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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 المكتب الوطني     

 بــيـــــــــان
   ٍحشً 29   األحذ ػقذ اىَنتة اى٘غْٜ ىيجَؼٞح اىَغشتٞح ألعاتزج اىتشتٞح اإلعالٍٞح اجتَاػٔ اىؼادٛ ًٝ٘  

 فاعتؼشض ٍجَو ؛ ٗتذاسط اىْقػ اىَذسجح فٜ جذٗه أػَاىٔتَذْٝح آعفًٜ، 2019/ 09/ 29  ، اىَ٘افق ـ1441ٓ

 ٍغتحعشااىَْظٍ٘ح اىتؼيَٞٞح ٗاىتشت٘ٝح تثالدّا ػاٍح، ٗت٘اقغ ٍادج اىتشتٞح اإلعالٍٞح خاصح، باىقعاٝا اىَتؼيقح 

  51-17اىخط٘غ اىؼشٝعح ىيقاُّ٘ اإلغاس ىَْظٍ٘ح اىتشتٞح ٗاىتنِ٘ٝ 

؛ ٗاىزٛ عْٞؼقذ تَذْٝح آعفٜ  ىيجَؼٞحىَؤتَش اى٘غْٜ اىغادطا ػقذ ه اىجاسٝحٗقف ػيٚ االعتؼذاداخ مَا     

ٍؤمذا  ، اىَادج فٜ اىتذسٝظ ٗاىتنِ٘ٝ ٗاىتأغٞشساىجٖ٘د اىتٜ تثزه ٍِ ٍختيف أغٍثَْا ، 2019ّّ٘ثش 3ٗ4تتاسٝخ 

 .ػيٚ اىذٗس اىفاػو ىيجَؼٞاخ اىَْٖٞح اىتشت٘ٝح اىششٝنح فٜ عثٞو اىشقٜ تَْظٍ٘ح اىتشتٞح ٗاىتنِ٘ٝ فٜ تالدّا

:ٗٝؼيِ ىيشأٛ اىؼاً ٍا ٝيٜ  
تثمٌنه عددا من المقتضٌات اإلٌجابٌة والجٌدة التً تضّمنها القانون اإلطار وخاصة ما ٌتعلق منها بإقرار  -

  من خالللى حسن التفعٌل والتنزٌلإوٌدعو  إطار قانونً منّظم للتعلٌم، وتعزٌز حكامة المنظومة التعلٌمٌة، 

 . التربوٌة المتخصصة المهنٌةتوسٌع المشورة واالنفتاح على الفاعلٌن التربوٌٌن وخصوصا الجمعٌات

لٌه األمور بخصوص اإلقصاء الممنهج والمتعمد للغة العربٌة، وٌعلن عن موقفه إسفه لما آلت أتعبٌره عن  -
 لما ٌلفه من لبس وغموض بل وارتجالٌة فً تنزٌل مقتضٌات القانون الرافض لما سمً بالتناوب اللغوي

حتى قبل ة الفرنسٌة  المواد العلمٌة باللغفً تدرٌسسجل التسرع والهرولة لتعمٌم خٌار الفرنسة اإلطار، إذ 
 فضال عن ، وكثٌر من روضات التعلٌم األولً، فً مختلف مراحل التعلٌمرالمصادقة على القانون اإلطا

 ٌشعر بقصور لغتنا الوطنٌة مما باتصال؛ أالتعلٌم الجامعً الذي لم ٌدخله التعرٌب للمواد العلمٌة والتقنٌة 
متعسف لمقتضٌات محرف بل و وبتأوٌل فرنسة متعسفة تفرض ضدا على الدستور ، وٌعتبروالدستورٌة

 . مراسٌم تنظٌمٌة فً الموضوعانتظارو أومن غٌر تدرج ، القانون اإلطار
 هندسة لغوٌة بإقراربالوفاء بتعهدات المؤسسة التشرٌعٌة ومختلف المتدخلٌن والفاعلٌن فً المجال ٍطاىثتٔ  -

 .جنبٌة فً بلدهاأوعادلة بقواعدها وضوابطها، ال تجعل من العربٌة لغة الرسمٌتٌن منصفة للغتٌن 

 ٗاىضٝادج فٜ حصصٖا ٍٗؼاٍيٖا ٍِ غٞش تَٞٞض تِٞ ،دػ٘تٔ ىيحفاظ ػيٚ ٍنتغثاخ ٍادج اىتشتٞح اإلعالٍٞح -

 تاػتثاسٕا ٍادج حاٍيح ىيقٌٞ ٝحتاجٖا اىتيَٞز اىَغشتٜ تغط اىْظش ػِ تخصصٔ ،اىشؼة اىؼيَٞح ٗاألدتٞح

احتشاً ٗفتح ٍغاىل اىتثشٝض أٍاً أغشٕا، ٝطاىة تاػتَادٕا فٜ االٍتحاّاخ ٗاىَثاسٝاخ اى٘غْٞح، ٗٗشؼثتٔ، ٗ

  .تخصص ٍتخشجٖٞا
 ٍختيف تأمٞذٓ ػيٚ اىؼْاٝح تَْظٍ٘ح اىقٌٞ اإلعالٍٞح تئحالىٖا اىَناّح اىالئقح تٖا، ٗجؼو حع٘سٕا ٗاصّا فٜ -

 . تشاٍج ٍؤعغاخ تنِ٘ٝ األغش اىتشت٘ٝح ، ٗمزاٗاىنتة اىَذسعٞحاىَْإج ٗاىثشاٍج 

إحٞاء ٍشصذ اىقٌٞ  ٗظغ ٍصف٘فح ىَْظٍ٘ح اىقٌٞ مَشجؼٞح ىيَْإج ٗاىثشاٍج ٗاىنتة اىَذسعٞح، ٗدػ٘تٔ إىٚ -

 .ٗتفؼٞو اختصاصاتٔ، ٗظَاُ تَثٞيٞح اىجَؼٞح فٞٔ
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تفؼٞو اىت٘صٞاخ ٗاىقشاساخ اىخاصح تاىتؼيٌٞ األصٞو تَا فٜ رىل إحذاث أقغاً تاىَذاسط تأمٞذٓ ظشٗسج  -

ٍذٝشٝح إقيَٞٞح ٗفق ٍا تْص ػيٞٔ اىَزمشاخ اىصادسج فٜ ٕزا اىشأُ، ٗاعتنَاه ػذادٝح فٜ مو اإلاالتتذائٞح ٗ

 .ْٕذعتٔ تاىتؼيٌٞ اىثاّ٘ٛ اىتإٔٞيٜ

اإلعالٍٞح ٍادج ٍالصٍح  اىثقافح ٍطاىثتٔ تفتح ٍغاىل ىيشؼة اىؼيَٞح ٗاىتقْٞح ٗاالقتصادٝح تاىيغح اىؼشتٞح ٗجؼو   -

 .ىَختيف اىتخصصاخ ػيٚ ٍغت٘ٙ اىتؼيٌٞ اىؼاىٜ
 .إداّتٔ ىَحاعثح تؼط األغش ػيٚ اّتَاءاتٖا ٗاختٞاساتٖا اىفنشٝح ػ٘ض اىنفاءج ٗاىَْٖٞح -

باحة الشذوذ الجنسً ورفع العقوبات عن الخٌانة إ بخصوصثار ت بعض الدعوات الشاذة التً استنكاره الشدٌد -
 .باحة اإلجهاضإالزوجٌة باسم الحرٌات الفردٌة وانتهاك حرمة الحٌاة بالتوسع فً 

اعتْناسٓ اىشذٝذ ىالعتٖذاف اىَتنشس ىيَغجذ األقصٚ، ٗظشٗسج اىتحشك ىحَاٝح ٍقذعاخ اىَغيَِٞ ٗاألقيٞاخ  -

 .اىَغيَح فٜ ٍختيف تقاع اىؼاىٌ اإلعالٍٜ

ٍختيف ٍ٘اقغ ػَيٌٖ إىٚ تحَو ٍغؤٗىٞاتٌٖ ماٍيح فٜ تط٘ٝش فٜ ٖٗٝٞة اىَنتة تنافح سجاه ّٗغاء اىتؼيٌٞ      

. ٗاإلعٖاً اىفؼاه فٜ االستقاء تٖا إىٚ ٍغت٘ٝاخ أػيٚ ٍِ اىج٘دج ٗاىَشدٗدٝح تثيذّا،ٍْظٍ٘ح اىتشتٞح ٗاىتنِ٘ٝ  

 
 

  اى٘غْٜػِ اىَنتة                                                                                      

 


