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ة سمـي لألمازيغيَّ ابع الرَّ
َّ
 تفعيِل الط

ُ
 تعزيز

رابـي لجماعة أيت ملول
ُّ
في المجال الت

ة“ سمـي لألمازيغيَّ ابِع الرَّ
َّ
ٍة ُمواطنٍة وُمنفتحٍة ورائدٍة في تفعيِل الط رابيَّ

ُ
”من أجل جماعٍة ت

(مشروع مخطط 2022-2027)



يرمي ال  اليوم،  عليه،  نقدم  الذي  العمل   إن 
 فقط إلى استقراء تاريخنا؛ إنه باألحرى تجسيد
مغرب مستقبل  باملستقبل،  إيماننا   لقوة 
والجد، اإلرادة  مغرب  والتالحم،   التضامن 
مغرب والرصانة،  والطمأنينة  الفضيلة   مغرب 
ال التي  الوطنية،  بوحدته  القوي   الجميع، 
إال الجهوية  سياسة  في  قدما  امل�ضي   يزيدها 
جهاته من  جهة  كل  يجعل  مغرب   رسوخا؛ 
، يتيح لكل طاقاتها التفتح والنمو

ً
 خصبا

ً
 مجاال

واالزدهار، في إطار ممارسة ديمقراطية مواطنة
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 للدولة املغربية
ً
 رسمية

ً
 بعد إقرار اللغة األمازيغية لغة

الخامس للفصل  وطبقا   ،2011 دستور   بموجب 
املتعلق  26.16 التنظيمي  والقانون  األخير،  هذا   من 
 بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في
التعليم مجال  في  إدماجها  وكيفيات  الترابي    املجال 
 وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية...؛ انخرط
 املجلس الجماعي ملدينة  أيت ملول، بكل مسؤولية
 وجرأة وشجاعة، في الورش الوطني املتعلق بالتفعيل
وذلك األمازيغية؛  للغة  الرسمي  للطابع  دريجي 

َّ
 الت

 بتعزيز التواصل باللغة األمازيغية، وتنمية استعمالها
الجماعة بخدمات  املرتبطة  املجاالت  مختلف   في 
مكونات لكافة  مشترك  كرصيد   واختصاصاتها، 
 الجماعة واملواطنين واملرتفقين دون استثناء، وذلك
 لتمكينها من االضطالع بوظائفها بما هي لغة رسمية
املغاربة، املواطنين  من  كبيرة  لفئة  تواصلية   ولغة 
 وصون حضور رموزها اللغوية والثقافية والحضارية
باعتبارها الترابي  للمجال  البصرية  الهوية   في 
على دالة  وعالمة  الوطنية  للثقافة  أساسيا   مكونا 
تعزيز على  قادرة  املغربية  الحضارة  وازدهار   عراقة 
.املشروع املجتمعي الديموقراطي الحداثي في املغرب
 وإن تفعيل املجلس الجماعي ملدينة أيت ملول للطابع
تجسيٌد هو  الترابي  املجال  في  لألمازيغية   الرسمي 
 النخراطنا في املسؤولية الوطنية املتمثلة في النهوض
قدم

َّ
 باللغة والثقافة األمازيغيين لتحقيق االزدهار والت

في املغربية  للحضارة  التاريخية  بالجذور   والعناية 
واإلسهام الوطنية  اللحمة  وتعزيز  وتنوعها  دها   تعدُّ
الجديد نموي 

َّ
الت موذج 

َّ
الن رهانات  تحقيق  .في 
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الفصـــــــــــــل الخـــــــــــــامس من الــــــــــــــدستور املغـــــــــــــــــــربي 2011:
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

وتعــــــــــــــــــــمل الــــــــــــــــدولة على حــــــــــــــــــــــــــمايتها وتطويرها، وتنمية
 استعمالها.

 تعـــــد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها
رصيدا مشتركا لجميع املغاربة بدون استثناء.

 يحــــــــــدد قانـــــــــــــون تنظيـــــــــــــمي مراحــــــــــــــــــل تفعــــــــــــيل الطابــــــــــــع
 الرســـــــــــمي لألمازيغــــــــــــــــية، وكيفيـــــــــــــــات إدماجــــــها في مجال
 التعليم، وفي مجاالت الحيـــــــــاة العـــــــــــامة ذات األولــــــــــوية،
 وذلك لــــــــــــــكي تتمكــــــــــــــن من القيام مستقبــــــــــــــــال بوظيفتها،
 بصفتها لغـــــــة رسميــــــــة«. )الفصــــــــل 5 من دستور 2011

)للمملكةاملغربية

 خطــــــــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــــاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا في أجدير سنة 2001:

 بالتحام سكانه،
ً
 ظــــــــــــل املغـــــــــــــــــــرب، َعْبر العصور، متميزا

 َمهــــــــــــَما كانت أصولهم ولهجاتهم، متشبثين بمقدساتهم
 ووحدة وطنهم، وُمقاومتهم لكل غزو أجنبي أو محاولة

.للتفرقة
 وألن األمازيغية ُمكّون أسا�سي للثقافة الوطنية، وتراث
 ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كّل معالم التاريخ
 والحضــــــــــارة املغــــــــــربية؛ فـــــــــإننا نـــــــــــــــولي النهوض بها عناية
 خاصــــــــــــــــــة في إنجــــــــــــاز مشروعنـــــــــا املجتمعي الديمقراطي
 الحـــــــداثي، القـــــــــــائم على تأكيــــــــــــد االعتبــــــــار للشخصيــــــــــة

الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية

 إن النـــــــــــــهوض باألمازيغية مسؤولــــــــــية وطنية، ألنه ال
 يمكن ألي ثقافة وطنية التنكر لجذورهـــــــا التاريخـــــــــــــــية.
 كما أّن عليها، انطالقا مــــــــن تلـــــــــك الجــــــــــذور، أن تنـــــــفتح
 وترفض االنغالق، من أجــــــــل تحقيــق التطور الذي هو
 شرط بقاء وازدهار أّي حضارة.” )أجـــــــــدير - خنيفـــــــــــــرة،
29 رجب الخير 1422هـ، املوافق لـ 17 أكتوبر 2001 م
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ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ 2011 :
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 المرجعيات القانونية
والتنظيميـــــــــــــــــــــة
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 القانــــــــــــــون التنظيمي رقم 26.16 املتعـــــــــلق بتحـــــــــــــــــديد
 مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيـــــــــات
 إدماجـــــــــــها في مجـــــــــال التعليــــــــــم وفي مجــــــــــاالت الحيــــــاة

العامة ذات األولوية
 دخلــــــــــت مقتضيـــــــــــــات تفعيـــــــــل اللغـــــــــــة االمـــــــــازيغية حـــــــيز
 التنفيذ في فاتح أكتوبر 2019. وهي مقتضيات تتعــــــــــلق
 بتحـــــــديد مــــــــــراحل تفعيـــــــل الطابــــــع الرسـمي لألمازيغــــية

:وكيفيات إدماجها في مجاالٍت، منها
-إدمــــــــــــــــــــاج األمازيغيـــــــــة في مجـــــــــــــال اإلعـــــــــالم واالتصـــــــــــــــــال
-إدمــــــــــــــــــــــــــــــــاج األمازيغية في مجال اإلبداع الثقافي والفني

-إدماج األمازيغية في اإلدارات وسائر املرافق العمومية
-إدمــــــــــــــــاج األيمازيغـــــــــــيـــــة في الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات العموميـــــــــــة

 وقد جاء في مقتضيات املادة 32 من القانون التنظيمي
 26-16: »تقــــــــوم القـــــــــطاعـــــــات الوزارية والجمـــــــــــــــــــــاعات
 الترابية واملؤسسات واملنشآت العمومية واملؤسســــــات
 والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضـــــمن
 كيفيات ومراحــــــل إدمــــــــــاج اللغـــــــــة األمازيغيــــــة، بكيفيـــــــة
 تدريجية، في امليادين التي تخصــها، وذلك داخــــــل أجــــــل
 ال يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيــمي

في الجريدة الرسمية. )أي قبل 26 مارس 2020

 منشور السيد رئيس الحكومة تحت عدد 19/2019
بتاريخ 10 دجنبر 2019

 يتعلـــــــــــق هذا املنشــــــــــور بتفعيــــــــــــل مقتضيـــــــــات القــــــــــانون
 التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحـــل تفعيـــــــــل
 الطابــــــــــــع الرســــــــــمي لألمازيغيــــــــة وكيفيـــــــــات إدمــــــاجــــــــــــــــــها
 في مجــــــــــاالت التعـــــــليــــــم وفي مجــــــــــاالت الحـــــــــــــياة العــــــــــــامة

.ذات األولوية
 دوريــــــــــــــــــة السيــــــــــــد رئيس الحكومة عدد 1234 بتاريخ
 30 يونيـــــــــــــــو 2021 في شــــــــــــأن تنزيل املخطط الحكومي

.املندمج لتفعيل الطابع الـرسمي لألمازيغية

 الــــــــدورية التي صـــــــــــادقت علــــــــــــــيها اللجــــنــــــــــة الــــــــوزاريــــة
 الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي
 لألمازيغيـــــــــة املحـــــــــدثة بموجـــــــــب املــــــرسوم 2.20.600
 بتاريخ 8 شتنـبر 2020 والتي تتضمـــــــــن مـــــــجموعة مــــن
 اإلجراءات القطاعية لتنزيـــــل مقتضيـــــــــات الــــــــــقانـــــون
 التنظيمي رقم 26.16 والداعيـــــــــة إلى إحــــــــداث خـــــــاليا
 مركزيـــــــة قطاعــــــــــية لتتبــــــــــع تـــــــــفعيل الطـــــــابع الرســــمي
 لألمازيغية، واملؤكدة على تعميم مضـــــــامين املخـــطط
 على كافـــــة اإلدارات واملصالح واملؤسســــــــــات التـــــــابعة

.للقطاعات الحكومية
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ⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ
-  ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.
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 منشور الوزيرة املنتــــــــدبة لدى رئيس الحكومـــة

 املكلفة باالنتقـــــــال الرقمي وإصــالح اإلدارة رقـــــم

 1/2022 بتاريخ 15 أبريل 2022 في شأن إدمــــاج

.اللغة األمازيغية في اإلدارات العمومية

 يتعـــــــــلق هــــــــــذا املنشــــــور بتجسيـــــــــد اإلرادة امللكيـــــة

 الســــامية وتنزيــــــــل أحكـــــــــام الدستــــــــــــور املتعــــلقـــــــــــــــــة

 بتفعيل الطابـع الــــــــــــرسمي لـــــألمازيغية واملتضـــــــمن

 ملقتضيــــــــات تهـــــــــم استعمــــــــال اللغــــــة األمازيغيـــة في

 اإلدارات العمومية وتعبئة كل الوسائل املتـــــــــــاحة

 لتحقيق نلك الغايـة، واستفـــــــادة املواطنيـــــــــن مـــــن

.حقهم الدستوري

 إحـــــــــــــــــداث الحكــــــــــومــــــــــــــة لـصنـــــــــــــــــــــــــــدوق دعــــــــــــــــــــــــــم

 إنجاز املشاريــــــــــع األفقيـــــة والقطاعــــــية املــرتبطة

 باستعمال األمازيغية باإلدارات العــمومية:
 وذلك بتخصيــــــص 200 مليــــون درهم )20 مليون

 دوالر( في قانـــــــون املاليــــــة )موازنة( لسنــــــــــــــــــة 2022

 لتفعيل الطابـع الــــــرسمي لألمازيغيــــــة، مع االلتزام

 حـــــتى بلوغ مليار درهـــم
ً
 برفــــــــتع السقـــــف تدريجيــــــا

.)100 مليون دوالر( سنة 2025
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100 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵕ) ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025.

الهدف العام
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

األهداف الخاصة
ⵉⵡⴰⵜⵜⴰⵙⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ

 تفعيل الطابع الرَّسمي لألمازيغية في املجال الترابي
.لجماعة أيت ملول

ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ 
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 توســـيــــــع مجـاالت استعمــــــــــال اللغــــــــة األمــازيغيــــــــــــــــــة

.في دواليب إدارة جماعة أيـــــــــت ملول ومرافــــــقــــــــــــــها

1. ⴰⵙⵙⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ 
ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.
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 إدماج اللغة األمازيغية في املجــــال التنظيــــــــــمي وفي

.أشغال املجلس الجماعي أليت ملول

 إدمـــــــاج اللغـــــــــة والثقافـــــــــة األمازيغيتين في الهـــــــويــة

 البصرية للفضاءات العمومية في املجـــــــال الـترابي

.لجماعة أيت ملول

 تنميـة املمــــــارسات الفـــــنية والثقافيــــــــــة األمـازيغيــــة

 وتشـــــــــــجيع إدماج األمازيغية في مختلف مجـــــــــاالت

.اإلبداع الثقافي والفني بجماعة أيت ملول

 استــــحضار البــــــــعد األمــــــــازيغي في إعــــــــــــداد وتنفـــــيذ

وتقييم برنامج عمل جماعة أيت ملول

 )2022-2027(

1. 
2. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ 

ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ 
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.

3. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ 
ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ 
ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.

4. ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⴽⵓ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ 
ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵖ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.

5. ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 
ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ 
ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

     (2022-2027).
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اإلجراءات التنفيذية
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ

 عمــــــــــل املجـــــــــــــلس الجمـــــــــــــاعي أليــــــــــت ملــــــــــــــول،
 طبًقــــــا للمــــادة 32 من القانـــــــــــون التنظيــــــــــــمي
 26.16،  عـلى  الدراســـــــــــــــــــــــــة   و املصـــــــــــــادقـــــــــــة
 عــــــــــــــلى مخطط جماعي يتضمن كيفـــــــــــــــــــيــات
 ومــــــــــراحــــــــــــــل إدمـــــــــــــــــاج اللغـــــــــة األمــــــــازيغيــــــــة
ة، في جميــــــع مناحي الحيــــاة  بكيفية تــدريجــيَّ
ـــــــــــــــة واملــــــــــــــــــــــــــــجال  الــــــترابي  ملــــــــــــــــــــــــدينة  الجماعيَّ
 أيــــــــت ملــول؛ وذلك  عـــــــــــبر  خمســـــــــــــــــــــــــة  )05(
 محـــــــــــاور، و أربعين )40(  إجـــــــراًء  تنـــفيــذيـــــــا،

على الشكل اآلتي

ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ 
ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ 
ⵓⵙⵍⴳ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵡⵉⵙⵙ 16.26, ⵅⴼ 
ⵜⵣⵔⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ tawnavt 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ 
ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵢⵉⵎⵉⴽⴽ, ⵖ ⴽⵓ 
ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ 
ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ 
; ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ, ⴷ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ 
(40) ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ, ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴽ ⴰⴷ :
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 يندرج هذا املحور في إطار تنزيل مقتضيـــــات مواد البـــــــــــاب
 السادس من القانون التنظيمي 26.16، وذلك عن طريق

:اإلجراءات التالية
 خلــــــــق مكتـــــــــــب، ضمن الهيكلة اإلداريـــــــــة الجديدة، خــــاص
هر على تتبع كل ما من شأنه أن ُيعزز الطابع الرسمي  بالسَّ

 لألمازيغية في جماعة أيت ملول؛
 التوفـــــــــــــــير التـــــــــــــــدريجي للــــــــــــــــوثائــــــق واملطبوعـــــــــات الرسميــــــــــــة
 واالستمارات املوجهـــة الى العمــــــــــوم باللغــــــــــــة األمازيغيـــــة إلى

جانب اللغة العربية؛
 تضمـــــــين اللغــــــــة األمازيغيــــــة في العــــــــــناصر الثابتــة في وثائق
 وشهادات الحالة املدنيـــة التي تســــــــــلمها الجمـــــــــاعة، في أفق

التعميم؛
 استعمــــــــال اللغـــــــــــة األمازيغيــــــــة في مكتــــــب استقبال وإرشاد
 وتوجيه املرتفقين لقضاء أغراضهـــــــم اإلداريــــــة واالستجابة
 لـــــــــــتســـاؤالتهـم، لضمـــــــــــان فعـــــــاليـــــــة الوصول إلى الخـــــــــدمات

الجماعية؛
 الـــــــــرد عــــــــلى االتصـــــــــــــــاالت الهاتفيــــــــة للمواطنات واملواطنين

باللغة االمازيغية إلى جانب اللغة العربية؛
 إدراج اللغـــة األمازيغـــــــــــية إلى جـــــــانب العــــــــربية ضــــــــــمن مواد
 املوقع االلكتروني الرسمي للجماعة، وصفحات التواصل

االجتماعية الرسمية للجماعة؛
 إدراج اللغة األمازيغية في األختــــــــــــــام املستعـملة من طــــــــــرف
 الرئيــــــــس والنــــــــــواب، وكــــــــذا موظفـــــــي األقســــــــــام واملصـــــــــالح

واملكاتب اإلدارية بالجماعة؛
 تـــــــــأهيل املوظفين الجماعيين، عن طريق دورات تكوينيــــــــة
 في الكتابة والــقراءة بتيفينـــــــاغ، بما يمكنهــــــم من التواصــــــــل
 باللغـــــــــــة األمازيغيــــــــــــة مــــــــع املرتفقين املتحدثين بها، لضمان

تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية؛
 تكــــــوين ضباط الحالة املدنية في املراجع القانونية لتيسير

تسجيل األسماء األمازيغية في الحالة املدنية؛
 اعتمــــــــاد سلــــــــــــوك مــرن ومراعاة لغات املرتفقين من خـــــالل
 عــــــدم تقييدهــــــم باستعمـــــــال لغــــــــــٍة بعينـــــــــــــــها؛ وعدم عرقلة
 حق الفرد في استــــــــــعمال اللغــــة األمازيغيــــــة إذا اختــــــارها في

.التواصل اإلداري املكتوب والشفهي

 ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵖ ⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ 
ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ 
ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵖ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 
16.26, ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ :

 ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵖ ⵓⵥⵟⵟⴰ 
ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⴹⴼⵕ 
ⵏ ⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ 
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.

 ⴰⵃⵉⵢⵢⵍ, ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵢⵉⵎⵉⴽⴽ, ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ 
ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⵙⴰⵢⵉⵏ 
ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

 ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵔⵙⵍⵏ 
ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ 
ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ.

 ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ 
ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ ⴷ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⵓⴼⵏ 
ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ 
ⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, 
ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵕⵡⵓⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ.

 ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ 
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ِة في ِة األَماِزيغيَّ
َ

ْوِسيُع َمَجاالِت اْسِتْعَماِل اللغ
َ
 ت

ول وَمَراِفِقَها
َّ
َدَواِليِب ِإَداَرِة َجَماَعة ايت مل
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 ستعمل جماعة أيت ملول طبًقا ملقتضيات مواد البـــــــــــــاب
الف الـــذكر، في  الثالث من القانون التنظيمي 26.16 السَّ

:هذا املحور على اإلجراءات التالية
ة ــــــــــة إلى جانــــــــب اللغـــــــــــــة العربيَّ  استعمـــــــــــال اللغــــــــــــة األمازيغيَّ
 في أشــــــغال جلســــــــــــات املجلــــــــس الجمـــــــــاعي وأجهزتــــــــه، عــــــــــن
 طريق كتابـــــــــــــــة حــــــــــــوامل األسمـــــــــــــاء والصفــــــــات، والتدخــــــــل
 باللغــــــة األمـــــــازيغية في جســــــات دورات املجلــــــــس العـــــــــــــــــادية

واالستثنائية، وفي مداوالت اللجان؛
ة واملقررات واملداوالت الصـادرة نظيميَّ  كتابة القرارات التَّ

 عن املجلس الجماعي أليت ملــــــتول باللغـــــــة األمازيغيــــــة، إلى
 جانب اللغة العربية؛ بشكل متدرج؛

ة واملقررات واملداوالت الصــــــــــــادرة نظيميَّ  نشر القرارات التَّ
 عن املجلس الجماعي أليت ملول باللغة األمازيغية

 بالجريـــــــــدة الرسميــــــــــــة للجماعــــــــــات الترابيـــــــــــة، وبـــــــــــاملوقـــــــــــــــــع
االلكتروني الرسمي، وذلك بشكل متدرج؛

 نشر النظـــام الداخــــــــــــــلي للمجلـــــــــس الجمــــــــــاعي أليت ملــــــــــــول
باللغة األمازيغية؛

فاعــــــــــــل اإليجـــــابي مــــــع عرائـــــض الجمعيــــــات واملـــــواطنين  التَّ
،

ً
 وثقافـــــــــة

ً
 واآلراء االســـــــتشاريـــــة املتعلقــــــة باألمازيغيــــــــة لــــــــغة

 لتشجيـــــــع املشاركــــــة املواطنــــة الفعالــــــــة في الحيـاة العامـــــة،
شاركية

َّ
.وفق روح الديمقراطية الت
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 إلدماج األمازيغية في الفضاءات العمومية، عملت وتعمل
ابع من القانون التنظيمي  الجماعة طبقا ملواد الباب السَّ

وفير التدريجي لإلجراءات التالية 26.16 على التَّ
 تعزيز حضور األمازيغية في العمــــــل التواصـــــــــــلي للجمـــــــاعة،
 وإدماج البعــــــــــد األمازيــــــــــــــغي في هويـــــــــــتها البصـــــرية الجديــــــــدة

))اللوغو
 استعمال اللغة األمازيغية، إلى جانــــــب اللغــــــــــة العربيــــة، في
شوير املثبتة على الواجهات وداخـل

َّ
 اللوحات وعالمات الت

مقرات الجماعة؛
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 إدماج اللغة والثقافة األمازيغيتين في الهوية
 البصرية للفضاءات العمومية في المجال الترابي

لجماعة أيت ملول
ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜ ⵏ 
ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.

3
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 إدماج األمازيغية في المجال التنظيمي وفي أشغال
المجلس الجماعي أليت ملول
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 استعمــــــــــــــال اللغـــــة األمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في
شوير املثبتـــة في الطرق والفضاءات

َّ
 لوحـــــات وعالمـــــــات الت

العمومية؛
 استعمـــــال اللغــــــة األمازيغــــــــــــية، إلى جـــــانب اللغة العـــــــربية،
 في العالمـــــــات الخاصة بسيــــارات اإلسعاف ووسائل النقل

التابعة للجماعة والتي تقدم خدمات عمومية؛
 استعمـــــــــال اللغة األمازيغيـــــــة، إلى جــــــــانب اللغـــــــــة العربيـــــــة،
ــــــــهة من قبل ة املوجَّ واصــــــــليَّ ـــــــــة والتَّ حسيسيَّ  في الحمالت التَّ
 الجماعـــــــــــة إلى عمــــــــوم املواطنين، عــــــــــــبر مـــختلف الوسائط

ة ة البصريَّ معيَّ ة منها السَّ .والدعائم، خاصَّ
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 تنمية الممارسات الفنية والثقافية األمازيغية وتشجيع
 إدماج األمازيغية في مختلف مجاالت اإلبداع الثقافي

والفني بجماعة أيت ملول
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4

 طبًقا ملواد الباب الخامس من القانون التنظيمي 26.16
الف الذكــــر، سُتواصـــــــل جماعة أيــــــت ملول تشجيـــــــــــع  السَّ
ً
 وثقــــــــافة

ً
 واملساهمـــــــة في تشجيــــــــع إدمـــــــاج األمازيغيــــــــــــة لغـــــة

 في مختلــــف مجـــــــاالت اإلبـــــــداع الثقــــــــافي والفــــــني، من خالل
:اإلجراءات التنفيذية اآلتية

 تثمـــــــــــين وحفـــــــــــظ وصيــــــــــــــــانة املـــــــــــــوروث الحضـــاري والثقافي
 األمازيغي في مراعـــــــــــاٍة للخصوصيـــــــــــات واألعـــــراف والتقاليد
 املحليـــــــة بأيـــــــت ملــــــــــول، من خـــــــالل إنشــــاء متحــف أمازيغي

لالحتفاء بالتراث املادي والالمادي املحلي؛
 تشجيــــــــــــــــع إدمــــــــاج الثقافـــــــــــة األمازيغيـــــــــــة والتعابير الفنيــــــــــــة
األمازيغية في أنشطة ومشاريع جمعيات املجتمــــــع املدنــــــــــي؛
 إطـــــــــــــالق أسمـــــــــاء البــــاحثين واملبدعيـــــــــــن والفنانين املهتمين
بالثقافة األمازيغيــــــــة على املرافـــــــق الجماعية بأيت ملـــــــــــول؛
 تنظيــــــــم والتشجيع على تنظيم لقاءات معرفية وأكاديميـــــة
 وأيام دراسيـــة حـــــــول املـــــــــوروث الثقــــــــــــافي املادي والالمــــــــادي

 األمازيغي، بتنسيق مع املؤسسات الجامعية والفعاليات
املدنية بجماعة أيت ملول؛

 دعــــــــــــــم الفرق املسرحية واملجموعات املوسيقية والنوادي
السينمائية املهتمة باإلبداع الفني األمازيغي؛

 تشجيـــــــــــــــــع الشراكات املحفزة على إبراز املوروث الحضاري
والثقافي األمازيغي وتثمينه؛
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شجيــــــع عـــــــــــــــلى تنميـــــــــــــة املمارســـــــــــات الفنيــــــة األمازيغيـــــــــة
َّ
 الت

 املعاصــــــــــــــــرة، واإلسهــــــــــام في تحديـــــــــــــث الــــــــــــتــعبيرات الفنيـــــــــــة
األمازيغية؛

شجيــــــــــــع تنظيـــــــــــم معـــــــارض للكتــــــــاب األمازيغي ومظاهــــر
َّ
 الت

 الثقافــــــة األمازيغيـــــــة )الحــــــلي، اللبـاس األمـــازيغي، الطبـــــــــــــخ
األمازيغي...(؛

 دعم االحتفال برأس السنة األمازيغية “إيض إيناير”، عبر
 برنامج ثقافي يزاوج بين اإلبداع والفنون واملعرفة، لتطوير
 الخطاب املعرفي حول الثقافة األمازيغية والتنوع والتعدد

اللغوي؛
شجيـــــــــع عــــــــلى إدمـــــــاج األمازيغيــــــــة في االحتفـــــــــاء باأليـــــــــــــام

َّ
 الت

 العامليـــــــــــــــة )اليــــــوم العــــالمي للشعر، اليوم العالمي للمــــرأة،
 اليوم العالمي للغة األم، اليــــــــوم العـــــالمي للمســــرح، اليـــوم

.)...العالمي للمدرس
دعــــم مبــــــــادرات وديناميــات نشر الكتاب األدبي األمازيغي؛
 تزويـــــد الخزانات واملكتبــــــــات املحـــلية العموميـة باملؤلفـــات

واملصنفات املكتوبة باللغة األمازيغي؛
 إحداث جائزة محلية تشجيعية في مجاالت اإلبداع األدبي

األمازيغي؛
 تخصيص فضاءات عمومية الحتضان الفنون األمازيغية

وفنون الشارع؛
 التشجيـــــــــــع عــــــــلى إدمـــــــــاج البعــــــــــــد األمازيــــــــــغي في تسميــــــــــــــات

التجزئات السكنية املستحدثة؛
 إقامة شراكات واتفاقيات تعــــــاون بيـن املجلــــــــــس الجـــــماعي
 واملؤسســـــات العموميــــة واإلطارات املدنيــــة املهتمة بصفــــة

.رئيسة بالثقافة األمازيغية
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 طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي 113.14، واملراسيــــــــــــم
 والدالئــــــــل املنظمـــــــــة لبرنـــــــامج عمـــــــل الجماعـــــــات؛ ستعمـــل
 جماعـــــــــة أيت ملـــــــول عــــــــلى استحضــــــــار البعــــــــد األمـــــــــــــــازيغي
 في إعداد وتنفيــذ وتقييـــــم برنامـــــــج عمـــــــل الجماعـــــة للوالية
 االنتدابيـــــة )2027-2022(، وذلك عــــــن طريـــــــق اإلجـــــراءات

:التنفيذية اآلتية
خطيط والبرمجة للمشاريع والبرامج باستحضار هـــــوية  التَّ

املدينة وذاكرتها؛
 إعداد وتتبع وتقييم البرامج واملشاريـع الخاصـــــــة بالتفعيــــل
 املجـــالي لترسيـــــــــم اللغـــــــــة االمازيغيــــــــــــــة والنهــــــــــوض بالثقــــــــافة

والهوية االمازيغية؛
 تخصيــــــــــــص اعتمـــــــــــــــادات ماليـــــــــة في امليزانية التشاركية من

أجل أجرأة وتنزيل الطابع الرسمي لألمازيغية؛
 نشــــر الوثيقــــــة املرجعيـــــــــــة لبرنامج عمل جماعة أيت ملـــــول
 )2027-2022( باللغــــــــــــة األمازيغيـــــــــة )تيفينـاغ(، إلى جــــــــانب

.اللغة العربية
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 استحضار البعد األمازيغي في إعداد وتنفيذ وتقييم
برنامج عمل جماعة أيت ملول 2022-2027
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ة سمـي لألمازيغيَّ ابع الرَّ
َّ
 تفعيِل الط

ُ
 تعزيز

رابـي لجماعة أيت ملول
ُّ
في المجال الت

ة“ سمـي لألمازيغيَّ ابِع الرَّ
َّ
ٍة ُمواطنٍة وُمنفتحٍة ورائدٍة في تفعيِل الط رابيَّ

ُ
”من أجل جماعٍة ت

(مشروُع مخطط 2022-2027)

11              12



مشروع مخطط
 2022-2027


