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:تحث عنوان برنامج  الندوة الفكرية    
قراءة في رهانات ترسيم وإدماج االمازيغية في مجال التعليم "

ومجاالت الحياة العامة ذات االولوية على ضوء القانون التنظيمي 
 ."61/61رقم 

مجعية جتار مدينة احملمدية للتنمية والتضامن برأس السنة األمازيغية  سياق الدورة التاسعة  إلحتفاليف 
قراءة في رهانات  "تنظم ندوة فكرية وعلمية حول موضوع م ،  0202املوافق لسنة    2970

ترسيم وإدماج االمازيغية في مجال التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات االولوية على ضوء 
بقاعة الندوات باملسرح  0202يناير  81وذلك يوم السبت " .61/61القانون التنظيمي رقم 

 .ثة بعد الزوالمن الساعة الثال ابتداءاحملمدية مبدينة البلدي عبد الرحيم بوعبيد 
 : تقديم 
 لألمازيغية الرمسي الطابع تفعيل مراحل بتحديد املتعلق 02.82 رقم التنظيمي القانون رمسيا دخل

 صدر أن بعد التنفيذ حيز األولوية، ذات العامة احلياة جماالت ويف التعليم جمال يف إدماجها وكيفيات
 .الرمسية باجلريدة ،0282 سبتمرب 02 بتاريخ الصادر 2182 العدد يف

 أن بعد الرمسية، اجلريدة يف لألمازيغية الرمسي الطابع بتفعيل املتعلق التنظيمي القانون صدور ويأيت
 حيث .0282 سبتمرب شهر بداية ،29/82 رقم األخري قراراها يف الدستورية حملكمةا عليه وافقت
 الرمسي الطابع تفعيل مراحل بتحديد املتعلق 02.82 رقم التنظيمي القانون مواد“ أن أكدت

 ما فيها ليس األولوية، ذات العامة احلياة جماالت ويف التعليم جمال يف إدماجها وكيفيات لألمازيغية
 مطابقتها أو تنظيمي قانون طابع اكتسائها خبصوص بعضها، يثريه ما باستثناء لدستور،ا خيالف

 .”للدستور مطابقة التنظيمي القانون هذا أحكام باقي“ وأن ”للدستور
 جماالت الثامن إىل الثالث من أبوابه يف حدد عليها، املعروض التنظيمي القانون إن احملكمة وقالت
 باإلدارات واالستعمال والفين، الثقايف واإلبداع واالتصال، واإلعالم الربملاين، والعمل والتنظيم التشريع
 .”أولوية ذات عامة حياة جماالت والتقاضي، العمومية، والفضاءات العمومية، املرافق وسائر
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 القانون من الدستورية بالغاية الصلة ثابتة أهنا إليها، املشار اجملاالت مضمون من يتبني“ أنه وأضافت
 أحكام إنفاذ مت مىت تتيح، وأهنا التنظيمي، القانون مشموالت بباقي ومرتبطة املعروض، التنظيمي
 لألمازيغية، الرمسي الطابع إقرار عن املرتتبة والثقافية اللغوية احلقوق كفالة  هبا، املتعلقة التنظيمي القانون
 مبقتضى كفالتها  متت اليت تلك ماالسي الدستور، يف عليها املنصوص واحلقوق احلريات ممارسة مبناسبة
 العمومية املرافق إىل الولوج مبناسبة أو الدستور، من 802و 881و 01و 09و 02 الفصول أحكام

 .”الدستور من 821 الفصل من األوىل الفقرة يف عليها املنصوص لألسس وفقا تنتظم اليت
 تفعيل مراحل بتحديد علقاملت 02.82 رقم التنظيمي القانون مشروع يف التداول جرى أنه يذكر

 األولوية، ذات العامة احلياة جماالت ويف التعليم جمال يف إدماجها وكيفيات لألمازيغية الرمسي الطابع
 وأودع الدستور، من 12 الفصل ألحكام طبقا ،0282سبتمرب 02 بتاريخ املنعقد الوزاري باجمللس

 قبل من فيه التداول يف يشرع ومل ،0282 سبتمرب 02 بتاريخ النواب جملس مكتب لدى باألسبقية
 باإلمجاع، أوىل، قراءة يف عليه، ووافق مكتبه، لدى إيداعه على أيام عشرة مضي بعد إال اجمللس، هذا
 وأدخل املستشارين، جملس فيه تداول ذلك وبعد ،0282 يونيو 82 بتاريخ املنعقدة العامة جلسته يف

 يوليو 00 بتاريخ املنعقدة العامة جلسته يف ية،باألغلب عليه ووافق مواده، بعض على تعديالت
 اجللسة يف احلاضرين، أعضائه بإمجاع ثانية، قراءة يف هنائيا، النواب جملس عليه صادق مث ،0282

 .″0282 يوليوز 02 بتاريخ املنعقدة العامة
 غيةلألمازي الرمسي الطابع تفعيل مراحل بتحديد املتعلق 02.82 رقم التنظيمي القانون ويتكون

 مادة 02 من الدستورية، األولوية، ذات العامة احلياة جماالت ويف التعليم جمال يف إدماجها وكيفيات
 ويتعلق ،(والثانية األوىل املادتان) عامة أحكاما منها األول الباب يتضمن أبواب، عشرة على موزعة
 جمال يف األمازيغية بإدماج ثوالثال ،(1-0 املواد) التعليم جمال يف األمازيغية بإدماج الثاين الباب

 واالتصال اإلعالم جمال يف األمازيغية بإدماج والرابع ،(88-2 املواد) الربملاين والعمل والتنظيم التشريع
-81 املواد) والفين الثقايف اإلبداع جماالت خمتلف يف األمازيغية بإدماج واخلامس ،(89-80 املواد)

 والسابع ،(02-08املواد) العمومية املرافق وسائر داراتباإل األمازيغية باستعمال والسادس ،(02
 جمال يف األمازيغية بإدماج والثامن ،(02-09 املواد) العمومية الفضاءات يف األمازيغية بإدماج

-08 املواد) تتبعه وآليات لألمازيغية الرمسي الطابع تفعيل مبراحل والتاسع ،(02 املادة) التقاضي
 (.02 املادة) ميةختا بأحكام والعاشر ،(01
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 ملختلف القانون هذا إستجابة مدى وتقييم  القانون هذا مضامني ومناقشة حتليل يف أكثر وللتوسع
 من  ثلة والتضامن ميةللتن احملمدية مدينة جتار مجعية تستضيف ، الوطين العام الرأي تطلعات

 املدين اجملتمع فعاليات إخنراط فعيلبت منها إميانا الفكرية الندوة هلذه الباحثني األساتذة و األكادميني
وأبعاده الثقافية   التشريعية وروحه التنظيمي  القانون هذا املستجدات حول الدائر العمومي النقاش يف

 ومببادئه العامة وقيمه املرجعية اليت يستمدها من دستور اململكة املغربية، التنظيميةواالجتماعية واللغوية 
 .نساينومن عمقها احلضاري وجتربتها التارخيية، وموروثها اإل

 : الندوة برنامج
3h   بعد الزوال إستقبال املشاركني 

 "الدكتور حسن مروان " ـ تسيري أشغال الندوة 
3h30   إفتتاح أشغال الندوة بأية بينات من الذكر احلكيم 

 3h35 حتية العلم الوطين 
3h40مجعية جتار مدينة احملمدية للتنمية والتضامنالسيد رئيس  أشغال الندوة الفكرية بكلمة  إفتتاح 
3h45  أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية " محمد ضريفاألستاذ " مداخلة الدكتور

في القانون  قراءة "في موضوع  ار البيضاءة ـ جامعة الحسن الثاني الدالحقوق المحمدي
المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال  61/61ي رقم التنظيم

 "التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية 
4h00 : بكلية األداب شعيب الدكالي  ـ أستاذ " محمد مروان األستاذ " مداخلة الدكتور

 "زيغية ورهان الحفاظ على الهوية الوطنية األما" موضوع  في الجديدة ـ 
4h15 : إعالمي وباحث في الثقافة األمازيغية حول موضوع  " عمر أمرير  " مداخلة الدكتور "

 ـ جدور الديمقراطية في المغرب مند ألف سنة 
4h30 : شاعر وإعالمي  وباحث في الثقافة األمازيغية  " محمد مستاوي " مداخلة األستاذ

 "عالمية للععر األمازيغي الوظيفة اإل" موضوع حول 
4h45 : المناقعة 
5h30 : إختتام أشغال الندوة الفكرية 
5h35 : قراءة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة لصاحب اجلاللة حممد السادس نصرع اهلل 
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5h40: حفل شاء على شرف الضيوف واحلضور الكرمي 

 

 


