مهمة أعضاء)

تطوعية.
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حضورهم) عن  األعضاء) لهؤالء) تعويضات  منح  يمكن  أنه  غير 

اجتماعات املجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته وعن املهام التي تناط)

بهم وعن تنقالتهم.

تحدد بموجب مرسوم الفئات املستفيدة من هذه التعويضات)

وأصنافها ومقاديرها.

الباب العاشر

رحكشم مختلفة وانتقشلية

املادة)45

تنشر بالجريدة الرسمية):

- اآلراء التي يدلي بها املجلس الوطني طبقا ألحكام البندين 1 و 4 من 

املادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛

- التقرير السنوي املنصوص عليه في املادة 5 أعاله.

املادة)46

التقارير والدراسات واألبحاث) يعمل املجلس الوطني على نشر 

التي تنجز باسمه طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي،)بكل الوسائل)

املتاحة.

املادة)47

تقوم إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات والهيئات)

العامة والخاصة املعنية بتزويد املجلس الوطني،)بطلب منه أو تلقائيا،)

بالوثائق واملعطيات واملعلومات وكل التسهيالت الالزمة التي من شأنها)

مساعدته على ممارسة مهامه وصالحياته.

املادة)48

ورئيس مجلس) النواب،) ورئيس مجلس  الحكومة،) رئيس  يقوم 

املستشارين،)كل فيما يخصه،)بإخبار املجلس الوطني بمآل اآلراء)التي)

أدلى بها في إطار اإلحاالت املنصوص عليها في املادة)3)أعاله.

يحال) 132)من الدستور،) طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل)

للبت الدستورية  املحكمة  إلى  الوطني  للمجلس  الداخلي   النظام 

في مطابقته ألحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي.

املادة)49

واملستخدمين) املوظفين  كافة  الوطني  باملجلس  تلقائيا  يدمج 

واألعوان املزاولين مهامهم باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية في تاريخ)

دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي يخولها)

النظام األسا�ضي للموارد البشرية للمجلس الوطني أقل من الوضعية)

التي كان يتمتع بها املعنيون باألمر في إطارهم األصلي باملعهد امللكي)

للثقافة األمازيغية.

في انتظار إقرار النظام األسا�ضي للموارد البشرية للمجلس الوطني،)

املنصوص عليه في املادة)43)أعاله،)يحتفظ موظفو ومستخدمو وأعوان)

 املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بكافة الحقوق التي يستفيدون منها

في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

تعتبر الخدمات التي أنجزها موظفو ومستخدمو وأعوان املعهد)

امللكي للثقافة األمازيغية كما لو أنها أنجزت داخل املجلس الوطني.

املادة)50

يحل املجلس الوطني محل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية في كافة)

حقوقه والتزاماته.

ولهذا الغرض،)تنقل إلى املجلس الوطني،)مجانا،)العقارات واملنقوالت)

 وحقوق امللكية الفكرية اململوكة للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية،

كما تنقل إليه ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املوجودة في تاريخ)

امللكي) املعهد  حوزة  في  التنفيذ  حيز  التنظيمي  القانون  هذا  دخول 

للثقافة األمازيغية.

كما تنقل إلى املجلس الوطني االعتمادات املالية املفتوحة باسم)

في) املوجودة  املالية  واألرصدة  للدولة،) العامة  امليزانية  في  املعهد 

حساباته البنكية،)في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

وااللتزامات) الحقوق  جميع  أيضا  الوطني  املجلس  إلى  وتنقل 

املتعلقة بكافة صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات،)وكذا جميع)

العقود واالتفاقيات املبرمة من قبل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،)

قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

املادة)51

من) ابتداء) التنفيذ  حيز  التنظيمي  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

تعيين أعضاء) الرسمية فيما يخص مسطرة  بالجريدة  تاريخ نشره 

باقي) وتدخل  وهيئاته،) الوطني  املجلس  العامة ومؤسسات  الجمعية 

األحكام األخرى حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ تنصيب املجلس الوطني)

ومؤسساته وهيئاته.
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تنسخ ابتداء)من تاريخ تنصيب املجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته)

أحكام النصوص التالية):

 - الظهير الشريف رقم 1.01.299 الصادر في 29 من رجب 1422

)17 أكتوبر 2001( القا�ضي بإحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ؛

- القانون رقم 10.02 املتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة 

1.03.119 بتاريخ  العربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

18 من ربيع اآلخر 1424 )19 يونيو 2003(، مع مراعاة األحكام 

بعده :

  يتم حل معهد الدراسات واألبحاث والتعريب املحدث باملرسوم• 

 رقم 2.59.1965 الصادر في 15 من رجب 1379 )14 يناير 1960(،

واملنقولة  العقارية  املمتلكات  تلقائية  بصفة  مجانا  وتنقل 

إلى  به  العاملة  البشرية  املوارد  وكذا  إشارته  رهن  املوضوعة 

املجلس الوطني وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

الدراسات •  بمعهد  تزاول مهامها  التي  البشرية  املوارد   تستفيد 

في  عليها  املنصوص  املقتضيات  نفس  من  والتعريب  واألبحاث 

املادة 49 من هذا القانون التنظيمي.

تبيي  رعضشء)بشملحكمة الدستور ة)

)بموجب الظهير الشريف رقم))1.20.35)الصادر في)5)شعبان)1441 

تم تعيين السيدة لطيفة الخال والسيد الحسين) (،)2020 )30)مارس)

اعبو�ضي عضوين باملحكمة الدستورية،)ابتداء)من)4)أبريل)2020.

*  *  *

بموجب قرار لرئيس مجلس النواب،)تم تعيين السيد محمد علمي)

عضوا باملحكمة الدستورية ابتداء)من))4)أبريل)2020.

*  *  *

تم تعيين السيد خالد) بموجب قرار لرئيس مجلس املستشارين،)

برجاوي عضوا باملحكمة الدستورية ابتداء)من)4)أبريل)2020.

مأسوم رقم)2.857).))صشدر في) ))من رجب)8  8 )89)مشرس)2)2)) 

بشملوافقة على اتفشقية القأض رقم)CMA 8(38 28 K)املبرمة)

بتشر خ)89)ديسمبر)289))بي  اململكة املغأبية والوكشلة الفأنسية)

 852.222.222( رورو) مليو   وخمسي   مشئة  بمعلغ  للتنمية،)

رورو(،)لتمو 2 مشأوع اإلدمشج االقتصشدي للشعشب في ثالث)

(- -)سال) الحسيمة والأبشط) (- تطوا ) (- جهشت بشملغأب))طنجة)

القنيطأة وسوس)-)مشسة(.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2019 للسنة املالية) (80.18 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.18.104)بتاريخ)12)من ربيع اآلخر)1440 

)20)ديسمبر)2018(،)وال سيما املادة)51)منه)؛

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (I البند)  وعلى 

بتاريخ (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81  رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

امللحقة) (،CMA( 1238( 01( K رقم) القرض  اتفاقية  على  يوافق 

بين اململكة) (2019 ديسمبر) (19 بتاريخ) بأصل هذا املرسوم واملبرمة 

املغربية والوكالة الفرنسية للتنمية،)بمبلغ مائة وخمسين مليون أورو)

)150.000.000)أورو(،)لتمويل مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب)

(- في ثالث جهات باملغرب))طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة والرباط)-)سال)

القنيطرة وسوس)-)ماسة(.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.


