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الديباجة:
 انطالقا من :
 إلاعنان العالمي لحقوق إلانسان  ،الذي ينص في مادته :72
ً ً
 -1لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة املجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون واملساهمة في التقدم
العلمي والاستفادة من نتائجه.
 -7لكل فرد الحق في حماية املصالح ألادبية واملادية املترتبة على إنتاجه العلمي أو ألادبي أو الفني.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص في مادته :11
 .1تقرالدول ألاطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
أ .أن يشارك في الحياة الثقافية،
ب .أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
ج .أن يفيد من حماية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه
 . 7تراعى الدول ألاطراف في هذا العهد ،في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان املمارسة الكاملة لهذا الحق ،أن تشمل
تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
 .3تتعهد الدول ألاطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط إلابداعي.
 .4تقرالدول ألاطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم
والثقافة.
 وغيرهما من الاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان؛
 واعتبارا ملختلف التحديدات والتوصيات التي أقرتها منظمة اليونسكو بخصوص التمتع بالحقوق
اللغوية والثقافية؛
 وانطالقا من الدستور املغربي ،وبالخصوص باب الحقوق والحريات الذي ينص فصله الخامس:
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها ،وتنمية استعمالها.
تعد ألامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ،باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع املغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ،وفي
مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية ،وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية ،باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة ،وعلى
حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية املستعملة في املغرب ،وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية،
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وعلى تعلم وإتقان اللغات ألاجنبية ألاكثر تداوال في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل ،والانخراط والتفاعل مع مجتمع
املعرفة ،والانفتاح على مختلف الثقافات ،وعلى حضارة العصر.
ُي َ
حدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية ،مهمته ،على وجه الخصوص ،حماية وتنمية اللغتين العربية
وألامازيغية ،ومختلف التعبيرات الثقافية املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معاصرا .ويضم كل املؤسسات املعنية
َ
وتركيبته وكيفيات سيره.
بهذه املجاالت .ويحدد قانون تنظيمي صالحياته
 وفي إطار مواكبة املنظمة املغربية لحقوق إلانسان لكل ما يتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها ،من خالل
متابعاتها إلحقاق الحقوق والتمتع بها ،كما هو الحال على سبيل املثال في:
 تنظيم العديد من اللقاءات والندوات والترافعات الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية؛
 مذكرة املنظمة املغربية لحقوق إلانسان وترافعها أمام اللجنة الاستشارية ملراجعة الدستور؛
 التقارير املوازية للتقارير الحكومية التي قدمتها املنظمة في مختلف مرافق ألامم املتحدة؛
 اللقاءات واملذكرات املشتركة مع الجمعيات املدنية وألامازيغية؛
 الاحتفال بالتعابير الثقافية املغربية املتنوعة في العديد من املناسبات؛
 رصد مختلف خروقات الحقوق اللغوية الثقافية والترافع بصددها أمام السلطات العمومية.
لكل هذه املنطلقات والاعتبارات ولغيرها مما ال يتسع املقام لذكره ،وبغض النظر عن التفاصيل التنظيمية ،التي
تتحكم في كل القوانين التنظيمية التي تريد لنفسها أن تسجل ضمن املعايير الدولية الخاصة باملؤسسات الوطنية،
سواء من حيث مبادئ باريس أو غيرها من آلاليات التي تصبو إلى تفعيل املساواة بين جميع النا وإنصافهم ،فنننا في
املنظمة املغربية لحقوق إلانسان ،نرى من الضروري الانتباه للمكونات التالية:
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الصناحيات

ترى املنظمة املغربية لحقوق إلانسان أن يعهد للمجلس ألاعلى للغات والثقافة بما يلي :


حماية اللغتين الرسميتين وباقي أشكال التعابير اللغوية والثقافية الدارجة والحسانية والعبرية؛



النهوض باللغتين الرسميتين وباقي أشكال التعابير اللغوية والثقافية الدارجة والحسانية والعبرية؛



العمل على صيانة املوروث الثقافي املادي وغير املادي والعمل على تثمينه وتوصيفه بما يسمح له بالدخول
كتراث لإلنسانية؛



وضع استراتيجيات تنموية للغات والثقافة من حيث التخطيط للنسيج اللغوي والثقافي ؛



ينظر املجلس في جميع القضايا والقرارات التي تهم النسيج اللغوي والثقافي في املغرب وطنيا وجهويا وإقليميا؛



ينظر املجلس في مجموع التشخيصات والشكايات التي تهم عدم التوازن اللغوي أو الثقافي أو املمارسات
التميزية التي يمكن أن تقع وطنيا أو جهويا أو إقليميا أو محليا؛
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تحليل الظرفية اللغوية والثقافية على املستويات الوطنية والجهوية واملحلية ؛



تيسير استيعاب البعد املزدوج اللغة واملتعددة التعبيرات لهوية املغرب وشمال إفريقيا عموما؛



القيام بالدراسات وألابحاث التي تروم تعزيز اللغتين الرسميتين وأشكال التعبير اللغوية ألاخرى؛



العمل على ترجمة إلانتاجات املغربية من ألامازيغية إلى العربية ومن العربية إلى ألامازيغية ،باإلضافة إلى
العبرية؛



ربط عالقات التعاون وتبادل التجارب مع املجالس املماثلة والدول الديمقراطية التي تهتم بالتعدد اللغوي
والتنوع الثقافي ؛



يساهم املجلس مع القطاعات الحكومية والتشريعية في صياغة الاستراتيجيات التحسيسية التي تهم املساواة
اللغوية والثقافية بين املواطنات واملواطنين؛



يرفع رئيس املجلس تقريرا سنويا إلى جاللة امللك حول الوضعية اللغوية والثقافية وحول أنشطته واستشرافه
للمستقبل .ويوجه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين قبل نشره بالجريدة
الرسمية.

 يناقش التقرير السنوي في البرملان؛
 يدلي املجلس برأيه في التوجهات اللغوية والثقافية ملختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية؛


تقديم الاستشارة بالنسبة لكل القضايا اللغوية والثقافية سواء تعلق ألامر بمشاريع ومقترحات القوانين أو
الاختيارات التنموية إلاستراتيجية أو السياسات العمومية ،استجابة لطلبات حكومية أو شبه حكومية أو
البرملان أو رؤساء الجهات أو املجالس إلاقليمية؛

 يقدم توصيات ملختلف ألاجهزة التنفيذية والتشريعية؛
 تمكين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والبرملان ،وجوبا ،من جميع املعلومات والوثائق التي تساعده على
إنجاز مهامه؛
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تركيبة املجلس

بخصوص تركيبة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،ترى املنظمة املغربية لحقوق إلانسان ،ما يلي:
-

يتألف املجلس من  021عضوا ،إضافة إلى الرئيس؛

-

ويتوزع ألاعضاء حسب الفئات التالية :

 -0-2فئة الخبراء  :وهم اللسانيون وألانتروبولوجيون والسوسيولوجيون والسيكولوجيون وذووا الاختصاص في مختلف
مظاهر الحياة الثقافية ،سواء كانت تقليدية أو عصرية كالسرد والشعر والرقص والسينما واملسرح والفنون
التشكيلية؛
 -2-2ممثلون عن التنظيمات املهنية؛ اللغوية (جمعيات املدرسين) والفنية والثقافية وإلابداعية
 -3-2ممثلون عن الجمعيات الحقوقية واملدنية؛
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 -4-2الشخصيات ذات الرمزية الاعتبارية والفاعلة في بناء املجالين اللغوي والثقافي؛
 -5-2ممثلو القطاعات الحكومية والتشريعية واملؤسسات الوطنية ذات الصلة باللغات والثقافة واملساواة.
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تنظيم املجلس

من أجل مزيد من الفعالية وفي إطار تبسيط اتخاذ القرار ،ترى املنظمة املغربية لحقو إلانسان أن يتكون املجلس من:


الجمعية العامة :وهي التي تصادق على مشروع العمل السنوي وأشغال اللجان الدائمة وعمل املكتب
ومشاريع ألابحاث والدراسات؛



املكتب :ويضم املكتب باإلضافة إلى الرئيس خمسة عشر ( )05عضوا يمثلون مختلف التعبيرات اللغوية
والثقافية؛

 يقوم املكتب بنعداد مشاريع جدول ألاعمال وبرامج العمل السنوية وبرامج اللجان املتخصصة ومسالك
البحث والدراسة.


اللجان الدائمة :تقوم اللجان الدائمة ،حسب اختصاصاتها باإلشراف على الدراسات وألابحاث والتقييمات

 ـ تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا
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تنظيم تسييراملجلس

يقوم املجلس بنعداد قانونه الداخلي الذي يحدد عدد الدورات

 يعقد املجلس اجتماعاته العادية بدعوة من الرئيس


تعقد الجمعية العامة اجتماعات استثنائية بطلب من رئيس الحكومة أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس
مجلس املستشارين أو بطلب من ألاغلبية املطلقة ألعضائه.



تصادق الجمعية العامة على قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.



يمكن للمجلس أن يطلب من املؤسسات الجامعية أو ذات الاختصاص أن تقوم بدراسات لصالحه.
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