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 املقسزة الخاصتالسُدة إلى 

ت والخمُيز العىصسي  سه ألاجاهب وما ًخصل برلك من حعصب املعىُت باألشكال املعاصسة للعىصٍس
ُ
 وك

ت إلى املغسب دٌسمبر  طٍس
ُ
ازة الق  2018الٍص

غُت مً أحل اإلاىاوىت  ها ألاظاظُت مً الىماٌ والترافؼ العلمي أداتَ  (AZETTA AMAZIGH)جخخز الؽبىت ألاماَص

ؼخغاٌ، وججػل مً اإلاشحػُت الذولُت لحلىق ؤلاوعان خلفُتها في الخفىير واإلاماسظت، واخخاسث الاؼخغاٌ في خلل لَل

غُت باإلاغشب غ وألاماَص َ. 2002مىز جأظِعها في ًىلُىص  الحلىق اإلاشجبىت باألماَص

ت مزهب خاوئ غلمُا ومصج ىها بأن أي مزهب للخفىق اللائم غلوإًماها من ىب أدبُا وظالم وخىش الخفشكت الػىفٍش

اللغت  أن الخمُيز بين البؽش بعبب جؤهذ فئنها ،غملي للخمُيز الػىفشَي احخماغُا، وبأهه ال ًىحذ أي مبرس هظشي أَو

ل ؤلاَوأ  لخػاٌؾؤلاخلٌ بامم وواكػا مً ؼأهه العلمُت بين ألَاؽيل غلبت حػترك الػلكاث زني ٌالػشق أو اللىن أو ألـا

َ .داخل الذولت الىاخذة حىب ختى ىلأشخاؿ ٌػِؽىن حىبا إبين 

َأي جومىاهمت فطح  وحععى حاهذة إلى
 
ل ٌعتهذف أو ٌعخدبؼ حػىُل أو غشكلت فَ مُيز أو اظخثىاء أو جلُُذ أو ف

اث ألاظاظُ كذم اإلاعاواة، في اإلاُذان العُاس ي أو  ىت أو الخمخؼ بها أو مماسظتها، غلالاغتراف بدلىق ؤلاوعان والحٍش

َ.خماعي أو الثلافي أو في أي مُذان آخش مً مُادًً الحُاة الػامتالاكخفادي أو الاح

خُث ظبم لها أن  (AZETTA AMAZIGH)مهما مً غمل  وعان وان حضءَ ولػل الخفاغل مؼ آلالُاث ألاممُت لحلىق ؤلا

ش أمام  ت إلى بػن هُئاث اإلاػاهذاث هما كذمذ جلاٍس ش مىاٍص َها والخالي:ػشلَ اإلايلفين باإلحشاءاث الخاـت، وكذمذ جلاٍس

 2010 ظىت - 77الذوسة  -لجىت اللماء غلى وافت أؼياٌ الخمُيز الػىفشي  -

ش ل -  2011ؼدىبر  -لملشسة الخاـت بالحلىق الثلافُت للاء وجلذًم جلٍش

 2012ماي  -الذوسة الثاهُت  -الاظخػشاك الذوسي الؽامل للمغشب  -

 2014ظىت  67الذوسة  -لجىت خلىق الىفل  -

 2015أهخىبش  - 56الذوسة  -دًت والاحخماغُت والثلافُت لجىت الحلىق الاكخفا -

 2016 ظىت - 118الذوسة  -لجىت الحلىق اإلاذهُت والعُاظُت  -

 2017ماسط  -الذوسة الثالثت  –الاظخػشاك الذوسي الؽامل للمغشب  -

َباإللافت إلى مؽاسهت م َ - لُت.ئم للماًا ااالذ مت في أؼغاٌ اإلاىخذي ألامميىخظ   لؽػىب ألـا

ُاث مهمت الهزه بفمل  غُت، واظخفذاس جـى غ وألاماَص ش جمىىذ مىظمخىا مً إبشاص مظاهش الخمُيز لذ ألاماَص خلاٍس

ت ، في هزا العُاقو. لفائذتهما ش الزي هلذم فُه باكخماب أهم ملخظاجىا غً واكؼ الحلىق اللغٍى ًأحي هزا الخلٍش

غُت غلى لىء اإلاماسظت الاجفاكُت للذولت اإلاغشبُت وجشظاهتها اللاهىهُت، وهزلً اظدىادا إلى مػىُاث  والثلافُت ألاماَص

لذ إليها مىظمخىا  ذووكائؼ جـى َ اإلاُذاوي. مً خلٌ غملُاث الـش
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الاهممام للجفاكُاث  مجاٌ في مهمافمً خلٌ مخابػت اإلاماسظت الاجفاكُت للذولت اإلاغشبُت، ًخطح أن هىان غمل 

ش بػن هُئاث اإلاػاهذاث مثل لجىت اللماء غلى حسجُل جأخش والبروجىوىالث أو اإلافادكت غليها، مؼ  في جلذًم جلاٍس

َ CERDالخمُيز الػىفشي  ش مىز ًىاًش م لها التي لم ًلذ 
 
ش اإلاغشبي اإلاىخظ ََو .2014الخلٍش بيء في جىفُز ظ هزلً ٍلخ 

غُت. َو ت والثلافُت ألاماَص ُاث الفادسة غً الهُئاث ألاممُت، ال ظُما ما ًخػلم بالحلىق اللغٍى َظىَ الخـى
 
ش بأهم هزه زه

ُاث بت مىاكؽت بمىاظ CERD الخمُيز الػىفشَي اللماء غلى راث الفلت بالخمُيز الػىفشي، والفادسة غً لجىت الخـى

ش اإلاغشبي CERD C/MAR/CO/17-18َ)الىزُلت ( :2010ؼدىبر  13في  الخلٍش

ص اللغت والثقافت " د من الجهىد بغُت حعٍص غُخين، ال سُما جىص ي اللجىت الدولت الطسف ببرل املٍص ألاماَش

ق حعلُمهما، كما جىصيها با غ ألي شكل من أشكال جخاذ الخدابير الالشمت لضمان عـدعن طٍس م حعـسض ألاماَش

الخمُيز العىصسي، ال سُما في الخىظُف وفي الحصىل على الخدماث الصحُت. وهي حشجع الدولت الطسف 

غ بلغتهمعل ، جىص ي ى ضمان محى أمُت ألاماَش
ً
اللجىت الدولت الطسف بأن حشدد بىجه خاص على . وأخيرا

غ  ع الخىجىمُت املىاطق التي ٌـسكنها ألامـاَش غ بسبب املشاَز  .ىٍت"موحضس سُاساث إلاخالء القسسي لألماَش

عا وفخح باب  .اتهجىص ي اللجىت الدولت الطسف بخىضُح معنى وهطاق مفهىم "مغسبُت الاسم" في حـشَس

غُت منهاًـضمن لجم بماخخُاز ألاسماء ا  .ُـع املىاطىين حسجُل ألاسماء، وخاصت ألاماَش

غ بجمُع سبل الاهخصاف القاهىهُت  ع املخعلق بالخمُيز العىصسي، وإعالم السكان، ألاماَش ص الدشَس حعٍص

 ".يهااملخاحت، وجبسُط جلك الـسبل وحسهُل اللجىء إل

خ  32سكم  في حػلُلها الػام CERDوحذًش بالزهش أن لجىت  اـت مػنى وهىاق الخذابير الخ كذ أوضحذ 2009غؽذ بخاٍس

هااإلا ، وهى اإلاىحى الزي ظاسث فُه لجىت الحلىق الاكخفادًت في لللماء غلى حمُؼ أؼياٌ الخمُيز الػىفشَي مىً اجباغ 

غ.مً هزا الىىع لفائذة ألَا خُث والبذ اإلاغشب باجخار إحشاءاث 56دوستها  َماَص

غُت اإلاغشبغلى اإلاعخىي الىوني حػخبر الىزُلت الذظخ مً خلٌ ؤلاكشاس  وظياهه، ىسٍت أهم اغتراف كاهىوي بأماَص

ت غُت لمً ميىهاث الهٍى غُت لغت سظمُت بملخض ى الففل الخامغ مً الذظخىس. باألماَص َوهزا الاغتراف باللغت ألاماَص

الىابؼ الشظمي للغت لخفػُل  اللاهىن الخىظُميجدذًاث الىاكؼ. فظشغان ما ًخلش ى أمام  لذظخىسيإال أن هزا ؤلاواس ا

غُت الزي هفذ غلُه الفلشة الشابػت مً الففل الخامغ اإلازوىس، باغخباسه  إلاماسظت الحم في اللغت اإواَس ألاماَص

ظىىاث غلى  8خىالي مشوس ولماهت دظخىسٍت لحماًتها مً التهمِؾ والعهش غلى جىمُت اظخػمالها. لم ًخم إكشاسه بػذ 

غُت، َو. هما أن اإلاؽَش2011اغخماد دظخىس  كذ وان وع الشائج خالُا في البرإلاان ال ًلبي ومىخاث ومىالب الحشهت ألاماَص

ٌ(AZETTA AMAZIGH)  غبرث  . هما2012العبم في اكتراح معىدة كاهىن جىظُمي غلى الحيىمت والبرإلاان مىز دحىبر

ل  الخىظُمي للاهىَنالحيىمي لؽشوع اإلاغً مىكفها اإلاففل مً  َ.2017في مزهشة ـادسة في أبٍش

َ، للغت ومعخػمليهاإن هزا الخأخش في إـذاس اللاهىن الخىظُمي وضحالت ممامُىه واوػذام لماهاث خماًت ا  هى جملق 

اظخمشاس  غلى ذ َُه، وجأبدمش الخمُيز وجدلُم اإلاعاواة الياملت بين اإلاىاوىين ظافش للذولت مً التزاماتها الذظخىسٍت

غُت وإكباسها،  َوحصجُؼ اظخػمالها ودغمها.ُل لغاث وميىهاث زلافُت أخشي وجفمالذولت في تهمِؾ ألاماَص
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غي، وماصالذ الىفىؿ  احي واللغىي ألاماَص أما الترظاهت اللاهىهُت اإلاغشبُت فهي جىشط الخمُيز لذ اإلايىن الهٍى

ػُت والخىظُمُت، ختى الفادسة خذًثا، جدمل بين وُاتها ملخمُاث ال جخلىا م غ وألاماالدؽَش غُت ً جمُيز لذ ألاماَص َص

َوجيخفب غلبت أمام الخمخؼ بالحلىق في ؼتى اإلاجاالث:

 الخقاض ي واملحاكمت العادلت:الحق في 

لحماًخه واللجىء إليها  كذم اإلاعاواة أمام اإلاداهم ىػاملت غلاإلافي  الفشد خم ) 6و  5اإلاادة  (جممً الاجفاكُت 

اث   اإلاداهم ىألاظاظُت، وهزلً خم الشحىع إلبفذد أي جمُيز غىفشي ًيىن اهتهاوا إلاا له مً خلىق ؤلاوعان والحٍش

َ
 
ن غادٌ غً أي لشس ل َالخماظا لخػٍى ح 

 .هىدُجت لهزا الخمُيز لهَ 

 وجلذًم الىزائم واإلازهشاثاللاهىن اإلاىظم للخلاض ي باإلاغشب ًىق غلى اللغت الػشبُت لغت وخُذة للخلاض ي ما صاٌ 

َللمدىمت
 
والعلىت اللمائُت اإلايلفت بالبدث والخدلُم  )21اإلاادة (لضم اإلاعىشة اإلاذهُت لباه الؽشوت اللمائُت ، وج

إرا واهذ بلغت ، باالظخػاهت بترحمان لترحمت ألاكىاٌ واإلاشاظلث والاجفاالث )318اإلاادة (وهُئت اإلادىمت  )112اإلاادة (

دت للذظخىس، َو ،أحىبُت غُت لغت أحىبُت في مخالفت ـٍش ٍجبر إلى اللغت الػشبُت. فاللاهىن اإلاغشبي ٌػخبر اللغت ألاماَص

َالترحمت أو الخىاـل بلغت غير لغتهم أزىاء لجىئهم لللماء.الىاولين بها غلى 

ً اإلاترحمين واللماة ومىفزي اللاهىن ال جلذم دسوظا في اللغت و/أو باللغت  وغني غً البُان أن اإلاػاهذ اإلايلفت بخيٍى

غُت. َألاماَص

غُتفي الحق   حسجُل ألاسماء ألاماَش

المي لحلىق ؤلاوعان غلى خم ول فشد في الصخفُت اللاهىهُت، وجؤهذ جىق اإلاادة العادظت مً ؤلاغلن الػ

م شَ را خ َأما إ،)7اإلاادة (اجفاكُت خلىق الىفل غلى إلضامُت الدسجُل الفىسي ليل مىلىد حذًذ، وخله في اهدعاب اظم 

خه، وأي وفل مً بػن أو  ً أحل ؤلاظشاع بئغادة اإلاعاغذة والحماًت اإلاىاظبخين م جلذًم تالذول فػلىل غىاـش هٍى

خهإزباث  َ.) 8اإلاادة ( هٍى

دون جدذًذ مػنى الىابؼ  يؽتره أن ًيىن الاظم را وابؼ مغشبإال أن كاهىن الحالت اإلاذهُت اإلاػمٌى به في اإلاغشب ٌ

 وجم فخذ باب الخظلم ؤلاداسي في خالت سفن .وجم جدذًذ الئدت لألظماء اإلالبىلت في سجلث الحالت اإلاذهُت، اإلاغشبي

خم بزلً خشمان الػذًذ مً ألاظش مً إولق أظماء إال أنها إحشاءاث غاممت وجخىلب وكخا وحهذا لللُام بها.  الاظم، ٍو

تها واهخمائها. غُت غلى أبىائها، والاغتزاص بهٍى َأماَص

غ مً خمَؽيل َو ل الفىسي واهدعاب اظم وشخفُت كاهىهُت، هدُجت للخمُيز الدسجُ الحشمان اإلاعخمش لألماَص

عان لفلشة باء مً كشاس مجلغ خلىق ؤلاوخىابم مؼ ما حاء في احعُما وممىهجا لحلىق ؤلاوعان، ٍو الػىفشي، اهتهاوا

خ  34/7 َ.2008ماسط  28بخاٍس

 الخطاب العىصسي  مىاهضتالحق في الخعبير و 
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خظش وؽش حمُؼ ألافياس اللائمت غلى الخفىق الػىفشي أو "أن  CERDأغلىذ لجىت  15في حػلُلها الػام سكم 

ت الشأي والخػبير ت ًيسجم مؼ خٍش َ؛"الىشاهُت الػىفٍش

غُت غ لألظف، ًخخز الخىاب الػىفشي لذ ألاماَص مظاهش مخخلفت، فىجذه في ؤلاغلم الشظمي وغير الشظمي.  وألاماَص

داث ومىاكف ـادسة غً أفشاد أو مجمىغاث. هما ًىحذ في ممامين اإلالشساث الذساظُت، أو ًأحي في ؼيل  جفٍش

ولىً اللاظم اإلاؽترن بين ول هزه الحاالث هى اوػذام أي جذخل صحشي مً وشف الذولت ومؤظعاتها، وغُاب أي 

ظبل للهخفاف باليعبت للمخمشسًٍ. خاـت أن اللاهىن الجىائي اإلاغشبي لم ًجشم الخمُيز اإلابني غلى أظاط اللغت 

َ .)مىشَس 2الفشع (

ن الجمعُاث ت الاجخماع السلمي وجكٍى  حٍس

اث الػامت في اإلاغشب بملخض ى كاهىن ـادس مىز  ذبيَرًخم ج هىان خاحت كذ أـبذ مخجاوصا َوظىت، َو 60الحٍش

َلحت إلالءمخه مؼ اإلاػاًير الذولُت في هزا الفذد.م َ

غُت، غلى غشاس حمػُاث أخشي، حػِؾ ـػىباث وجمُِلا ممىهجا في جأ خػزس ظِغ الجمػُاثفالجمػُاث ألاماَص . ٍو

الػمىمُت. مما ًؤزش غلى العير الػادي  اثغليها الحفٌى غلى جشخُق العلىاث لخىظُم ألاوؽىت واظخغلٌ اللاغ

ت. ف كذستها غلى الخىىس والاظخمشاٍس مػ  وكذ دأبذ اللىاث الػمىمُت في اإلاغشب غلى مىؼ اإلاعيرة الىوىُت  ألوؽىتها، وٍ 

غُت  َكمؼ اإلاؽاسهين فيها والخىىُل بهم.، َوTAWADAللحشهت ألاماَص

غي  مؼ الخمُِم غلى أوؽىتهم واظتهذاف ظلمتهم الجعذًت، وحعخمش مػاهاة الىلبت اإلاىخمين للففُل الىلبي ألاماَص

إلى الُىم، هما ًمىؼ اللاهىن جأظِغ ألاخضاب غلى أظاط  2005غي فهى مدمىس مىز أما الحضب العُاس ي ألاماَص

َحهىي.

 الحق في الخعلُم

غُت مفاسكت للىاكؼ وال حػىي  ول ألاسكام وؤلاخفائُاث التي جلذمها الجهاث الشظمُت في مىلىع جذَسغ ألاماَص

غُت ـىسة خلُلُت غً  َهبري: زلزت مذاخلًخخبي في مؽاول حمت، ًمىً جلخُفها في الزي جذَسغ ألاماَص

اث حػمُم  غذم .1 غُت وخفشها فلي في اإلاعخٍى  مؤظعاثوفي  ،ألاولى مً الخػلُم الابخذائيجذَسغ اللغت ألاماَص

 .غُاب ؼبه جام في الخػلُم الخفىص يمؼ  ،اللىاع الػمىمي في ذودةمد

 اللغتفي  البُذاغىجي والابخياَس البدث ولػف ،اليافُت الىخب اإلاذسظُتَو الذًذاهخُىُتىظائل الغذم جىفش  .2

غُت  .ألاماَص

ً وجىظُف مدذودًت  .3 تجيٍى ت ألاوش التربٍى  ظىاء غلى اإلاعخىي الىمي أو الىُفي.) ين ...أظاجزة، مفدؽ( وؤلاداٍس

 والفىُت الثقافُت وشطتحق إلاسهام في ألا
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. فئرا وان اإلازوىس ظابلا، غلى لشوسة اخترام الخىىع الثلافي وىظُلت إلاىؼ الخمُيز الػىفشَي 34/7ًىق اللشاس 

غي مفذسا للغتزاص باليعبت لؽشائذ غٍشمت مً اإلاجخمؼ اإلا عترعي اهخمام الػذًذ مً اإلايىن الثلافي ألاماَص غشبي، َو

َالباخثين واإلاهخمين مً داخل اإلاغشب وخاسحه، فئن اإلاؤظعاث اإلاغشبُت ماصالذ جخػامل مػه بمىىم ؤلاكفاء والتهمِؾ.

غي، َووخُذة كىاة غمىمُت باإلاغشب هىان كىاة  29مً بين ف حػاوي مً غذة مؽاول هي مخخففت في ؤلاغلم ألاماَص

ت وحىدة البرامج. باإللافت إلى حىدة غخادها الخلني وكذستها غلى البث مشجبىت باإلمياهُاث  وجأهُل اإلاىاسد البؽٍش

َاإلاعخمش واإلامخذ في مخخلف اإلاىاوم.

ى باللغت الػشبُت ت الزي ًلذمه اإلاشهض العِىمائي اإلاغشبيالعِىمائُؤلاهخاحاث دغم أما  ، فهى مؽشوه بخلذًم العِىاٍس

ا ل فلي. مما ٌػني إكفاءَ  مىً الىكىف غلى فج  غُت. ٍو أحىس في في دغم اإلاهشحاهاث و ؼاظػت فىاسَقلمبذغين باألماَص

غ باإلالاسهت مؼ غيرهم. الفىاهين َألاماَص

غُت وال حػخمذ اإلاىسور الفني  ً الفىاهين في مخخلف اإلاجاالث ال حعخػمل اللغت ألاماَص وحذًش بالزهش أن ول مػاهذ جيٍى

غي، ظىاء حػلم ألامش ب غُت، أو اإلاػهذ الػالي للفً  اهذاإلاػألاماَص ً في اإلاىظُلى ألاماَص اإلاىظُلُت التي ال جلذم أي جيٍى

َاإلاعشحي أو غيرهما.

 حقىق الشعىب ألاصلُت

لُا وبػمله الحماسي في خىك اإلاخىظي، وخُث أن  غي ًخميز بأـالخه في ؼماٌ إفٍش خُث أن اإلايىن ألاماَص

لُت  CERDاجفاكُت  َال  اإلاغشبُت ن الذولتُمىً اللٌى أف، )23لُم الػام الخػ(حعشي غلى الؽػىب ألـا
 
أي خماًت لش ج

غُت حلىق ل لىبُػُت في امخلن وجىمُت ومشاكبت واظخخذام أساليها وأكالُمها ومىاسدها االلبائل والجماغاث ألاماَص

ً دون  ،الخىاؿ اإلاؽترهت. بل جىهج ظُاظاث للحذ مً ملىُت العيان لألساض ي وهضغها لفائذة الذولت أو اإلاعدثمٍش

دت واإلاعدىيرة.  َاظدؽاسة العيان أو ولب مىافلتهم الفٍش

لت الػِؾ اإلاخميزة  أما غذم اخترام خ ولغت ووٍش لُللعيان زلافت وجاٍس ػذ أظاس ي في بشامج مين، وغذم إدألـا احها هب 

جدلُم جىمُت  بذٌالخىمُت والعُاظاث الػمىمُت، فلذ ألحم ألشاسا بلُغت باليعُج الاحخماعي وباإلادُي البُئي. 

ت اإلادلُت اكخفادًت واحخماغُت معخذامت جخماش ى مؼ خفائفها الثلافُت َ.واللغٍى

ص آلُاث مكافحت الخمُيز العىصسي   حعٍص

َ غ باإلاغشب، ًضداد ووأة بعبب غُاب أي شدَ ما جم ظ  غُت وألاماَص ه أغله بؽأن مظاهش الخمُيز الػىفشي لذ ألاماَص

غترف ذد. فشغم أن اإلاغشب هذولت وشف في اجفاكُت الخمُيز الػىفشي كذ اآلُت للخظلم والاهخفاف بهزا الف

مػالجت مخخفا باظخلم َوووىُا يش ئ حهاصا ًأن ب ذوحػهَ ألافشاد،  جظلماثفي اظخلم ودساظت   CERDلجىتباخخفاؿ 

َولػل دوس هزا الجهاص هى: .جلً الخظلماث

َمُيز الػىفشي؛اظخػشاك العُاظاث الحيىمُت الشامُت إلى الحماًت مً الخ -

عي ألخيام الاجفاكُت؛ - ذ الامخثاٌ الدؽَش َـس
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 جثلُف الجمهىس بؽأن التزاماث الذٌو ألاوشاف بمىحب الاجفاكُت؛ -

 ؤلافلث مً الػلاب غلى أغماٌ الخمُيز الػىفشي وحػظُم ظبل الاهخفاف لطحاًا هزه الاهتهاواث؛غذم  -

ش اإلالذمت إلى لجىت  - َاللماء غلى الخمُيز الػىفشي؛معاغذة الحيىماث غلى إغذاد الخلاٍس

 الخىصُاث

غُت هى واحب دظخىسي غلى غاجم  إن إـذاس كاهىن جىظُمي غادٌ ومىفف لخفػُل الىابؼ الشظمي للغت ألاماَص

ئها اإلاياهت اللئلت بها في اليعُج الاحخماعي واإلاؤظعاحي َو، ولتذال غُت وجبٍى كذ ٌؽيل خىىة أولى في معاس إهفاف ألاماَص

مى ػاتها وبين سوح ومىىىق الذظخىَساإلاغشبي. ٍو ، ً أن ًيىن مذخل لخلم اوسجام جام بين مؤظعاث الذولت وحؽَش

َ.والالتزاماث الذولُت للمغشب أمام اإلاىخظم الذولي

غُت مً أحل اإلاىاوىت  َ:ب جىص ي (AZETTA AMAZIGH)اهىلكا مً رلً فئن الؽبىت ألاماَص

 جصحُذ مشاحػت َورإلاان لىلاػ وحػذًلث مً ؼأنها إخماع مؽشوع اللاهىن الخىظُمي اإلاػشوك غلى الب

 ه.التي حؽىبَ  والىىاكق الاخخلالث

  ؤلاظشاع بدىلُذ الترظاهت اللاهىهُت اإلاغشبُت مً ول مظاهش الخمُيز الػىفشي، وفخذ باب الذفؼ بػذم دظخىسٍت

 مً الذظخىس اإلاغشبي. 133اللىاهين بئـذاس اللاهىن الخىظُمي اإلاىفىؿ غلُه في الففل 

  ض وظائل الخظلم والاهخفاف لطحاًا الخمُيز الػىفشي، ال ظُما مً خلٌ إخذار آلالُت اإلاىفىؿ غليها في حػٍض

 .CERDمً اجفاكُت  14اإلاادة 

  غُت في الحُاة الػامت، كفذ ولؼ بشهامج مىذمج لخفػُل جلُُم هجاغت البرامج الحيىمُت في مجاٌ إدماج ألاماَص

 . ؤلامياهُاث اللصمت لزلًسـذ َو، الالتزاماث الذظخىسٍت للذولت

غُت من أجل املىاطىت    )AZETTA AMAZIGH(الشبكت ألاماَش

 8102دجىبر  –السباط 


