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 المملكة المغربية

  بمراحل تفعيلالقـانون التنظيمي المتعلق    مقترح
 الطابع الرسمي للغة األمازيغية
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  .2011من الدستور المصادق علیھ باستفتاء فاتح یولیوز  5عتبارا للفصل ا      

 الجزء األول 
  مبادئ وتدابیر عامة

  :1الفصل

ألمازیغیة، تطبیق الطابع الرسمي للغة اھدف مشروع القانون التنظیمي ھذا إلى تحدید سیروة ی
ي التعلیم وفي مجاالت الحیاة العامة المختلفة، وتحدید القواعد العامة فتحدید أشكال إدماجھا 

 . الستعمالھا وتنمیتھا وتطویرھا وحمایتھا

  : 2الفصل

  .مازیغیة لغة رسمیة للدولة إلى جانب اللغة العربیةتعد اللغة األ

  :3الفصل

وھي إرث مشترك بالنسبة لجمیع . االمازیغیة أساس الثقافة والشخصیة المغربیتین تعتبر اللغة
 .المغاربة

   :4الفصل 

 .تتم كتابة اللغة االمازیغیة بحروف تیفیناغ

  :5الفصل 

 .تاشلحیت، تاریفیت وتمازیغت ھي التنویعات الجھویة للغة األمازیغیة

  الجزء الثاني

 لتعلیمأشكال إدماج اللغة األمازیغیة في ا

  :6الفصل 

 .بجمیع أسالك النظام التربوي بالمملكة المغربیةیعتبر تعلیم اللغة االمازیغیة إجباریا 
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  :7الفصل 

تعلیم اللغة االمازیغیة یجب أن یكون معمما بالنسبة لجمیع المؤسسات االبتدائیة والثانویة 
 .والجامعیة للنظام التربوي بالمملكة المغربیة

  :8الفصل 

، مع غویة واللسانیة المنمطة والموحدةاللغة األمازیغیة على أساس وقاعدة الوحدة اللیتم تعلیم 
  .العمل على احترام الخصوصیات اللغویة لكل جھة على حدة

  :9الفصل 

راحل والخطوات التي یتعین القیام بھا من أجل اإلدماج التام لتعلیم اللغة یحدد القانون الم
اإلدماج ھاتھ خمس سنوات على  بدایةلمغربي على أال تتجاوز بوي ااألمازیغیة في النظام التر

 .ثر انطالقا من تاریخ دخول ھذا القانون التنظیمي حیز التنفیذكاأل

  :10الفصل 

یحدد القانون التدابیر المتعین اتخاذھا واإلمكانیات التي یتوجب تعبئتھا والبرامج البیداغوجیة 
 . ة األمازیغیة في النظام التربويالالزم تطویرھا من أجل إدماج تعلیم اللغ

  المحور الثالث

استعمال اللغة االمازیغیة في اإلدارة العمومیة والمؤسسات ذات الطابع 
 العمومي

  :11الفصل 

واألحزاب السیاسیة  ترابیةیتوجب على مؤسسات الدولة واإلدارات العمومیة والجماعات ال
ة ومنظمات المجتمع المدني استعمال اللغة والنقابات والھیئات المھنیة والمقاوالت العمومی

 .زاء المواطنین الناطقین باالمازیغیةإاالمازیغیة في أنشطتھا وخصوصا 

 :12الفصل 

السیاسیة، النقابات،  األحزاب، ترابیةیمكن لمؤسسات الدولة، اإلدارات العمومیة، الجماعات ال
مدني كتابة الوثائق الرسمیة والتقاریر الھیئات المھنیة، المقاوالت العمومیة وجمعیات المجتمع ال

  .والمحاضر وكل المراسالت اإلداریة باللغة األمازیغیة
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  :13الفصل 

، األحزاب السیاسیة، النقابات، ترابیةیمكن لمؤسسات الدولة، اإلدارات العمومیة، الجماعات ال
ة األمازیغیة أثناء استعمال اللغ الھیئات المھنیة، المقاوالت العمومیة ومنظمات المجتمع المدني

 .المداوالت والمناقشات الخاصة باالجتماعات الرسمیة

  :14الفصل 

 .تسجیلھا وإشھارھا كذلك باللغة األمازیغیةكتابتھا و كیفما كانت طبیعتھا یتمالعقود اإلجراءات و

  :15الفصل 

أن جمیع المباریات وجمیع اختبارات الولوج إلى الشغل بالوظیفة العمومیة یتوجب ضرورة 
 .تتضمن اختبارا متعلقا بمعرفة اللغة األمازیغیة

  :16الفصل 

تنجز باللغة االمازیغیة كذلك األختام والطوابع والعالمات الرسمیة الخاصة بمؤسسات الدولة، 
، باألحزاب السیاسیة، بالنقابات، بالھیئات المھنیة، ترابیةباإلدارات العمومیة، بالجماعات ال

 .مات المجتمع المدنيبالمقاوالت عمومیة، بمنظ

  :17الفصل 

 .یتم نشر الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة كذلك باللغة األمازیغیة

  :18الفصل 

یحدد القانون التدابیر التي یتعین اتخاذھا واإلمكانیات التي یتوجب تفعیلھا والمخطط المبرمج 
  .العمومیة والمؤسسات ذات الطابع العموميات الستعمال اللغة األمازیغیة في اإلدار

  المحور الرابع

  استعمال اللغة االمازیغیة في المجال القضائي
  :19الفصل 

 . أمام محاكم المملكة كذلك باللغة االمازیغیةتم التقاضي ی
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 :20الفصل 

البرنامج  أویحدد القانون التدابیر التي یتعین اتخاذھا واإلمكانیات التي یتوجب تعبئتھا والمخطط 
 .القاضي بإدماج اللغة االمازیغیة في المجال القضائيالمتضمن للمراحل و

  المحور الخامس

 استعمال اللغة األمازیغیة في القطاع الخاص

 :21الفصل 

یمكن للمقاوالت الصناعیة والتجاریة والخدمات أو المالیة اللجوء إلى استعمال اللغة األمازیغیة 
المفروضة من قبل القانون والقواعد المعمول بھا وكذلك بالنسبة  في كل أشغالھا وفي الوثائق

 .لإلعالنات والتدخالت والشواھد وكل الوثائق الخاصة بالعاملین بھا

 

  المحور السادس

  استعمال اللغة األمازیغیة في الفضاء العمومي

  :22الفصل 

مكتوبة كذلك  كل معلومة وكل منشور موجھ للعموم وكل عالمة تشویر طرقیة یجب أن تكون
 . باللغة األمازیغیة

  :32الفصل 

العالمات، عالمات التشویر، الشعارات، الرموز، اللوحات اإلشھاریة وكذلك كل الصور 
البصریة والضوئیة المنحوتة والمنقوشة والتي تبین مؤسسة أو منظمة أو مقاولة أو مقر وتبرز 

 .غیةالنشاط الممارس یتم التعبیر عنھا كذلك باللغة االمازی

  :42الفصل 

تكتب باللغة األمازیغیة كذلك المطبوعات واألغلفة والعلب المتضمنة للتعلیمات التقنیة وطرق 
األسماء واإلشارات المتعلقة بالمنتوجات التجاریة والخدمات وكل وكذا االستعمال والتركیبات 

 .المواد المصنعة والمستوردة والمتاجر بھا في المملكة المغربیة
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 :25الفصل 

  .العمومي  فضاء یحدد القانون شروط وأشكال احترام استعمال اللغة االمازیغیة في ال

  المحور السابع

  استعمال اللغة األمازیغیة في الفضاء 

 السمعي البصري والمجال الفني
 :26الفصل 

أو التلفزیة وكذلك المسرحیات التي یتم بثھا من طرف القنوات / السینمائیة واالنتاجات جمیع 
 .مومیة تستعمل كذلك اللغة األمازیغیة أو تتم ترجمتھا إلیھا أو اعتماد دبلجتھاالع

  :27الفصل 

یحدد القانون شروط وأشكال توظیف واستعمال اللغة األمازیغیة في الفضاء السمعي البصري 
 .والمجال الفني

  المحور الثامن

 ألیات وھیاكل تتبع تنمیة اللغة األمازیغیة

 زیغیةأكادیمیة اللغة األما
 :28الفصل 

وتھدف لتطویر  تحدث أكادیمیة اللغة األمازیغیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقاللیة المالیة
  .وتنمیة اللغة األمازیغیة وتحدید استعمالھا السلیم

  :29الفصل 

 .تنظیم وتركیبة وأشكال اشتغال أكادیمیة اللغة األمازیغیةمھام ویحدد القانون 
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  المحور التاسع

 سؤولیةالم
  :30الفصل 

یقدم رئیس الحكومة سنویا خالل الدورة الربیعیة تدخال أمام البرلمان في شكل عرض مفصل 
 .حول تعمیم وتنمیة اللغة والثقافة األمازیغیتین

  :31الفصل 

تعتبر السلطات العمومیة، كل في مجال اختصاصھا، مسؤولة عن تنفیذ التدابیر واإلجراءات 
 .التنظیميالمتخذة بھذا القانون 

  :32الفصل 

مصلحة أو منفعة مادیة أو معنویة في شأن تطبیق ھذا القانون ) ا(كل مواطن وكل مواطنة لدیھ 
القیام باإلجراءات المناسبة لدى السلطات اإلداریة المختصة أو القیام  )ا( التنظیمي یمكن لھ

المحددة بھذا  باإلجراء الالزم لدى القضاء بخصوص كل فعل مناف لإلجراءات والتدابیر
 .القانون التنظیمي

  المحور العاشر 

 التدابیر النھائیة
 :33الفصل 

  .یتم إلغاء جمیع التدابیر وجمیع اإلجراءات التي تمنع استعمال وتوظیف اللغة األمازیغیة

  :34الفصل 

 .یدخل ھذا القانون التنظیمي حیز التنفیذ انطالقا من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة
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