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  اجةــــــــــــــــــــبـدي
  

، وحضورھما إفريقية عموما، والمغربية خصوصا إلى العمق التاريخي للغة والثقافة ا�مازيغيتين في بناء الشخصية الشمال استنادا
  .الحيوي والفاعل في الثقافة المغربية

خNل ما يزيد عن ثNث وثNثين قرنا ومن أجل  بقيمھا اMنسانية النبيلة وبالنظر إلى ما ساھمت به ا�مازيغية لغة وثقافة وھوية وحضارة
  .ولeنسانية جمعاء للشعب المغربياستعادة ا�مازيغية �دوارھا الحضارية الكبيرة في بناء حاضرھا واستشراف مستقبل أفضل 

دبية، للحركات الجمعوية منذ أكثر من نصف قرن من العمل والنضال والترافع، مما العلمية والحقوقية وا� ات اMيجابية،على التراكم وبناء
، حتى باتت مھمة الحفاظ عليھا وتطويرھا مختلف الفئات في المجتمع المغربي، لدى بأھمية رد ا�عتبار لhمازيغيةساھم في تنامي الوعي 

  .توجھاته ومرجعياتهى عاتق كافة مكونات الشعب المغربي بكل وطنية ملقاة عل مسؤولية

تفاقية، ومنھا ولة المغربية وتوصيات اmليات ا�المصادق عليھا من طرف الد الدولية لحقوق اMنسان الصكوكواستحضارا لمضامين 
قريرين السابع عشر والثامن عشر المقدمين التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بمناسبة مناقشتھا للت

جتماعية والثقافية، عNوة على التوصيات المنبثقة قتصادية وا�بجنيف، ولجنة الحقوق ا� 18/08/2010أمامھا من قبل الدولة المغربية بتاريخ 
ناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب ، بعد م22/05/2012عن أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق اMنسان المنعقدة بجنيف بتاريخ 

، وتوصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق اMنسان في دورته العشرين في إطار تعزيز 2008/2011
  .نميةوحماية جميع حقوق اMنسان، المدنية والسياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية، ومن بينھا الحق في الت

يجابيات واستحضارا Mالثقافي،  عددثقافات وا�عتراف الرسمي بالتوإعما� لمبدإ اMنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين ال
ابية لذلك يجتدبير التعدد اللغوي، واmثار اMبعض التجارب المقارنة، سواء في جوانبھا الدستورية أو التشريعية أو في جوانبھا الميدانية بشأن 

  .شعوبھا علىتنمويا 

المنشور في  1.11.91، المعتمد بمقتضى ظھير رقم 2011وتأسيسا على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من دستور يوليوز 
  :، التي نصت على أنه30/7/2011ريخ بتا 5964الجريدة الرسمية عدد 

 ركا لجميع المغاربة بدون استثناءيدا مشتتعد ا�مازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارھا رص"

 يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لhمازيغية وكيفيات إدماجھا في مجال التعليم وفي مجا�ت الحياة العامة ذات ا�ولوية،
  ".وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبN بوظيفتھا، بصفتھا لغة رسمية

  :ي كان من بين ما أكدت عليه كونور التعلى مقتضيات تصدير الدست وبناء

المملكة المغربية دولة إسNمية ذات سيادة كاملة متشبتة بوحدتھا الوطنية والترابية وبصيانة تNحم وتنوع مقومات ھويتھا الوطنية "
Mفريقية وا�ندلسية والعبرية الموحدة بانصھار كل مكوناتھا العربية اMسNمية وا�مازيغية، والصحراوية الحسانية والغنية بروافدھا ا

  ".والمتوسطية

  .وبناء على كون اللغة ا�مازيغية، واللغة العربية، لغتان رسميتان للدولة

  :ـ الذي كان من بين ما جاء فيه 2012واستحضارا للتصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان ـ بداية 

لقد . ية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات في المناصب العليا والقضاء وا�مازيغيةإعطاء ا�ولوية للقوانين المھيكلة كالقوانين التنظيم "..
 أقر الدستور توجھات في ھذا المجال تقتضي تنزيN تشاركيا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية وا�مازيغية في إطار

  ".يحفظ الوحدة ويضمن التنوع
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على تفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد : وتنمية استعمال اللغة العربية العمل بالموازاة مع تطوير" 
كيفيات إدراج ا�مازيغية وإدماجھا في التعليم والحياة العامة، مع صيانة المكتسبات المحققة ووفق جدولة زمنية تراعي المجا�ت ذات 

  .."اللغة والثقافة ا�مازيغيتنمختلف الفاعلين في مجال النھوض با�ولوية، واعتماد منھجية تشاركية مع 

  :اmتي نصه للغة ا�مازيغية  التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي القانون مشروعنقترح على ذلك  وبناءً 
  
  

  القسم ا"ول
  أھدافمبادئ وأحكام عامة، 

 الباب ا"ول
  أحكام عامة

  1المادة 

  .ازيغية لغة رسمية للدولة بالمغربد اللغة ا�مــعتُ 

  2المادة 

والرصيد اللغوي المتداول بشمال إفريقيا، والمنتوج  م اللغة ا�مازيغية في منطوق ھذا القانون مختلف التعبيرات اللسانية الجھوية،ضُ تَ 
   .اللسني والمعجمي الحديث

  3المادة 

  .ةد لكتابة اللغة ا�مازيغيعتمَ المُ الحرف ھو " تيفناغ"حرف 

  4المادة 

، ھا العملبالجاري  في النصوص التشريعية" اللغة العربية"بعد عبارة " اللغة ا�مازيغية"وضاف بمقتضى ھذا القانون التنظيمي عبارة تُ 
  .بما يضمن المساواة وعدم التمييز

أية مادة أو مع مقتضيات  ،ه المادةمن ھذ الفقرة السابقةمتعارض مع  تشريعي بعدم دستورية كل قانون أو نص ،الطعن أو الدفع ،يمكنو
   .التنظيمي ھذا القانون موادأخرى من 

  لثانيالباب ا
  أھداف تأسيسيةمبادئ و

  الفرع ا"ول
  ئ تأسيسيةمباد

  5المادة 

  : الدولة بضمان ما يلي تلتزم
  .المغاربة بدون استثناء ا�مازيغية لغة وثقافة وحضارة وھوية رصيد مشترك لجميع -أ

شكN من أشكال التمييز  ،للغة ا�مازيغية أي تنقيص أو احتقار بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينھما، واعتبارالمساواة  - ب
  .االمعاقب عليه جنائي أو العرقي العنصري

  .والعمل على النھوض به ،ـ الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري ا�مازيغي ج
  الفرع الثاني

  أھداف تأسيسية

  6المادة 

إدماجھا في  وذلك عبر تحديد طرق ،مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور يھدف ھذا القانون التنظيمي إلى تفعيل
  .وكذا القواعد العامة �ستعمالھا والنھوض بھا وحمايتھا ،التعليم واMعNم وفي مختلف مجا�ت الحياة العامة
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  7المادة 

  :ما يليل كذلكيھدف ھذا القانون التنظيمي 

 .والبيئية المجالية والبشريةو مة في التنمية المستدامةأ ـ المحافظة على اللغة والثقافة ا�مازيغية، والنھوض بھما للمساھ
  .العمومية والمجالس المنتخبةاMدارات والسلطات  استعمال اللغة ا�مازيغية من طرف ب ـ

  .تين للدولةترسيخ ثنائية اللغتين الرسمياللغة ا�مازيغية، وميع المغاربة بج التواصل بينالحق في  ضمان ـ ج
 .قيم التماسك والتضامن الوطني من خNل القيم اMيجابية للثقافة ا�مازيغية دعم ـ د
 .والتنوع الثقافيتشجيع وإبراز إيجابيات التعدد اللغوي  ـ ه

  الباب الثالث
  آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة ا"مازيغية 

  8ة الماد

  :يلي ماللغة ا�مازيغية  يشمل تفعيل الطابع الرسمي
  .باللغة ا�مازيغية الرسميةوالتقارير الصادرة عن المؤسسات إنجاز المطبوعات اMدارية  -أ 

  .التداول ومخاطبة المغاربة بإحدى اللغتين الرسميتين العربية أو ا�مازيغية ب ـ
  .حررة باللغة ا�مازيغيةالما�عتراف بحجية الوثائق والمراسNت  جـ 
  .لجريدة الرسمية باللغة ا�مازيغيةنسخة من اإصدار  -د 

  9المادة 
  :يشمل تفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية وإدماجھا 

ج وجوبا درَ تُ و .المرفق العمومي ض لھا كليا أو جزئيا مھامالمؤسسات المفوّ في في المرافق العمومية و ،على استعمال اللغة ا�مازيغية العمل
  .�داء الخدمات العمومية الخاصة دفاتر التحمNت بنودضمن مقتضيات الفقرة السابقة 

  10المادة 

  :ض باللغة ا�مازيغية وإدماجھايشمل النھو
 ليات الحضارةوإبراز مختلف أبعاد وتج ،بمختلف مناطق المغربالعناية بالمآثر التاريخية الحفاظ على الثرات المادي والNمادي لhمازيغية و

  .التنمية المستدامة والثقافية ا�مازيغية مع العمل على إدماجھا ضمن منظومة

  القسم الثاني
  للغة ا"مازيغيةللطابع الرسمي  التفعيل القطاعي

  الباب ا"ول

  إدماج اللغة ا"مازيغية في منظومة التربية والتكوين

  الفرع ا"ول

  ميةبرامج محو ا"إدماج اللغة ا"مازيغية في 

  11 المادة

  .م اللغة ا�مازيغية حق لجميع المغاربة علُّ تَ 

  12المادة 

  .تُدمج ا�مازيغية لغة وثقافة وحضارة في جميع برامج محو ا�مية والتربية غير النظامية

NضطNع بأدواره ل) ة(وتأھيل المواطن لمعرفةلمدخN جزء من برامج محو ا�مية، باعتبارھا  اللغة ا�مازيغيةوتعلم  تعليميعتبر 
  .المجتمعية

 البرامج مختلفوتنفيذ في إعداد وتقييم  ،تساھم المؤسسات المسندة لھا مھام العناية باللغة ا�مازيغية والنھوض بھا والعمل على إدماجھا
  ."ا"مية الوكالة الوطنية لمحاربة " برامج  ،و�سيمافي مجال محو ا�مية والتربية غير النظامية، المعتمدة والسياسات 

  
  الفرع الثاني

  .اhبتدائيو التعليم ا"ولي إدماج اللغة ا"مازيغية في
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  13المادة 

في القطاعين العمومي والخصوصي، وكذا في المؤسسات  ا�وليمستويات الدراسية للتعليم قافة في جميع الم تعليم ا�مازيغية لغة وثعمّ يُ 
  .التعليمية التابعة للبعثات ا�جنبية

  14 المادة
  . م اللغة ا�مازيغيةفي تعل ـ داخل المغرب وخارجه ـ الدولة حق المغاربة نتضمَ 

   .والحضارة ا�مازيغيتين القيم النبيلة للثقافةو قيم المواطنة ترسيخ التعليمية راعى في إعداد المناھج و البرامجيُ 
  15 المادة

  .بتدائي وفق مبدأ التدرج نحو الوحدة اللغويةالجھوية للغة ا�مازيغية في التعليم ا�ولي وا� الفروععتمد تُ 
  

  الفرع الثالث

  .الثانويإدماج اللغة ا"مازيغية في التعليم 

  16 المادة

في القطاعين العمومي  الثانويالتعليم والثقافة والحضارة ا�مازيغية في كافة مؤسسات تعليم اللغة م على الصعيد الوطني عمّ يَ 
  .تعليمية التابعة للبعثات ا�جنبيةوالخصوصي، وكذا في المؤسسات ال

  17المادة 

عدة لكل من المستويات الدراسية الواردة في الفقرة تدرج اللغة والثقافة والحضارة ا�مازيغية كمواد أساسية ضمن المناھج والبرامج المُ 
  .وتعتمد كلغة ُمدّرسة ولغة للتدريس .السابقة

  الفرع الرابع

  .المھنيات التكوين إدماج اللغة ا"مازيغية في مؤسس

  18 المادة
   .المھني مختلف مؤسسات التكوين رس فيدوالتم من مواد التكوين ثقافةوحضارة وھوية كمادة أساسيةلغة وتدرج ا�مازيغية 

  
  الفرع الخامس

  .تكوين ا"طرمؤسسات العالي وإدماج اللغة ا"مازيغية في التعليم 

  19المادة 

، كمادة أساسية في امتحانات أو مباريات الولوج لمختلف مؤسسات التعليم معيارية موحدة ھوية، ولغةثقافة،وحضارة، و تدرج ا�مازيغية
  .ومؤسسات تكوين ا�طرالجامعي 

  20المادة 

ضمن البرامج الدراسية بالجامعات، والمعاھد العليا والمدارس والمراكز  تدرج ا�مازيغية ثقافة،وحضارة، وھوية، ولغة معيارية موحدة ،
  .أو خصوصية كانت عمومية معنية بالتكوينال

  21المادة 
من مختلف مؤسسات  ، كمادة أساسية في امتحانات أو مباريات التخرجولغة معيارية موحدةثقافة،وحضارة، وھوية،  تدرج ا�مازيغية

   .ومؤسسات تكوين ا�طرالتعليم الجامعي 
  22المادة 

 تكوينية في اللغةالجامعات والمعاھد العليا، كما تدرج مجزوءات كل ث بشأنھا في ث شعب للدراسات ا�مازيغية ومراكز لhبحاحدَ تُ 
  .عبا�مازيغية في مختلف الشُّ 

  23المادة 

المعاھد العليا وكذا في ا�كاديميات والمراكز الجھوية ا�مازيغية في مختلف الجامعات وبأطر البحث وتدريس حدث مناصب مالية خاصة تُ 
  .ينلمھن التربية والتكو

  24 المادة



   -أزطا أمازيغ–المعد من قبل الشبكة ا"متزيغية من أجل المواطنة  ا"مازيغيةلتفعيل دسترة اللغة قانون تنظيمي شروع قترح مم
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  .يلتوظيف أو التدريس بالمؤسسات الواردة في ھذا القانون التنظيمكشرط ل عتمد ا�مازيغيةتُ 

  الباب الثاني
  .والمكتوب السمعي البصريو السمعيإدماج اللغة ا"مازيغية في وسائل اGعFم 

  25المادة 

  .ن في اMعNم والتواصليتم إدماج ا�مازيغية لغة وثقافة في برامج التدريس بمعاھد التكوي

  26المادة 

  .عمومية كانت أو خصوصيةMعNمية اتدمج وتستعمل اللغة ا�مازيغية في مختلف المؤسسات والمنابر 

  27المادة 

 تيسيرو ،التراب الوطني لكافة ھاتتغطي وضمان ،ساعة يوميا 24إلى  �مازيغيتيناواMذاعة للقناة  التلفزي للبث المدة الزمنيةترفع الحكومة 
   .داخل وخارج المغرب استقبالھا

  .تحدث قنوات تلفزية جھوية تعنى بالثقافة والخصوصيات المحلية

  28المادة 

نتاجات إول Mنجاز أو دعم إنجاز برامج على ا�ق) % 50(نسبة  2014من سنة  ابتداء العموميةعتمد في ميزانيات المؤسسات اMعNمية تُ 
  .أمازيغية

  .المرئية المسموعةقنوات ووسائل اMعNم المسموعة وا�ولى أعNه في إعداد دفاتر تحمNت ال ةرتراعى مقتضيات الفق

  .في مراقبة إعداد وتقديم البرامج والمواد الموضوعاتية با�مازيغية أو حول ا�مازيغية لجودةامعايير قواعد الحكامة الجيدة و ىاعتر

  29المادة 

  .إليھا تترجمباللغة ا�مازيغية أو  وُخطبھم التصريحات الرسمية للمسؤولين بثتُ 

  30المادة 

بة بترجمة مصاحَ با�مازيغية أوا�سئلة الشفوية ا�سبوعية لمجلسي البرلمان الدستورية و جلساتال، القنوات واMذاعات العموميةتنقل على 
  .فورية إلى اللغة ا�مازيغية

  .سات الشھرية المخصصة لرئيس الحكومةتنقل كذلك وفق ما أشير إليه في الفقرة السابقة الجل

  31المادة 

، ھيأة مكلفة بالتتبع ومراقبة حسن إدماج تلك المؤسسات المؤسسات اMعNميةالوطنية لeذاعة والتلفزة وغيرھا من  حدث بالشركةتُ 
  .لhمازيغية في برامجھا ومشاريعھا

  32المادة 

  .تدعم الدولة اMعNم ا�مازيغي المكتوب، وتساھم في تأھيله وتطويره

  33المادة 

Nحياتھا لضمان حسن تفعيل مقتضيات المواد الواردة في ھذا تتولى الھيئة العليا لNتصال السمعي البصري ممارسة اختصاصاتھا وص
  .القانون التنظيمي

  الثالث الباب

  .الفنيةوالثقافية  لبرامجإدماج اللغة ا"مازيغية في ا
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  34المادة 

  .يحق استعمال اللغة ا�مازيغية في كافة البرامج الثقافية والفنية العمومية

  35المادة 

  .تضمن الدولة دعم استعمال اللغة ا�مازيغية في مجا�ت اMبداع الثقافي والفني

  36المادة 

  .لموروث الثقافي والفني ا�مازيغي وتطويرهتشجع الدولة إحياء ا

  الرابع الباب 
  .اGدارة والمؤسسات العموميةة في يإدماج اللغة ا"مازيغ

  الفرع ا"ول

  والفضاءات العمومية إدماج اللغة ا"مازيغة في التشوير العمومي

  37المادة 

  :في اللغة ا�مازيغية وجوبا تُستعمل

  .العمومية والمطارات وكل الفضاءات لوحات وعNمات التشوير المثبتة على الطرق -

  38المادة 

  .يراعى في تسمية المؤسسات والمنشآت وا�ماكن العمومية الد��ت وا�بعاد الثقافية والحضارية والتاريخية ا�مازيغية

  

  39المادة 

ذا لشبه العمومية وكتة في واجھات الوزارات وفي واجھات المؤسسات العمومية أو اجميع اللوحات والNفتات المثب تنجز باللغة ا�مازيغية
  .أعNه 38، مع مراعاة مقتضيات المادة عة لھا أو لوصايتھاالمرافق التاب

  40المادة 

رج وكذا المرافق واMدارات جميع اللوحات والNفتات المثبتة في واجھات السفارات والقنصليات المغربية بالخا باللغة ا�مازيغيةتنجز 
  .عة لھا أو لوصايتھاالتاب

  41المادة 

  .اللغة ا�مازيغية للتواصل في مواقعھا اMلكترونية وجوبا العمومية واMدارات ل المؤسساتتستعمِ 

  الفرع الثاني

ــرسمية   .إدراج اللغة ا"مازيغية في المطبوعات اـل

  42المادة 

  : الرسمية التالية  المطبوعات تنجز باللغة ا�مازيغية 

  .العمومية ؤسسات العمومية أو شبهـ المطبوعات الرسمية للوزارات أوالم 1

  .ا�ستمارات الشخصية أو استطNعات الرأي التي تنجزھا السلطات العمومية أو شبه العمومية أو بتكليف من أي منھما -  2



   -أزطا أمازيغ–المعد من قبل الشبكة ا"متزيغية من أجل المواطنة  ا"مازيغيةلتفعيل دسترة اللغة قانون تنظيمي شروع قترح مم
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  .التي تدخل في حكم الوثائق السابقة أو المرتبط إنجازھا بھا المطبوعاتجميع  3-

  

  الفرع الثالث
  GداريةاوالمراسFت  الوثائقإدماج اللغة ا"مازيغية في 

  43المادة 

  :باللغتين الرسميتين للدولة، و�سيما  اMداريةوثائق ال تحرر

  . ـ الوثائق والشھادات التي ينجزھا أو يسلمھا ضباط الحالة المدنية

  .ھا السفارات والقنصليات المغربيةـ جميع الوثائق والشھادات التي تنجزھا أو تسلم

  44 المادة
التي وجھت  اللغة أو المؤسسات العمومية أو المنتخبة بنفس اMدارات العمومية إلى إحدى وجھة باللغة ا�مازيغيةيجب الجواب على المراسNت الم

   .بھا
 ،امتياز تدبير مرافق عمومية أو خدمات عمومية أو في إطار التدبير المفوض المستفيدة من على الشركات والمقاو�ت الفقرة السابقة تجري أحكام

   .الخاصة بدفتر التحمNت  الشروط وجوبا ضمنالحق  ويدرج ھذا
  الفرع الرابع

  وثائق الھويةإدماج اللغة ا"مازيغية في الوثائق السيادية و في 

  45المادة 

  :يشمل تفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية  ما يلي 
  .ريدية ومختلف أختام اMدارات العمومية ومطبوعاتھا، والطوابع البالقطع وا�وراق النقديةالسيادة الوطنية مثل وثائق إدراجھا في مختلف 

  

  46المادة 

  : وثائق الھويةالبيانات الرسمية ل أيضا،تكتب باللغة ا�مازيغية 

  .وجواز السفر الوطنية للھوية ةـ البطاق 1
  .ـ رخص السياقة بمختلف أنواعھا 2
  . ـ بطاقات اMقامة المخصصة لhجانب المقيمين بالمغرب 3

  خامسالالفرع 

  . العمومية مجال الخدماتإدماج اللغة ا"مازيغية في 

  47المادة 

  : والخدمات العمومية، و�سيما وظائف و خدمات وا�تصال تدمج اللغة ا�مازيغية في جميع وسائل العمل 

  .أجھزة القوات المساعدة، أجھزة الوقاية المدنية، أجھزة الدرك الملكي، ـ أجھزة ا�من الوطني 1
  .مؤسسات الصحية وا�ستشفائيةالـ  2
  .المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لھا بذلك والطائرات وغيرھا من وسائل النقل عربات والبواخرالنقل العمومي و� سيما الـ  5

  
  الباب الخامس

 إدماج اللغة ا"مازيغية في منظومة العدالة
  الفرع ا"ول

  ة المستقلةالسلطة القضائي في إدماج اللغة ا"مازيغية

   48 المادة
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تستحضر السلطة القضائية المستقلة في مناقشاتھا وإقرارھا للسياسة القضائية وفيما سيسند لھا من اختصاصات، البعد الرسمي للغة 
  .ا�مازيغية وكذا القوانين العرفية ا�مازيغية 

  الفرع الثاني

  دماج اللغة ا"مازيغية في منظومة العدالةإ

  49المادة 

  . استحضار ا�مازيغية لغة وثقافة وأعرافا في مختلف التشريعات الوطنيةيتعين 

  50المادة 

 .عد ا�عراف والقوانين العرفية ا�مازيغية، التي �تتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق اMنسان، مصدرا من مصادر التشريع المغربيتُ 

  
  الفرع الثالث

  ولوج العدالةفي حق والللغة ا"مازيغية ا

  51دة الما

جراءات القضائية الدعاوى واMس تعتبر اللغة ا�مازيغية أيضا لغة التقاضي ولغة الولوج للقضاء وجميع المھن القانونية والقضائية، وتمارَ 
  .بإحدى اللغتين الرسميتين 

  52المادة 

  . نجاعة أدائھم الوظيفي أو المھني تراعى الحقوق اللغوية ا�مازيغية للمرتفقين، في تعيينات الموظفين ومن في حكمھم، وفي تقييم

  53المادة 

  .يتم تأھيل مختلف المتدخلين والعاملين في منظومة العدالة باعتماد وإحداث تكوينات خاصة في مجال ا�مازيغية لغة وثقافة وأعرافا

  54المادة 

صاصاته في مجال تعيين القضاة، وتقييم نجاعة أدائھم في تنفيذ صNحياته واخت يراعي المجلس ا�على للسلطة القضائية معيار العدالة اللغوية،
  .المھني 

  القسم الثالث
  المعھد العالي للدراسات ا"مازيغية

  ا"ول الباب
  اGحداث والتصنيف

  55المادة 

دراسات المعھد العالي لل" تحدث مؤسسة ذات أھداف إستراتيجية تتمتع بكامل ا�ھلية القانونية وا�ستقNل المالي واMداري، تسمى
  ".المعھد"ويشار إليھا في مواد ھذا الباب باسم  ،"ا"مازيغية

  56المادة 

لفقرة ا�ولى من المادة ا�ولى من الدستور وا 49ضمن المؤسسات اMستراتيجية الواردة في الفقرة ا�خيرة من الفصل  "المعھد" يصنف
 الساميةتعلق بالتعيين في المناصب والم) 2012يوليوز17(المنفذ بظھير ) 02/2012(تنظيمي رقم القانون الـ من المادة الثانية من  1الفقرة ـ و

ادة الثانية من ـ من الم 1المشار إليه في الفقرة ـ ) أ( 1للمؤسسات الواردة في الملحق  "المعھد"ضاف يُ . من الدستور 92و  49تطبيقا للفصلين 
  .القانون التنظيميھذا 

  الثاني الباب
  الھيكلة واGدارة

  57لمادة ا



   -أزطا أمازيغ–المعد من قبل الشبكة ا"متزيغية من أجل المواطنة  ا"مازيغيةلتفعيل دسترة اللغة قانون تنظيمي شروع قترح مم
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  .مجلس إداريمدير و "المعھد" يتولى إدارة

ھاته التي يراعي فيھا الخصوصيات وتنفذ سياساته وتوج ،ومن مھامه إحداث فروع جھوية ومحلية تابعة له للمعھد مقر مركزي،يكون 
  .والحاجيات المحلية

  58المادة 

قتضيات الفقرة ا�ولى من المادة ا�ولى من القانون التنظيمي بشأن د مھامه وصNحياته بظھير، يصدر طبقا لموتحدّ  "المعھد" مديرن يعيَّ 
  .من الدستور 49التعيين في المناصب السامية المشار إليه في المادة 

بمرسوم طبقا لمسطرة التعيين المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة ا�ولى من القانون  "للمعھد"يعين أعضاء المجلس اMداري 
  .من الدستور 92ي بشأن التعيين في الوظائف السامية طبقا للفصل التنظيم

  59المادة 

  .، بمقتضى مرسوم"للمعھد"حدد عدد أعضاء المجلس اMداري يتألف ويُ 

مقتضيات المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في  "للمعھد"تراعى في معايير التعيين لعضوية المجلس اMداري 
  .من الدستور 92ف السامية طبقا للفصل الوظائ

ويراعى في ھذا التعيين كذلك توازن التمثيلية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والھيآت الخاضعة لوصايتھا وكذا تمثيلية المجتمع 
  .المدني

  .في الدستور الواردة الدستورية وھيآت الحكامة الجيدة يراعى أيضا في عضوية المعھد تمثيلية السلطات والمؤسسات

  60المادة 

  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أربعو في عضوية المجلس اMداري في  "المعھد"مدير مدة التعيين في منصب تُحدد 

  61المادة 

كمة يحال بعد المصادقة عليه من طرف المجلس اMداري، على أنظار المحو .هد المجلس اMداري للمعھد النظام ا�ساسي لتدبير شؤونعِ يُ 
  .الدستورية لمراقبة دستورية بنوده

  .صدور قرار المحكمة الدستورية بشأنه ومراعاة لمقتضيات قرارھا ينشر النظام ا�ساسي أعNه بالجريدة الرسمية بعد

  الثالث الباب

  والصFحياتالمھام 

  62المادة 

ات اMستراتيجية للدولة، و البرامج الوطنية الرامية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في إعداد وتنفيذ السياس "المعھد" يشارك
  .والنھوض بھا مختلف مناحي الحياة العامةإدماج ا�مازيغية في 

  63المادة 

ا�بحاث العلمية للنھوض با�مازيغية ـ لغة وثقافة وحضارة وھوية ـ والمساھمة في تعزيز القيام بانجاز الدراسات و "لمعھدا" يتولى
  .ماجھا في مختلف مجا�ت الحياة العامةمكانتھا و إد

  64المادة 

  :يليالقيام بما " المعھد"يتولى
   .لeصدارات والمؤلفات مالمنّظ ــ التنسيق مع المكتبة الوطنية و� سيما مصالح اMيداع القانوني طبقا للقانون  1
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كذا لفائدة طر المكلفة بتدريس ا�مازيغية والمستمر لفائدة ا�ن قييمية لبرامج التكوين والتكوياMسھام في إعداد الدراسات ا�ساسية والت - 2
  .وبوجه عام كل من يرغب في تعلمھاالموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مھامھم أو وظائفھم استعمالھا 

وي والثقافي لhمازيغية التنسيق مع الجامعات وغيرھا من المؤسسات ا�كاديمية على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغ - 3
  .ةمنح شھادات علميو وعلى التكوين والتكوين المستمر وتكوين المكونين؛

  .ـ إقامة عNقات تعاون مع الھيئات والمؤسسات الوطنية وا�جنبية المھتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أھداف مماثلة 4

  65المادة 

  .المصادقة عليهالمجلس اMداري لمناقشته وعرض على يُ  ا مفصN عن أنشطة المعھد ومشاريعه المستقبلية،تقريرا سنوي" المعھد" مديرد عِ يُ 

  .من الدستور 92يعرض التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة على رئيس الحكومة لعرضه على مجلس الحكومة في إطار الفصل 

  .ة مشفوعا بمNحظات ومقترحات مجلس الحكومة أو بعض أعضائهفي الجريدة الرسمي" المعھد: "ينشر التقرير السنوي ل

  الرابع الباب
  علمية المھام ال

  66المادة 

   :ا�ضطNع بالمھام المسندة إليه ومن بينھا مايلي " المعھد"يتولى 

  .ية لغة وثقافة وحضارة وھويةـ إنجاز بحوث ودراسات علمية حول ا�مازيغ 1
 .ا�مازيغية بتنسيق مع المؤسسات ا�كاديمية والعلميةسائل جامعية متخصصة، حول ـ اMشراف على إنجاز بحوث ور 2
 .ـ تتبع و تجميع الدراسات والمؤلفات ذات القيمة العلمية حول ا�مازيغية وتشجيع الباحثين والخبراء في المجا�ت المرتبطة بھا 3

  الرابع القسم 
  اجھا و النھوض بھاإدموتتبع وتقييم ترسيم اللغة ا"مازيغية،  آليات

  الباب ا"ول
  دور ھيئات الحكامة الجيدة في تتبع وتقييم

  والنھوض بھاإدماج اللغة ا"مازيغية 
  الفرع ا"ول

  مھام تقييمية لھيآت الحكامة الجيدة

  67المادة 

عليھا في الدستور،و�سيما في  المنصوص ر في تطبيق مقتضيات ھذا القانون التنظيمي، المبادئ والقواعد العامة للحكامة الجيدة،ستحضَ تُ 
  .منه 160إلى  154 و 37و  6و  1تصديره وفي الفصول 

  68المادة 

من الدستور، كل حسب اختصاصھا ومھامھا تتبع  164و  163و  162و 161تتولى المؤسسات والھيآت المنصوص عليھا في الفصول 
ق العمومية، ويعتبر ذلك من صميم مھام واختصاصات تلك المؤسسات النھوض باللغة ا�مازيغية وإدماجھا واستعمالھا في مختلف المراف

  .والھيآت

  .طبيق أحكام ھذا القانون التنظيميتكون السلطات العمومية، كل في مجال اختصاصھا وصNحياتھا، مسؤولة عن حسن ت

  الثاني الفرع
  مھام رقابية لھيآت الحكامة الجيدة

  69المادة 

سن الرقابة والتقييم والتوجيه لحُ من الدستور  164و  163و  162و 161ص عليھا في الفصول المؤسسات والھيآت المنصوتمارس 
  .المقررة بالفصول المذكورةتطبيق مقتضيات ھذا القانون التنظيمي، في إطار مھامھا وصNحياتھا 

  الثالث الفرع
  الرقابة المالية على إدماج اللغة ا"مازيغية والنھوض بھا

  70المادة 



   -أزطا أمازيغ–المعد من قبل الشبكة ا"متزيغية من أجل المواطنة  ا"مازيغيةلتفعيل دسترة اللغة قانون تنظيمي شروع قترح مم
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للغة  الطابع الرسمياختصاصاته وصNحياته مراقبة وتقييم تفعيل  مجلس ا�على للحسابات والمجالس الجھوية للحسابات كل حسبيتولى ال
الوارد في المادة  و�سيما الحساب الخصوصي ،لرقابة أي منھما والھيآت الخاضعة ا�مازيغية وإدماجھا والعناية بھا من طرف جميع المؤسسات

  .بعده 80
  نيلثاالباب ا

  تطبيق مقتضيات ھذا القانونالتقرير السنوي لرئيس الحكومة حول 

 71المادة 

حول تفعيل وتطبيق مقتضيات ھذا القانون التنظيمي بخصوص كل قطاع من القطاعات  يقدم رئيس الحكومة إلى البرلمان بمجلسيه، تقريرا
  .بالجريدة الرسميةوينشرھذا التقرير . المحددة دستوريا في إطار اختصاصاته وصNحياته

  الباب الثالث 
  للغة ا"مازيغية الطابع الرسميرصد ومواجھة كافة أشكال التمييز أو عرقلة تفعيل 

  ا"ول الفرع 
  والنھوض بھا إحداث الھيأة الوطنية لحماية اللغة ا"مازيغية

  72المادة 
  ." ھوض بھاوالن لحماية اللغة ا�مازيغية الوطنية الھيأة:"  تسمى مؤسسة وطنية تحدث

  ".الھيأة" في مواد ھذا الباب بتسمية،دة في الفقرة السابقةالوار يشار للمؤسسة

  73المادة 

لمؤسسات بشأن إحداث ا باريسمبادئ  مضامينعى في تأسيسھا ويرا .بكامل ا�ھلية القانونية وا�ستقNل المالي واMداري".الھيأة"تتمتع 
  . الوطنية لحقوق اMنسان

  الثاني الفرع
  المكونات والھيكلة

   74المادة 
  . بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وحماية ا�مازيغية والنھوض بھا لمھتمةمن بين الشخصيات ا "الھيأة" ن رئيسيعيَّ 

  75المادة 

  .والمجتمع المدنيالمؤسسات والمجالس الدستورية وھيآت الحكامة  تتألف الھيأة من ممثلي

  .آت الحكامةالمؤسسات والمجالس الدستورية وھيتمع المدني وممثلي يراعى التوازن بين ممثلي المج
المجتمع المدني، وتساھم في تقوية قدراتھا �جل حماية وتنمية اللغة ا�مازيغية مع ھيآت  المقاربة التشاركية في عملھا "الھيأة " تمدتع

  .وإدماجھا والنھوض بھا
  ثالثالالفرع 

  اhختصاصات والصFحيات

  76المادة 

  :المھام التالية  " الھيأة" : ب تناط 
  .ھاوالنھوض ب اوا�خت�Nت التي تعتري برامج إدماجھ التمييز ضد اللغة ا�مازيغية كافة أشكال أو أساليبومتابعة  رصد ـ 1 
  .لقانون التنظيمي وتفعيل مضامينهـ تتبع حسن تطبيق مقتضيات ھذا ا 2
  .والنھوض بھا ا�مازيغية وإدماجھا اسات العمومية والبرامج الموجھة لحماية اللغةالمساھمة في وضع تصورات ومقترحات السي ـ 3
  .إدماجھا والنھوض بھاوتنفيذ البرامج والمخططات الحكومية الموجھة لحماية اللغة ا�مازيغية و تفعيل ،تتبع ومراقبة ـ 4
  . تنفيذ مھامھا الرامية لحسن ـ إقتراح مشاريع القوانين 5

  77المادة 
  :القيام بمايلي ،بشأن كل فعل يدخل في مجال اختصاصھا"  الھيأة" : كن ليم
  .فعل جرمي يدخل في مجال اختصاصھا اللجوء إلى النيابة العامة لطلب تحريك الدعوى العمومية بشأن كل أ ـ

  . تابعة مدنية دعوى في إطار التنصيب كطرف مدني اللجوء إلى القضاء في إطاردعوى مدنية أو ب ـ

  78دة الما

  . بإعداد تقرير سنوي حول خNصات أشغالھا وما رصدته من اخت�Nت ومقترحاتھا العامة أو القطاعية "الھيأة"تقوم 
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  .أمام البرلمان بمجلسيه، وينشر بالجريدة الرسمية ھذا التقرير يُْعَرض

  79المادة 

مة قصد مدارسته من طرف مختلف القطاعات الحكومية كذلك على رئيس الحكوأعNه،  72 يُْعَرض التقريرالسنوي الوارد في المادة
  .ه له من مNحظاتجّ وتقديم كل منھا أجوبته فيما يھمه أو ما وُ 

  الخامسالقسم 
  خاصةمقتضيات 

  80المادة 

  .يُعتمد بقانون المالية لكل سنة مالية، حساب خصوصي، للنھوض با�مازيغية لغة وثقافة وجضارة

  
  81المادة 

  .اMدارة الترابيةالعمومية ويع القطاعات الحكومية والمؤسسات بع تنفيذ مقتضيات ھذا القانون لدى جمنيات لتتث بِ حدَ تُ 

  82المادة 

  .تُنسخ جميع النصوص التشريعية التي تتعارض مع مقتضيات ومضامين ھذا القانون التنظيمي

  83المادة 

 .لجريدة الرسميةمن تاريخ نشره با بتداءانون التنظيمي حيز التنفيذ يدخل ھذا القا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


