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  أمازيغ أزطا-ا(مازيغية من أجل المواطنةللشبكة السنوي التقرير 

  بالمغرب وا�مازيغية اللغوية والثقافية  وضعية الحقوقحول 

  .2972/2022 سنةخ�ل 

  
  :تقديم .1

ن ھذا /نقدم لكمأن  امازيغ،ازطا -يشرفنا في المكتب التنفيذي للشبكة ا�مازيغية من اجل المواطنة
نسلط ا�ضواء على تطورات حالة الحقوق اللغوية والثقافية ا�مازيغية التصريح السنوي والذي من خ*له 

 وانتھاكات ضدجمعيتنا من خروقات وتتبعته حسبما سجلته  ،2972/2022سنة  بالمغرب خ*ل

 .عدةفي مجاFت  وا�مازيغ ا�مازيغية

تقاريرھا اصدار  علىازطا امازيغ  –على امتداد عشرون سنة، دأبت الشبكة ا�مازيغية من اجل المواطنة 
مع  جميع مجاFت وثيق في ارتباط ، بالمغربا�مازيغية حول حالة الحقوق اللغوية والثقافية  ةالسنوي

سلبا  تطورات،وترصده من  ما تتابعهوتدوين  بغية توثيق  ،وأجيال حقوق اOنسان المتعارف عليھا كونيا
تصدر ازطا  ،والحقوقي النضاليعلى ھذا النھجفاء وسيرا وعام، ا�مازيغية بشكل  وإيجابا، لوضعية

والذي F ندعي أنه تقرير شامل مانع يعكس جميع ، 2972/2022السنوي لسنة  ھذا التصريح امازيغ 
تطورات وضعية الحقوق اللغوية والثقافية ا�مازيغية وما شابھا من خروقات وانتھاكات خ*ل ھذه السنة 

وقد ثم اFعتماد في اعداد ھذا التقرير على معطيات جدية وذات مصداقية ،استقتھا ازطا امازيغ من عملية ،
على مجموع الترابالوطني ) فرعا28(التي   تابعتھا فروع ازطا امازيغ و ، الرصد المستمر التي تقوم بھا 

وطلبات المؤازرة الملتمسة من اھا التي تتلقالشكايات من خ*ل كذلك مجلسھا الوطني، ومكتبھا التنفيذي و
الجمعية أو بناء على ما جرى رصده بشكل مباشر من انتھاكات وخروقات تمس الحقوق اللغوية والثقافية 

. الحقوقية الوطنية والدولية بصفة عامة وتقارير المنظماتا�مازيغية، أو عبر ما نشرته وسائل اOع*م 

موع البيانات والب*غات   والرسائل اFحتجاجية الصادرة عن ا�جھزة التنظيمية كما ھو مثبت في مج
المرافعة والمناصرة التشريعية من ھا في مجال واصداراتھاالفكرية في منتوجاتكذا وووطنيا  للجمعية محليا

  :مذكرات ترافعية ودراسات تشخيصية وعرائض مطلبية

 ا�مازيغية في دولة الحق والقانون، -

 بالحقوق اللغوية والثقافية ا�مازيغية،ذات الصلة التوصيات ا�ممية   -

 التعدد اللغوي والثقافي في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،  -

 ادماج ا�مازيغية في القطاعات الحكومية،  -

 ا�مازيغية في اOع*م العمومي السمعي البصري،   -

  المنھاج الجديد لتدريس اللغة ا�مازيغية -

تزامنا واFحتفال براس السنة السنوي،التصريحتقديم يثم ان العادة في عرف ازطا امازيغ، جرت 
 .2973/2023لھذا يأتي تقديم ھذا التصريح بمناسبة السنة ا�مازيغية " ايض ايناير"ا�مازيغية الجديدة 

الذي  يناير، 13عتبار يوم Fترفعھا الحركة اFمازيغية بالمغرب منذ مدة  التي Fزالتكواحد من المطالب 
شأنه في ذلك شأن باقي مؤدى عنه عطلة التقويم اFمازيغي، يوم  اFمازيغية حسبالسنة يصادف فاتح 
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جانب جميع  سنة إلىامازيغ تحييھا كل  انفكت ازطاعياد الوطنية والدولية والدينية، وھي مناسبة ما ا�

  .المغربالحركة الحقوقية والديمقراطية في  والى جانبمكونات الحركةا�مازيغية الديمقراطيةالمستقلة 

ا�مازيغية وقفة تأمل لتقييم الحصيلة والنتائج والمكتسبات  ومن الحركةا ان ھذا التصريح يستدعي من 
المحققة أيضا جراء العمل الترافعي والنضالي لھذه الحركة، كما أنه فرصة للحركة ولجميع المھتمين 
بقضايا التعدد اللغوي والثقافي لتقييم عمل الدولة كحكومة ومؤسسات تشريعية ومجالس منتخبة في 

وھي مناسبة كذلك لتقويم أي اعوجاج من شأنه تدليل الصعاب التي . ة ا�مازيغيةتعاطيھا مع ملف القضي

  .تواجه ا�مازيغية والفعل ا�مازيغي داخل مؤسسات الدولة

  

  :السنويسياق التصريح  .2

-  04- 03أيام اما مع مضمون الشعار الذي اختارته ازطا امازيغ لمؤتمرھا السادس المنعقد جانس

 ،"الترسيم الفعلي لfمازيغية أساس الدولة الديمقراطية العادلة والمنصفة"مراكش  ، بمدينة2021دجنبر05
 ا�مازيغية وحولوالدولي حول حالة وضعية وتنوير الراي العام الوطني  لتبليغ التصريح وذلكتصدر ھذا 

حظيت باھتمام الرأي العام وبتتبع  امازيغ، والتيرصدتھا ازطا  واFنتھاكات التيأھم وأوضح الخروقات 
  لتعزيزھا وحمايتھاأجمن  على النضالتأكيدھا  وكذلك لتجديد.والدوليةالوطنية المنظمات الحقوقية 

ا�مازيغية الديمقراطية  بالعمل ا�مازيغي الوحدوي معمكونات الحركةمع   تأكيد اFلتزام  ،بھاوالنھوض 
  .ومتنوعمغرب متعدد  اجل بناءوالديمقراطية بالمغرب من  الحركة الحقوقية ومع مكوناتالمستقلة 

وبدون التنكر لبعض المجھودات الجزئية المبذولة في مجال ترسيم اللغة ا�مازيغية على المستوى 
وضعية خلص الى ان امازيغ ت فان ازطاالعمومية، التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات 

الرغم من تلك علٮ ومھم، تحسن ملموستعرف أيلم 2972/2022سنة  ا�مازيغية خ*ل
ھذا المجال بدءا بعدم  من الخروقات واFنتھاكات فيتمنع استمرار العديد  المبذولةوالتي لمالمجھودات

  المستقلة،والجمعيات ا�مازيغية  منظماتالوالمعنيات، تحديداإشراك المعنيين 

تقديم بدائل وحلول ملموسة  الدولة عنعجزه با�مازيغية ھو اھم ما ميزھا في الع*قة  مرت،سنة كاملة 
مجاFت التعليم والتشريع والعمل  وتعزيز موقعھا فيواقعية وتشاركية لتحقيق حيوية اللغة اFمازيغية 

البرلماني واOع*م واFتصال، ومختلف مجاFت اOبداع الثقافي والفني، وفي اOدارة والمرافق 
 وھو ما يفسر. والجماعات الترابية، والفضاءات والخدمات العمومية، والتقاضيوالمؤسسات العمومية 

وافتقارھما ا مع ا�مازيغية مع*قتھ البرلمان فيأية حصيلة سواء من طرف الحكومة أو تقديم غياب 
  ، والوفاء باFلتزاماتشعاراتمختلف التشاركية لتنزيلخارطة طريق Fستراتيجية عمل واضحة ول

سنوات على اصدار القوانين  3سنوات على دسترة ا�مازيغية، وأزيد من  10أزيد من ورغم مرور 
من جھة و المجلس الوطني للغات والثقافة  لfمازيغيةالتنظيمية المتعلقة بمراحل تفعيل الطابع الرسمي 

F تزال ا�مازيغية في وضعية المغربية من جھة ثانية، وكذلك مرور سنة على تشكيل الحكومة الجديدة، 

اOمعان في التسويف مكانھا في التشريع والواقع ، نتيجة  ،  حيث Fزالت تراوح "قرار مع وقف التنفيذ"
والمماطلة في أجرأة  الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية بدواعي ومبررات F يقبلھا العقل والمنطق، بعدما 

والذي لن يحقق الغاية الدستورية من اقراره،  26-16التنظيمي  استھلكت ما يقارب العقد Oصدار القانون
وھي الرقي با�مازيغية لتكتسب الطابع الرسمي، حيث ولfسف الشديد كل السياسات العمومية والترابية 
كرست دونية اللغة اFمازيغية وثانويتھا في التراتبية اللغوية التي أقرتھا الدولة المغربية في مختلف 
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التي كان من المفروض أن تحرص على ان تمكن اللغة اFمازيغية من المكانة والوظائف التي المجاFت 

  .ستخول لھا ملء وظيفتھا وادوارھا كلغة رسمية فعلية الى جانب اللغة العربية

  

  :الممارسة ا(تفاقية للدولة المغربيةيخص فيما .3

 :تسجلفإن ازطا امازيغ 

المغربية ھذه السنة على البروتوكول اFختياري ا�ول إيجابية إتمام إجراءات تصديق الدولة  �
الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية، 

 .والبروتوكول اFختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لھيئات المعاھدات، ونذكر ھنا التقرير الموجه  تأخر في إنجاز وتقديم التقارير الدورية الموجھة �
للجنة حقوق الطفل، والتقرير الموجه للجنة التمييز العنصري والتقرير الموجه للجنة حقوق 

  .المرأة

، وقد كانت منظمة اليونسكو 30/05/2019حدثت تغييرات في اللجنة الوطنية لليونسكو بتاريخ كذلك، 
وجھت نداء للدول من أجل احتضان أنشطة السنة الدولية للشعوب  والجمعية العامة لfمم المتحدة قد

  .ا�صلية، والتشجيع على تنظيم أنشطة ولقاءات في ھذا الصدد

ولكن من الم*حظ أن الحكومة المغربية والمؤسسات الرسمية بالمغرب لم تبادر إلى تنظيم أي نشاط بھذه 
في الوقت الذي بادرت فيه جمعيات . سكو كانت باھتةالمناسبة، بل إن مساھمة البعثة المغربية لدى اليون

المجتمع المدني المنضوية تحت لواء الحركة ا�مازيغية إلى التفاعل مع المنتظم الدولي في اFحتفال بالسنة 

  .الدولية للشعوب ا�صلية

أو اFنضمام للبروتوكول اFختياري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق /عدم المصادقة و �

Fجتماعية، رغم أھميته كأداة للدفاع عن الحقوق الواردة في العھداFقتصادية وا.  

اتفاقية مناھضة كافة أشكال  14عدم إرساء اsلية المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة  �

  .2007رغم أن المغرب قد أصدر إع*نا على ھذا المنوال منذ أكتوبر   CERDالتمييز العنصري

  :اOنسان، نذكر منھاالصادرة عن مختلف الھيئات الدولية لحقوق  وتنفيذ التوصياتعدم احترام  �

التوصيات المتضمنة في التقرير المنجز من طرف الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق  �
اOنسان بتاريخ الثقافية السيدة فريدة شھيد والمعتمد من طرف مجلس حقوق 

05/02/2012.  

الخاصة حول المقررة   AchumiTendayiالسيدة تقرير المتضمنة فيالتوصيات  �
به بعد  وكراھية ا�جانبوالتعصب المرتبطا�شكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي 

  .2018دجنبر07و03زيارته للمغرب بتاريخ 

عدم م*ءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات اFتفاقيات الدولية التي صدق  �

 .ما يحد من نطاق إنفاذھا وإعمالھاعليھا المغرب، م

 

 

  :إحداث الھيئات والمؤسسات .4
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رغم صدور النصوص القانونية المھيكلة لبعض المؤسسات الدستورية إF أنه لم يتم بعد إرساء ھذه 

  :المؤسسات وتعيين أعضائھا، واFنط*ق في أداء المھام المنوطة بھا، ونذكر ھنا على سبيل المثال

 2017أكتوبر  12التي صدر القانون المتعلق بھا منذ : ھيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز �

ولكن إلى حدود  .وسيدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس الھيئة وتنصيب أعضائھا

كما يبدو أن اختصاص الھيئة ھو التمييز الموجه ضد . م يتم تعيين الرئيس وا�عضاءالساعة ل
النساء دون اOشارة إلى أسس ھذا التمييز أو توسيع مجال تدخل الھيئة ليشمل كافة أشكال التمييز 

  .ا�خرى كما وردت في الصكوك الدولية وفي الدستور المغربي

، ولم يتم بعد 2020مارس  الذي صدر قانونه منذ: المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية �

  .مة في مجال السياسة اللغوية والثقافيةتشكيله، رغم أن له اختصاصات مھ

لم يتم بعد تفعيله والمنتظر أن يلعب دورا في تدبير : المجلس اFستشاري للشباب والعمل الجمعوي �

 .الحق في التنظيم وكافة مظاھر الحياة الجمعوية

 

  :يغية في التشريع والقانون الوطنيواقع ا�ماز .5

فإن القوانين والنصوص التنظيمية الصادرة تتسم بعدم انسجامھا رغم الموقع الدستوري للغة ا�مازيغية، 
واة بين اللغتين الرسميتين حيث ن*حظ صدور أكثر من قانون امع الدستور ومع مقتضيات تحقيق المس

مما  :ومرسوم وقرار وزاري كلھا تقصي ا�مازيغية من اFستعمال في مجاFت حيوية بالنسبة للمواطنين
تعكسه العديد من ، حقيقييعني ان ا�مازيغية في منظومة التشريع والقانون الوطني تعاني من تھميش 

  ا�مازيغية،ضدا تمييزالتي تحمل  لقوانينا

  :لدلك نعتبر أن

عدد كثير  وثقافة، فيالدولة لم تتخذ أي قرار من اجل الغاء كل اشكال التمييز ضد ا�مازيغية لغة  �
  .2011دسترتھا سنة يعات والقوانين الوطنية، منذ من التشر

الطابع الرسمي للغة تفعيل ب ، المتعلق16-26من القانون التنظيمي  34باستثناء الفصل رقم  �

صدور القانون  ، تاريخ2019شتنبر  تفعيل، منذبقيت دون ) 35(ا�مازيغية، فان الفصول ا�خرى

  .بالجريدة الرسمية 16- 26التنظيمي 

المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية  16- 04لقانون التنظيمي رقم رغم نشر ا �

  .سسته وتفعيل مھامهأ، لم يتخذ أي قرار في م30/03/2020بالجريدة الرسمية بتاريخ 

رفض اصدار مرسوم اFعتراف براس السنة في ، 2011استمرار حكومات ما بعد دستور  �

 . عنھاا�مازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى 

كما ان ھناك عديد من القوانين والنصوص ما تزال تكرس الطابع التمييزي ضد اFمازيغية، نذكر  �
 :منھا على سبيل المثال F الحصر

 المتعلق بالبطاقة الوطنية والذي F يتضمن المعلومات الشخصية با�مازيغية 04.20قانون  �

الذي يقصي ا�مازيغية من ا�وراق  2019يوليوز  15المؤرخ في  40.17قانون بنك المغرب  �
 النقدية

 المركز السينمائي المغربي الذي F يساوي بين اللغة ا�مازيغية والعربية  70.17قانون  �
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لم يدرج ا�مازيغية ضمن  2.17.646مرسوم بإعادة تنظيم المعھد العالي لuع*م واFتصال  �

 .لغات التكوين

بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات  2018ماي  29صادر في  2.18.44مرسوم رقم  �

 .الغذائية، الذي فرض اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل مع المستھلك

بتحديد نموذج العريضة الموجھة لرئيس الحكومة، الذي حدد ھذا النموذج باللغة  3.28.18القرار  �

 .العربية دون ا�مازيغية

بتحديد عدد وأصناف  2018صادر في فاتح أكتوبر  3033.18قرار لوزير الثقافة واFتصال رقم  �

والتي لم تشمل أي . ومقرات معاھد الموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لوزارة الثقافة واFتصال

 .مؤسسة أو تكوين حول الموسيقى ا�مازيغية

 25صادر في  1339.18قرار مشترك لوزيرة ا�سرة والتضامن ووزير التربية الوطنية رقم  �

بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اOجازة للمعھد الوطني  2018ل أبري
للعمل اFجتماعي، والذي F يتضمن ا�مازيغية ضمن لغة التكوين رغم أھميتھا التي F تنكر في 

 .ھذا المجال

 1913.18قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المھني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  �

بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اOجازة في  2018يونيو  19الصادر 
التربية، لم ينص على ا�مازيغية ضمن مواد ولغات التكوين رغم أن اOجازة أصبحت محددا 

مما يجعله إقصاء واضحا لخريجي الدراسات . رئيسيا في اFلتحاق بمھن التربية والتدريس

 .مازيغية من ھذه اOجازة ومن مھن التربية والتدريسا�

حدد الخصائص  2018سبتمبر  21صادر في  214.18قرار المدير العام لfمن الوطني رقم  �
المميزة للزي الرسمي لموظفي ا�من الوطني وتضمنت كتابات بالحروف العربية وال*تينية دون 

 .كتابتھا باللغة الرسمية ا�مازيغية

  :المدنية والسياسية الحقوقيخص  فيما .6

على جميع المستويات، كان من  لتراجعات خطيرة  خ*ل ھذه السنة تعرضت الحقوق المدنية والسياسيةف
استمرار انتھاك حقھا  ،أبرزھا على سبيل الذكر F الحصر، في الع*قة بالجمعيات والمنظمات ا�مازيغية

ا�مازيغية من اجل المواطنة النصيب  المدني،ونالت الشبكةفي التنظيم والوجودوالتجمع واFحتجاج 
استھدفتھا، حيث ان  الدولة في شخص سلطات وFية ا�وفر من حملة التضييق والمنع والحصار التي 

من طرف المؤتمر الوطني عليه الرباط Fزالت ترفض تسلم التصريح بالملف القانوني للجمعية المصادق 
ق الذي لحق بمجموعة من يضيت، بمدينة مراكش، وھو نفس ال2021ر دجنبر السادس المنعقد اواخر شھ

إضافة إلى منعھا من حقھا في ة لمكاتبھا المحلية، فروع ازطا امازيغ خ*ل التصريح بالملفات القانوني
حيث ، بمدينة اكادير، 2202أكتوبر  23اFشتغال في القاعات العمومية والخاصة، كما حصل يوم ا�حد 

ئدة المقاطعة ا�ولى بعمالة اكادير اداوتنان من منع الجمعية من استعمال قاعة الندوات التابعة قامت قا
منھا  امازيغية،نفس الشيء ثم سلوكه مع منظمات وجمعيات  .للفندق مكان عقد دورة المجلس الوطني 

الكثير من الحاFت، وخارج أي إطار  تلجا فيانھا  ا�رض والثروة، بللجن الترافع على الحق في 
على ما تتعرض  سلمية احتجاجاقانوني، إلى اFستعمال المفرط للقوة لتفريق وقفات ومسيرات احتجاجية 
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مراسيم التحديد الغابوي وكذا  المتوسط ومناطقأخرى بموجبالكبير وا�طلسله المناطق القروية في سوس 

  .سكان من نھب �راضيھمفي حق ال وما يمارسالرعي الريعي تبعات 

  

 :باللغة ا�مازيغية التعليم والتعلمالحق في يخص  فيما .7

  :فإن الشبكة اFمازيغية من اجل المواطنة تسجل ما يلي

ان حالة ا�مازيغية في المنظومة التربوية التعليمية F يتناسب مع تصنيفھا لغة رسمية في الب*د،  �

ھذا بعد عشرين سنة من إدراجھا في "بالمئة فقط من الت*ميذ يدرسون ا�مازيغية،  9حيث أن 

 .2050لن تعمم بالتعليم ا�ولي اF في افق  يعني انھاوھو  ."النظام التربوي

، رغم الوعود الدراسية السابقة والحالي ضعف حضور اللغة ا�مازيغية في التعليم خ*ل المواسم �
  .ن منحھا أدوارا كبيرة وتفعيل طابعھا الرسمي طبقا للقانون التنظيميالحكومية المتوالية بشأ

، "انتھاكات ضد تدريس اللغة ا�مازيغية"عرف  2972/2022الدراسي خ*ل سنة إن الموسم  �

للمادة حسب أھوائھم، باOضافة إلى قلة الكتب ) بالوقت المخصص(منھات*عب مدراء المؤسسات 

  ".في بعض المؤسساتالمدرسية أو غيابھا بشكل تام 

ن سياسة وزارة التربية الوطنية والحكومة تبدو متجھة نحو التنصل من كل اFلتزامات المتعلقة ا �
با�مازيغية التي طالھا إھمال خطير، واحتقار لمدرسيھا، واستخفاف بالمادة وعدم إدراجھا في 

 .ما يناقض خطاب الحكومة ويؤكد عدم جديتھا في التفعيل المطلوب للقرارات المعلنة ا�نشطة،

ينضاف الى كل ھذا إجراءات أخرى تمييزية تتجلى في عدم اعتماد المبادئ المؤطرة نفسھا  �
Oعداد البرامج والكتب المدرسية في باقي المواد المدرسة بالمدارس العمومية، اFرتجالية التي 

تدبير اللغة ا�مازيغية بجميع ا�كاديميات، عشوائية إعداد خريطة توزيع ا�ساتذة،  تطبع طريقة

 …اقبة تدريس اللغة ا�مازيغيةات في تأطير ومر/ات متخصصين/عدم التوفر على مفتشين

 

تقف مع اFسف على نواقص وتعثرات عديدة  ،2022سنة  المواطنة، فيان الشبكة اFمازيغية من اجل 

  :ومنھا على الخصوص بالمغرب،يعرفھا ملف تدريس اFمازيغية 

غياب المفتشين التربويين الخاصين باللغة اFمازيغية، مما يحول دون ترقية ا�ساتذة  �
 المتخصصين وترسيمھم في اsجال القانونية وكذا استفادتھم من اFمتحانات المھنية كالتفتيش

  .واOدارة التربوية وغيرھا

إقصاء تخصص اللغة ا�مازيغية في مباريات تدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، علما  �
بأن الناطقين با�مازيغية يشكلون نسبة كبيرة ومھمة من الجالية، مما يستدعي تثمين أواصر 

 .والھوية ا�مازيغية والمغربية بشكل عام الع*قة بينھم وبين وطنھم ا�م وتعزيزھا بما يخدم الثقافة

  :عبر 2022/2023اFجھاز على تخصص اللغة اFمازيغية في فوج  �

/ عربي ) (أمازيغي/ فرنسي : (إلغاء تخصص اللغة اFمازيغية وتعويضه بالمزدوج •

  )أمازيغي

التقليص من عدد الحاصلين على اFجازة في الدراسات اFمازيغية إذ F يشكلون سوى  •

 .الخاص باللغة اFمازيغية 400في المئة من عدد الناجحين  10من  أقل



 

8 

تقليص المواد الخاصة باللغة اFمازيغية في المراكز الجھوية وتعويضھا بالرياضيات،  •

 .العلوم، الفرنسية والعربية

  

  :اEع�م والحياة الثقافيةفي  محور الحق .8

على أھمية التنوع اللغوي والتعدد الثقافي للحياةالديموقراطية،  اOنسانلقد ركزت المرجعية الدولية لحقوق 

 ولكن. 2011في المغرب أھمية إضافية بالتنصيص عليھا لغة وھوية في الدستورمنذ  ا�مازيغيةواكتسبت 

السياسية  اOرادة وفي ظل غياب. مكانتھا في المشھد السمعي البصري لتتبوأكل ذلك لم يشفع لھا 
F ، حيث ا�مازيغية السمعي البصري تھميشباOع*م القوانين المتعلقة  رسختفقد  ةOنصافا�مازيغي
ورغم كل ما . العموميةستة بالمائةالمؤسسات اOع*مية من مجمل الفقرات في  ا�مازيغيةتتجاوز حصة 

رس لم تما باOفتحاص والرقابة فإن المؤسسات المعنيةا�مازيغيةفي اOع*م تم تسجيله حول وضعية 
  .اFخت*Fتفي وقف ھذه  ص*حياتھا

تسجل أزطا امازيع حرمان اOذاعة ا�مازيغية وقناة تامازيغت من مواكبة التغطيات الرسمية داخل كما 
القنوات ا�مازيغية، إذاعة وتلفزة، من الحضور وتتبع التغطيات  وتسجل إقصاءالوطن وخارجه، 

والوصف والتعليق باللغة ا�مازيغية في التظاھرات الرياضية التي تشارك فيھا المنتخبات المغربية، وطنيا 
  .وقاريا ودوليا

ھا وزارة لتمييز واضح أثناء توزيع بطاقة الفنان التي تمنح ا�مازيغتعرض الفنانون في نفس السياق،
ويتضح . با�مازيغيةوفي فرص العمل يذھب ضحيته المبدعون  ا�جوركبير في التفاوت للالثقافة،إضافة 

 وا�غنيةفي مجال الكتاب والمسرح  با�مازيغيةحصة الدعم العمومي المخصص للمبدعين خ*ل ذلك من 
  .والسينماوغيرھا من التعبيرات الفنية

التي تقوم بھا المؤسسات الرسمية تتم باللغة العربية  اOع*ميةالتحسيسية  الحم*تأغلب كما ان  

 با�مازيغيةفي تعريف الناطقين  الوص*تاOشھاريةرغم أھمية ھذه . ا�مازيغيةوالفرنسية ويتمإقصاء 

بما في ذلك أرقام . التي تشرف عليھا السلطات العمومية واOجراءاتبحقوقھم أوبالخدمات 

 .والتبليغ عن المخالفات أو الجرائمFتصال اFستع*موا

  :والمحاكمة العادلة الولوج إلى العدالةفي  محور الحق .9

بتوظيف حوالي  2022سجل بإيجابية اOجراء الذي أقدمت عليه وزارة العدل في مارس إن ازطا أمازيغ ت

ومع ذلك فان الدولة مستمرة  . يتقنون ا�مازيغية يتم تعيينھم في مختلف المحاكم اجتماعي مساعد 3000

، 16-26من القانون التنظيمي 30الدستور والفصل والسابع من  تعطيل مقتضياتالفصلين الخامسفي 

في فصله الخامس 26/01/1965الصادر بتاريخ  03- 64والتكريس لقانون توحيد المحاكم المغربية رقم 

ات المغاربة الناطقين /يننين المعيقة للمواطنالذي ما يزال معموF به الى يومنا ھذا والذي يعد من القوا
يعتبر اللغة العربية عادلة، بسب ھذا القانون الذي الى العدالة والحق في محاكمة  مفي ولوجھ ةا�مازيغيب

لغة وحيدة للتقاضي أمام المحاكم، ويقصي اللغة ا�مازيغية رغم أنھا لغة رسمية للدولة وينص قانونھا 

  .إدماجھا في قطاع العدالةالتنظيمي على كيفية 
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  :محور الحقوق ا(قتصادية وا(جتماعية .10

في  الصادرة.) توصية ذات صلة بالمطالب الثقافية واللغوية ا�مازيغية 13(التوصيات من على الرغم 
التقرير النھائي للجنة الحقوق اFقتصادية واFجتماعية والثقافية با�مم المتحدة، عقب افتحاص التقرير 

، الموجھة الى الدولة 2015شتنبر وفاتح أكتوبر  30للجنة المذكورة يومي  56المغربي في الدورة 
Fزالت تتھرب من تنفيذ  المغربية، اF في العملعبر مراسيم  تستمر انھامعظمھا، كما ان ھذه ا�خيرة

التنمية، التي تؤثر على وقوانين اقصاء وتھميش حق ا�مازيغ في الموافقة من عدمھا على مشاريع 
  . الموارد وانماط الحياة الطبيعية الخاصة بھم، وھو ما اذى الى سلب ومصادرة أراضيھم

جھات تخرق القبلية ا�مازيغية من طرف  انتھاك ا�راضيصمت الحكومة على كما تسجل ازطا امازيغ 
انتھاك مع استمرار للتخريب الساكنة المحلية  لرعي الريعي وتعريض ممتلكاتالقوانين بممارستھا ل

مليون ھكتار في ث*ثة 16اFقتصادية واFجتماعية عبر قوانين نزع الملكية حيث تمت مصادرة ا حقوقھ
من  ةمازيغيمن الساكنة اFمن ث*ثة م*يين  أكثرحرم مما  والجنوب،جھات بكل من الشمال، الوسط 

  .أراضيھم ا�صلية

توفير شروط ومقومات إق*ع اقتصادي حقيقي، طلقھا نماقتصادية،  ھذا، إضافة الى غياب استراتيجية
 يضع حدا Fقتصاد الريع، ويمكن من إعادة توزيع الثروة على قواعد اOنصاف والعدالة اFجتماعية

في السكن ال*ئق والصحة والتعليم ا�مازيغي المغربي حاجيات المواطن ويستجيب لتلبية  والمجالية،
 .والنقل وباقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية وكرام

 

 :القانونيةالحق في ا(سم والشخصية  .11

التسجيل الفوري إن القانون المغربي للحالة المدنية ينتھك المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل، ويعرقل 
ونسجل ھنا المنع الذي طال تسجيل ا�سماء . �سماء المواليد الجدد ويحد من حرية اsباء في اختيار اFسم

  :ا�مازيغية الواردة في الجدول أدناه

 

Fès MASSIN Casablanca SYLIA 

Casablanca SYLIA Beni-mellal SIFAW 

  

  :امازيغ تسجل وتدعو الى ما يلي ازطا- الشبكة ا(مازيغية من اجل المواطنة امام ھذه الوضعية، فان 

إن إقرار رأس الّسنة ا�مازيغية ھو مطلب وحاجة مجتمعية وجب إعطاؤھا مكانتھا عبر تنزيل  .1
وجودھا على أرض الواقع بأبعادھا التاريخية والّسياسية لتعكس عمق الھوية ا�مازيغية بالمغرب 

، على انه لم يعد الحكومة والبرلمانوالّساحل بامتداداتھا في الزمان، وعليه ندعو وبشمال إفريقيا 
عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه شأنه في ذلك شأن " ايض ايناير"ھناك أي مبرر لعدم إقرار 

 .باقي ا�عياد الوطنية والدولية والدينية

كما يسجل ازطا امازيغ ضعف تواصل الحكومة وغياب المقاربة التشاركية في تفعيل ورش  .2
ا�سلوب الذي يدار به ملف ا�مازيغية F يستجيب لمضامين القانون  ويعتبر أناFمازيغية 



 

انتظارات والمتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية وF لمطالب 

سجل أنه وبعد انقضاء سنة كاملة على تشكيل الحكومة الحالية، فإن ھده اFخيرة، ورغم الوعود 
الكثيرة، تفتقد عمليا الى استراتيجية واضحة وF تتوفر على خارطة طريق لتنزيل شعاراتھا وتنفيذ 

ھاج تنزيل القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية 
للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يزيد من تكريس 
 Fالتفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب ويشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة ا�مازيغية و

 .لعدالة اللغوية وF في توفير شروط الحياة للغة ا�مازيغية

بين المبادرات التي تأتي  أھمية اOلتقائيات

إن . استق*ليتھا والحفاض علىمع ضرورة تقوية فعلھا وادائھا 
ازيغي والدفاع عن استق*ليته وتطوير قوته اFقتراحية تتطلب مواجھة 
سياسة اFستيعاب الجديدة، والعمل على خلق سبل التّأثير القوي والفعال في السياسات العمومية 

ة المغربية إلى فتح باب التشاور والحوار الجاد 
مع الساكنة المحلية لبلورة حلول حقيقية لuشكاFت المرتبطة بالحق في ا�رض والحقوق 
المرتبطة بھا، وإرساء نھج تنموي ترابي قائم على العدالة المجالية والمشاركة الواسعة 
في تدبير الشأن العمومي المحلي، بما يحقق التنمية المستدامة للمجاFت الترابية 

يدعو الدولة المغربية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع مكونات الحركة ا�مازيغية الديمقراطية 

والحقوقي ا امازيغ يؤكد على انخراطه الجاد والمسؤول في سيرورة النضال ا�مازيغي 
النقاش العام وفتح المجال ل*جتھاد واFبتكار أم* في بناء مبادرات ممانعة ومقاومة تصل 
بنا الى بناء إلى مغرب متعدد ومتنوع، كما يجدد دعوته بإط*ق سراح جميع معتقلي الحركات 
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المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية وF لمطالب  16-26التنظيمي رقم 
 ازيغية الديمقراطية المستقلة،

سجل أنه وبعد انقضاء سنة كاملة على تشكيل الحكومة الحالية، فإن ھده اFخيرة، ورغم الوعود 
الكثيرة، تفتقد عمليا الى استراتيجية واضحة وF تتوفر على خارطة طريق لتنزيل شعاراتھا وتنفيذ 

 .التزاماتھا في مجال ا�مازيغية

ھاج تنزيل القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية ؤكد على أن شكل ومن
للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يزيد من تكريس  16-04وتعطيل القانون التنظيمي رقم 

 Fالتفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب ويشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة ا�مازيغية و
لعدالة اللغوية وF في توفير شروط الحياة للغة ا�مازيغيةيساھم في تحقيق ا

أھمية اOلتقائياتكما ان أزطا أمازيغ باعتبارھا إطارا مدنيا تؤكد على 

مع ضرورة تقوية فعلھا وادائھا  ا�مازيغية،من داخل الحركة 
ازيغي والدفاع عن استق*ليته وتطوير قوته اFقتراحية تتطلب مواجھة تقوية الفعل المدني ا�م

سياسة اFستيعاب الجديدة، والعمل على خلق سبل التّأثير القوي والفعال في السياسات العمومية 
 للدولة المغربية ذات الصلة باللغة والثقافة ا�مازيغيتين، 

ة المغربية إلى فتح باب التشاور والحوار الجاد يثمن الدينامية اFجتماعية ونضاFتھا ويدعو الدول
مع الساكنة المحلية لبلورة حلول حقيقية لuشكاFت المرتبطة بالحق في ا�رض والحقوق 
المرتبطة بھا، وإرساء نھج تنموي ترابي قائم على العدالة المجالية والمشاركة الواسعة 

في تدبير الشأن العمومي المحلي، بما يحقق التنمية المستدامة للمجاFت الترابية  ات
 المعنية وتقليص الفوارق الترابية

يدعو الدولة المغربية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع مكونات الحركة ا�مازيغية الديمقراطية 

 .المستقلة حول ملف ا�مازيغية واسئلته المستقبلية بالمغرب

ا امازيغ يؤكد على انخراطه الجاد والمسؤول في سيرورة النضال ا�مازيغي 
النقاش العام وفتح المجال ل*جتھاد واFبتكار أم* في بناء مبادرات ممانعة ومقاومة تصل 
بنا الى بناء إلى مغرب متعدد ومتنوع، كما يجدد دعوته بإط*ق سراح جميع معتقلي الحركات 

 .ماعية والرأي والصحفيين والمدونين

  .الشبكة ا�مازيغية من اجل المواطنة

 .2073/2023يناير13في الرباط
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التنظيمي رقم 
ازيغية الديمقراطية المستقلة،ا�م الحركة

سجل أنه وبعد انقضاء سنة كاملة على تشكيل الحكومة الحالية، فإن ھده اFخيرة، ورغم الوعود ت .3
الكثيرة، تفتقد عمليا الى استراتيجية واضحة وF تتوفر على خارطة طريق لتنزيل شعاراتھا وتنفيذ 

التزاماتھا في مجال ا�مازيغية

ؤكد على أن شكل ومنت .4
وتعطيل القانون التنظيمي رقم 

 Fالتفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب ويشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة ا�مازيغية و
يساھم في تحقيق ا

كما ان أزطا أمازيغ باعتبارھا إطارا مدنيا تؤكد على  .5

من داخل الحركة 
تقوية الفعل المدني ا�م

سياسة اFستيعاب الجديدة، والعمل على خلق سبل التّأثير القوي والفعال في السياسات العمومية 
للدولة المغربية ذات الصلة باللغة والثقافة ا�مازيغيتين، 

يثمن الدينامية اFجتماعية ونضاFتھا ويدعو الدول .6
مع الساكنة المحلية لبلورة حلول حقيقية لuشكاFت المرتبطة بالحق في ا�رض والحقوق 
المرتبطة بھا، وإرساء نھج تنموي ترابي قائم على العدالة المجالية والمشاركة الواسعة 

ات/للمواطنين
المعنية وتقليص الفوارق الترابية

يدعو الدولة المغربية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع مكونات الحركة ا�مازيغية الديمقراطية  .7

المستقلة حول ملف ا�مازيغية واسئلته المستقبلية بالمغرب

ا امازيغ يؤكد على انخراطه الجاد والمسؤول في سيرورة النضال ا�مازيغي إن ازط .8
النقاش العام وفتح المجال ل*جتھاد واFبتكار أم* في بناء مبادرات ممانعة ومقاومة تصل  بإغناء

بنا الى بناء إلى مغرب متعدد ومتنوع، كما يجدد دعوته بإط*ق سراح جميع معتقلي الحركات 

ماعية والرأي والصحفيين والمدونيناFجت
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