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        جملس املستشارينجملس املستشارينجملس املستشارينجملس املستشارين        اجلهة املنظمةاجلهة املنظمةاجلهة املنظمةاجلهة املنظمة

        2012201220122012نونرب نونرب نونرب نونرب     21212121األربعاء األربعاء األربعاء األربعاء         التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

        قاعة اجللساتقاعة اجللساتقاعة اجللساتقاعة اجللسات        املاكناملاكناملاكناملاكن

    أعضاء من احلكومة؛أعضاء من احلكومة؛أعضاء من احلكومة؛أعضاء من احلكومة؛     -        املشاركوناملشاركوناملشاركوناملشاركون

    السـيدات والسادة أعضاء جمليس النواب واملستشارين؛السـيدات والسادة أعضاء جمليس النواب واملستشارين؛السـيدات والسادة أعضاء جمليس النواب واملستشارين؛السـيدات والسادة أعضاء جمليس النواب واملستشارين؛     -

    فاعلون سـياسـيون وحقوقيون؛فاعلون سـياسـيون وحقوقيون؛فاعلون سـياسـيون وحقوقيون؛فاعلون سـياسـيون وحقوقيون؛     -

    أساتذة و?حثون مغاربة وأجانب؛أساتذة و?حثون مغاربة وأجانب؛أساتذة و?حثون مغاربة وأجانب؛أساتذة و?حثون مغاربة وأجانب؛     -

        ............املدين املدين املدين املدين     ممثلون عن هيئات اDمتعممثلون عن هيئات اDمتعممثلون عن هيئات اDمتعممثلون عن هيئات اDمتع -

 

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللاتحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللاتحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللاتحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا

        ::::حول حول حول حول     اااادراسيدراسيدراسيدراسي    اااايوميوميوميومينظم مجلس المستشارين ينظم مجلس المستشارين ينظم مجلس المستشارين ينظم مجلس المستشارين     

 "ألمازيغية في ضـوء الدستورألمازيغية في ضـوء الدستورألمازيغية في ضـوء الدستورألمازيغية في ضـوء الدستورتدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة اتدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة اتدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة اتدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة ا"
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        بـرنـامـج أشغـال اليــوم الـدراسـيبـرنـامـج أشغـال اليــوم الـدراسـيبـرنـامـج أشغـال اليــوم الـدراسـيبـرنـامـج أشغـال اليــوم الـدراسـي

        2012201220122012نونرب نونرب نونرب نونرب     21212121األربعاء األربعاء األربعاء األربعاء 
        

    دددد    30303030و و و و     8888        اسـتقبال املشاراكت واملشاركنياسـتقبال املشاراكت واملشاركنياسـتقبال املشاراكت واملشاركنياسـتقبال املشاراكت واملشاركني

                ZفتتاحيةZفتتاحيةZفتتاحيةZفتتاحيةاجللسـة اجللسـة اجللسـة اجللسـة 
        حتت رئاسة ا`كتور محمد الشـيخ بيد هللا رئيس جملس املستشارينحتت رئاسة ا`كتور محمد الشـيخ بيد هللا رئيس جملس املستشارينحتت رئاسة ا`كتور محمد الشـيخ بيد هللا رئيس جملس املستشارينحتت رئاسة ا`كتور محمد الشـيخ بيد هللا رئيس جملس املستشارين

        و السـيد كرمي غالب رئيس جملس النوابو السـيد كرمي غالب رئيس جملس النوابو السـيد كرمي غالب رئيس جملس النوابو السـيد كرمي غالب رئيس جملس النواب    
        األمني العام Dلس املستشارين األمني العام Dلس املستشارين األمني العام Dلس املستشارين األمني العام Dلس املستشارين     وجةوجةوجةوجةعبد الوحيد خعبد الوحيد خعبد الوحيد خعبد الوحيد خ    املنسق العاماملنسق العاماملنسق العاماملنسق العام

j? املقرر العام األسـتاذ أمحدj? املقرر العام األسـتاذ أمحدj? املقرر العام األسـتاذ أمحدj? املقرر العام األسـتاذ أمحد        

        لكمة السـيد رئيس جملس املستشارين؛لكمة السـيد رئيس جملس املستشارين؛لكمة السـيد رئيس جملس املستشارين؛لكمة السـيد رئيس جملس املستشارين؛ -

        لكمة السـيد رئيس جملس النواب؛لكمة السـيد رئيس جملس النواب؛لكمة السـيد رئيس جملس النواب؛لكمة السـيد رئيس جملس النواب؛ -

        لكمة السـيد وزير العالقات مع الربملان واDمتع املدين؛لكمة السـيد وزير العالقات مع الربملان واDمتع املدين؛لكمة السـيد وزير العالقات مع الربملان واDمتع املدين؛لكمة السـيد وزير العالقات مع الربملان واDمتع املدين؛ -

        لكمة ضيف الرشف السـيد احملجويب أحرضان؛لكمة ضيف الرشف السـيد احملجويب أحرضان؛لكمة ضيف الرشف السـيد احملجويب أحرضان؛لكمة ضيف الرشف السـيد احملجويب أحرضان؛ -

        ....لكمة ضيف الرشف السـيد محمد شفيقلكمة ضيف الرشف السـيد محمد شفيقلكمة ضيف الرشف السـيد محمد شفيقلكمة ضيف الرشف السـيد محمد شفيق -

        

        

        دددد    45454545وووو    9999    ––––    9999    

        اجللسة األوىلاجللسة األوىلاجللسة األوىلاجللسة األوىل
        األسـتاذ الصايف مومن عيلاألسـتاذ الصايف مومن عيلاألسـتاذ الصايف مومن عيلاألسـتاذ الصايف مومن عيل        ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

        دددد    05050505وووو    10101010    ----دددد    45454545وووو    9999        السـيد محمد الصغري جنجار؛ أسـتاذ ?حثالسـيد محمد الصغري جنجار؛ أسـتاذ ?حثالسـيد محمد الصغري جنجار؛ أسـتاذ ?حثالسـيد محمد الصغري جنجار؛ أسـتاذ ?حث: : : : تشخيص املشهد الوطين اللغويتشخيص املشهد الوطين اللغويتشخيص املشهد الوطين اللغويتشخيص املشهد الوطين اللغوي

        ::::نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة 

    قطاع التعلمي العايل؛قطاع التعلمي العايل؛قطاع التعلمي العايل؛قطاع التعلمي العايل؛ -

        قطاع الرتبية الوطنية؛قطاع الرتبية الوطنية؛قطاع الرتبية الوطنية؛قطاع الرتبية الوطنية؛ -

        دددد    25252525وووو    10101010    ----دددد    05050505وووو    10101010

        دددد    50505050وووو    10101010    ----دددد    25252525وووو    10101010

        قطاع اإلعالم؛قطاع اإلعالم؛قطاع اإلعالم؛قطاع اإلعالم؛ -        دددد    10101010وووو    11111111    ----دددد    50505050وووو    10101010

        ....السـيد أمحد بوكوسالسـيد أمحد بوكوسالسـيد أمحد بوكوسالسـيد أمحد بوكوس    ––––املعهد املليك للثقافة األمازيغية املعهد املليك للثقافة األمازيغية املعهد املليك للثقافة األمازيغية املعهد املليك للثقافة األمازيغية  -

        دددد    10101010وووو    12121212    ----دددد    10101010وووو    11111111        مناقشـة عامـةمناقشـة عامـةمناقشـة عامـةمناقشـة عامـة
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        وجبة غذاء عىل رشف احلارضينوجبة غذاء عىل رشف احلارضينوجبة غذاء عىل رشف احلارضينوجبة غذاء عىل رشف احلارضين

        اجللسة الثانيةاجللسة الثانيةاجللسة الثانيةاجللسة الثانية
        األسـتاذ ادريس خروزاألسـتاذ ادريس خروزاألسـتاذ ادريس خروزاألسـتاذ ادريس خروز: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

        ::::))))تدخالتتدخالتتدخالتتدخالت3333((((غة األمازيغية من منظور اDمتع املدين غة األمازيغية من منظور اDمتع املدين غة األمازيغية من منظور اDمتع املدين غة األمازيغية من منظور اDمتع املدين الواقع احلايل للالواقع احلايل للالواقع احلايل للالواقع احلايل لل

    السـيد يوسف لعرج؛ ?حث وفاعل مدينالسـيد يوسف لعرج؛ ?حث وفاعل مدينالسـيد يوسف لعرج؛ ?حث وفاعل مدينالسـيد يوسف لعرج؛ ?حث وفاعل مدين -

    السـيد محمد شايم؛ أسـتاذ ?حثالسـيد محمد شايم؛ أسـتاذ ?حثالسـيد محمد شايم؛ أسـتاذ ?حثالسـيد محمد شايم؛ أسـتاذ ?حث -

        السـيد حلسن أوحلاج؛ أسـتاذ ?حثالسـيد حلسن أوحلاج؛ أسـتاذ ?حثالسـيد حلسن أوحلاج؛ أسـتاذ ?حثالسـيد حلسن أوحلاج؛ أسـتاذ ?حث -

        دددد30303030و و و و 15151515    ––––    دددد30303030و و و و 14141414

        دددد    10101010وووو    16161616    ----د د د د 30303030و و و و 15151515        ::::تدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`وليةتدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`وليةتدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`وليةتدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`ولية
    M. J.M. J.M. J.M. J.----    Claude ScholsemClaude ScholsemClaude ScholsemClaude Scholsem    ؛؛؛؛CommissionCommissionCommissionCommission    de Venisde Venisde Venisde Veniseeeeجلنة البندقية جلنة البندقية جلنة البندقية جلنة البندقية 

        دددد30303030و و و و 16161616    ----دددد    10101010وووو    16161616        السـيد عبد السالم الشداديالسـيد عبد السالم الشداديالسـيد عبد السالم الشداديالسـيد عبد السالم الشدادي: : : : آفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتورآفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتورآفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتورآفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتور

        دددد    45454545وووو    16161616    ––––    دددد30303030و و و و 16161616        اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة

            45454545وووو    17171717    ––––د د د د     45454545وووو    16161616        مناقشة عامة مناقشة عامة مناقشة عامة مناقشة عامة 

        اجللسة اخلتاميةاجللسة اخلتاميةاجللسة اخلتاميةاجللسة اخلتامية
        السـيد كرمي غالب رئيس جملس النواب،السـيد كرمي غالب رئيس جملس النواب،السـيد كرمي غالب رئيس جملس النواب،السـيد كرمي غالب رئيس جملس النواب،: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

        بيد هللا رئيس جملس املستشارينبيد هللا رئيس جملس املستشارينبيد هللا رئيس جملس املستشارينبيد هللا رئيس جملس املستشارين    ا`كتور محمد الشـيخا`كتور محمد الشـيخا`كتور محمد الشـيخا`كتور محمد الشـيخ
        املقرر العام األسـتاذ أمحد ?jاملقرر العام األسـتاذ أمحد ?jاملقرر العام األسـتاذ أمحد ?jاملقرر العام األسـتاذ أمحد ?j: : : : تقرير تركييبتقرير تركييبتقرير تركييبتقرير تركييب

         صاحب اجلالµ املÁ محمد السادس صاحب اجلالµ املÁ محمد السادس صاحب اجلالµ املÁ محمد السادس صاحب اجلالµ املÁ محمد السادسبرقية مرفوعة إىلبرقية مرفوعة إىلبرقية مرفوعة إىلبرقية مرفوعة إىل

        18181818    - - - - دددد45454545و و و و 16161616
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    األرضية املؤطرة األرضية املؤطرة األرضية املؤطرة األرضية املؤطرة 
    

تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرمسي للغة تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرمسي للغة تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرمسي للغة تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرمسي للغة     ««««يبادر جملس املستشارين بتنظمي يوم درايس حول يبادر جملس املستشارين بتنظمي يوم درايس حول يبادر جملس املستشارين بتنظمي يوم درايس حول يبادر جملس املستشارين بتنظمي يوم درايس حول 

التبادل ا`ميقراطي لوÊات النظر البناءة، وتقامس التبادل ا`ميقراطي لوÊات النظر البناءة، وتقامس التبادل ا`ميقراطي لوÊات النظر البناءة، وتقامس التبادل ا`ميقراطي لوÊات النظر البناءة، وتقامس     إذاكءإذاكءإذاكءإذاكء    ، متوخيا بذÈ، متوخيا بذÈ، متوخيا بذÈ، متوخيا بذÈ    »»»»ة يف ضوء ا`سـتورة يف ضوء ا`سـتورة يف ضوء ا`سـتورة يف ضوء ا`سـتوراألمازيغياألمازيغياألمازيغياألمازيغي

املقرتحات اجلادة مع السـيدات والسادة أعضاء جمليس الربملان حول هذا املوضوع اÏي هيم اDمتع برمته املقرتحات اجلادة مع السـيدات والسادة أعضاء جمليس الربملان حول هذا املوضوع اÏي هيم اDمتع برمته املقرتحات اجلادة مع السـيدات والسادة أعضاء جمليس الربملان حول هذا املوضوع اÏي هيم اDمتع برمته املقرتحات اجلادة مع السـيدات والسادة أعضاء جمليس الربملان حول هذا املوضوع اÏي هيم اDمتع برمته 

اليت يسائلها، ويسـتدعي اليت يسائلها، ويسـتدعي اليت يسائلها، ويسـتدعي اليت يسائلها، ويسـتدعي     ومبختلف مكوÕته، ويشلك إحدى Zنشغاالت الكربى لهيئاته المتثيلية والترشيعيةومبختلف مكوÕته، ويشلك إحدى Zنشغاالت الكربى لهيئاته المتثيلية والترشيعيةومبختلف مكوÕته، ويشلك إحدى Zنشغاالت الكربى لهيئاته المتثيلية والترشيعيةومبختلف مكوÕته، ويشلك إحدى Zنشغاالت الكربى لهيئاته المتثيلية والترشيعية

مهنا تعبئة الوسائل الالزمة واختاذ التدابري التحضريية من أجل توفري الرشوط الكفيÜ بإجناح هذا الورش مهنا تعبئة الوسائل الالزمة واختاذ التدابري التحضريية من أجل توفري الرشوط الكفيÜ بإجناح هذا الورش مهنا تعبئة الوسائل الالزمة واختاذ التدابري التحضريية من أجل توفري الرشوط الكفيÜ بإجناح هذا الورش مهنا تعبئة الوسائل الالزمة واختاذ التدابري التحضريية من أجل توفري الرشوط الكفيÜ بإجناح هذا الورش 

        ....الكبري واحليوي ?لنسـبة لبالدÕ، يف الزتام ãم مبقتضيات ا`سـتور، ومبهنجية إعامá ا`ميقراطي السلميالكبري واحليوي ?لنسـبة لبالدÕ، يف الزتام ãم مبقتضيات ا`سـتور، ومبهنجية إعامá ا`ميقراطي السلميالكبري واحليوي ?لنسـبة لبالدÕ، يف الزتام ãم مبقتضيات ا`سـتور، ومبهنجية إعامá ا`ميقراطي السلميالكبري واحليوي ?لنسـبة لبالدÕ، يف الزتام ãم مبقتضيات ا`سـتور، ومبهنجية إعامá ا`ميقراطي السلمي

عدة اعتبارات تسـتحرض التوجهيات السامية الواردة يف عدة اعتبارات تسـتحرض التوجهيات السامية الواردة يف عدة اعتبارات تسـتحرض التوجهيات السامية الواردة يف عدة اعتبارات تسـتحرض التوجهيات السامية الواردة يف     عالوة عىل ذÈ، تنطلق هذه املبادرة منعالوة عىل ذÈ، تنطلق هذه املبادرة منعالوة عىل ذÈ، تنطلق هذه املبادرة منعالوة عىل ذÈ، تنطلق هذه املبادرة من

، وتستند يف مرجعيهتا ألحاكم الفصل ، وتستند يف مرجعيهتا ألحاكم الفصل ، وتستند يف مرجعيهتا ألحاكم الفصل ، وتستند يف مرجعيهتا ألحاكم الفصل 2012201220122012اخلطاب املليك مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة اخلطاب املليك مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة اخلطاب املليك مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة اخلطاب املليك مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة 

        ::::اخلامس من ا`سـتور، أمههااخلامس من ا`سـتور، أمههااخلامس من ا`سـتور، أمههااخلامس من ا`سـتور، أمهها

        املها؛املها؛املها؛املها؛كون العربية تظل اللغة الرمسية لêوµ، اليت تعمل عىل حاميهتا وتطويرها، وتمنية اسـتعكون العربية تظل اللغة الرمسية لêوµ، اليت تعمل عىل حاميهتا وتطويرها، وتمنية اسـتعكون العربية تظل اللغة الرمسية لêوµ، اليت تعمل عىل حاميهتا وتطويرها، وتمنية اسـتعكون العربية تظل اللغة الرمسية لêوµ، اليت تعمل عىل حاميهتا وتطويرها، وتمنية اسـتع     �

        كون األمازيغية تعد أيضا لغة رمسية لêوµ، ?عتبارها رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة بدون اسـتثناء؛كون األمازيغية تعد أيضا لغة رمسية لêوµ، ?عتبارها رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة بدون اسـتثناء؛كون األمازيغية تعد أيضا لغة رمسية لêوµ، ?عتبارها رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة بدون اسـتثناء؛كون األمازيغية تعد أيضا لغة رمسية لêوµ، ?عتبارها رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة بدون اسـتثناء؛     �

كون ا`سـتور ينص عىل وضع قانون تنظميي حيدد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وكيفيات كون ا`سـتور ينص عىل وضع قانون تنظميي حيدد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وكيفيات كون ا`سـتور ينص عىل وضع قانون تنظميي حيدد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وكيفيات كون ا`سـتور ينص عىل وضع قانون تنظميي حيدد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وكيفيات      �

ولوية، وذÈ ليك تمتكن من القيام مسـتقبال ولوية، وذÈ ليك تمتكن من القيام مسـتقبال ولوية، وذÈ ليك تمتكن من القيام مسـتقبال ولوية، وذÈ ليك تمتكن من القيام مسـتقبال ، ويف جماالت احلياة العامة ذات األ، ويف جماالت احلياة العامة ذات األ، ويف جماالت احلياة العامة ذات األ، ويف جماالت احلياة العامة ذات األالتعلميالتعلميالتعلميالتعلميإدماÊا يف جمال إدماÊا يف جمال إدماÊا يف جمال إدماÊا يف جمال 

        بوظيفهتا، بصفهتا لغة رمسية؛بوظيفهتا، بصفهتا لغة رمسية؛بوظيفهتا، بصفهتا لغة رمسية؛بوظيفهتا، بصفهتا لغة رمسية؛

كون ا`وµ تعمل عىل صيانة احلسانية، ?عتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة، كون ا`وµ تعمل عىل صيانة احلسانية، ?عتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة، كون ا`وµ تعمل عىل صيانة احلسانية، ?عتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة، كون ا`وµ تعمل عىل صيانة احلسانية، ?عتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة،      �

ية ية ية ية وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية املسـتعمÜ يف املغرب، وتسهر عىل انسجام السـياسة اللغو وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية املسـتعمÜ يف املغرب، وتسهر عىل انسجام السـياسة اللغو وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية املسـتعمÜ يف املغرب، وتسهر عىل انسجام السـياسة اللغو وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية املسـتعمÜ يف املغرب، وتسهر عىل انسجام السـياسة اللغو 

والثقافية الوطنية، وعىل تعمل وإتقان اللغات األجنبية األكرث تداوال يف العامل؛ ?عتبارها وسائل للتواصل، والثقافية الوطنية، وعىل تعمل وإتقان اللغات األجنبية األكرث تداوال يف العامل؛ ?عتبارها وسائل للتواصل، والثقافية الوطنية، وعىل تعمل وإتقان اللغات األجنبية األكرث تداوال يف العامل؛ ?عتبارها وسائل للتواصل، والثقافية الوطنية، وعىل تعمل وإتقان اللغات األجنبية األكرث تداوال يف العامل؛ ?عتبارها وسائل للتواصل، 

        وZخنراط والتفاعل مع جممتع املعرفة، وZنفتاح عىل خمتلف الثقافات، وعىل حضارة العرص؛وZخنراط والتفاعل مع جممتع املعرفة، وZنفتاح عىل خمتلف الثقافات، وعىل حضارة العرص؛وZخنراط والتفاعل مع جممتع املعرفة، وZنفتاح عىل خمتلف الثقافات، وعىل حضارة العرص؛وZخنراط والتفاعل مع جممتع املعرفة، وZنفتاح عىل خمتلف الثقافات، وعىل حضارة العرص؛

عىل وجه اخلصوص، عىل وجه اخلصوص، عىل وجه اخلصوص، عىل وجه اخلصوص،     كون ا`سـتور يقيض بإحداث جملس وطين للغات والثقافة املغربية، øمته،كون ا`سـتور يقيض بإحداث جملس وطين للغات والثقافة املغربية، øمته،كون ا`سـتور يقيض بإحداث جملس وطين للغات والثقافة املغربية، øمته،كون ا`سـتور يقيض بإحداث جملس وطين للغات والثقافة املغربية، øمته،     �

حامية وتمنية اللغتني العربية واألمازيغية، وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية ?عتبارها تراü أصيال وإبداعا حامية وتمنية اللغتني العربية واألمازيغية، وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية ?عتبارها تراü أصيال وإبداعا حامية وتمنية اللغتني العربية واألمازيغية، وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية ?عتبارها تراü أصيال وإبداعا حامية وتمنية اللغتني العربية واألمازيغية، وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية ?عتبارها تراü أصيال وإبداعا 

        ....وحيدد قانون تنظميي صالحياته وتركيوحيدد قانون تنظميي صالحياته وتركيوحيدد قانون تنظميي صالحياته وتركيوحيدد قانون تنظميي صالحياته وتركيبَبَبَبَته وكيفيات سريهته وكيفيات سريهته وكيفيات سريهته وكيفيات سريه. . . . املعنية املعنية املعنية املعنية هبهبهبهبذه اDاالتذه اDاالتذه اDاالتذه اDاالت    ويضم لك املؤسساتويضم لك املؤسساتويضم لك املؤسساتويضم لك املؤسسات. . . . معارصامعارصامعارصامعارصا
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 Èيل رضورة التحضري الترشيعي املتأين والبناء لهذا املرشوع الوطين الوازن، وذ Èيل رضورة التحضري الترشيعي املتأين والبناء لهذا املرشوع الوطين الوازن، وذ Èيل رضورة التحضري الترشيعي املتأين والبناء لهذا املرشوع الوطين الوازن، وذ Èوووويهيهيهيه اعتبارات  اعتبارات  اعتبارات  اعتبارات متمتمتمتيل رضورة التحضري الترشيعي املتأين والبناء لهذا املرشوع الوطين الوازن، وذ

مضمضمضمضن منظور دميقراطي تشارن منظور دميقراطي تشارن منظور دميقراطي تشارن منظور دميقراطي تشاريكيكيكيك قوامه  قوامه  قوامه  قوامه هنهنهنهنج مقاربة رصينة وهادئة بعيدة عن لك األحاكم اجلاهزة واحلسا?ت ج مقاربة رصينة وهادئة بعيدة عن لك األحاكم اجلاهزة واحلسا?ت ج مقاربة رصينة وهادئة بعيدة عن لك األحاكم اجلاهزة واحلسا?ت ج مقاربة رصينة وهادئة بعيدة عن لك األحاكم اجلاهزة واحلسا?ت 


د مهنجية تشاورية موسعة، تستند إىل اخلربة العلمية وتنفتد مهنجية تشاورية موسعة، تستند إىل اخلربة العلمية وتنفتد مهنجية تشاورية موسعة، تستند إىل اخلربة العلمية وتنفتد مهنجية تشاورية موسعة، تستند إىل اخلربة العلمية وتنفتحححح عىل عىل عىل عىل


        .... التجارب ا`ولية النا التجارب ا`ولية النا التجارب ا`ولية النا التجارب ا`ولية الناحجحجحجحجةةةةالضيقة، واعالضيقة، واعالضيقة، واعالضيقة، واع

        األهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهداف

فتفتفتفتحححح فضاء لتبادل الرأي املتعدد ولتفاعل وÊات النظر ا فضاء لتبادل الرأي املتعدد ولتفاعل وÊات النظر ا فضاء لتبادل الرأي املتعدد ولتفاعل وÊات النظر ا فضاء لتبادل الرأي املتعدد ولتفاعل وÊات النظر ا����تلفة بني اخلربات الوطنية واألجنبية من أساتذة تلفة بني اخلربات الوطنية واألجنبية من أساتذة تلفة بني اخلربات الوطنية واألجنبية من أساتذة تلفة بني اخلربات الوطنية واألجنبية من أساتذة  -

 Èوذ ،Õمتع املدين، حول هذا املوضوع الوازن ?لنسـبة لبالدDو?حثني وبرملانيني ومستشارين وهيئات ا Èوذ ،Õمتع املدين، حول هذا املوضوع الوازن ?لنسـبة لبالدDو?حثني وبرملانيني ومستشارين وهيئات ا Èوذ ،Õمتع املدين، حول هذا املوضوع الوازن ?لنسـبة لبالدDو?حثني وبرملانيني ومستشارين وهيئات ا Èوذ ،Õمتع املدين، حول هذا املوضوع الوازن ?لنسـبة لبالدDو?حثني وبرملانيني ومستشارين وهيئات ا

، ، ، ، ؤؤؤؤية أكرث وضوحا تراعي لك Zعتبارات واألبعاد املرتبطة ية أكرث وضوحا تراعي لك Zعتبارات واألبعاد املرتبطة ية أكرث وضوحا تراعي لك Zعتبارات واألبعاد املرتبطة ية أكرث وضوحا تراعي لك Zعتبارات واألبعاد املرتبطة هبهبهبهبذه املسأµذه املسأµذه املسأµذه املسأµهبهبهبهبدف دف دف دف متمتمتمتÁ أدوات Á أدوات Á أدوات Á أدوات جحجحجحجحاجية وراجية وراجية وراجية ور

والرصني، يف أفق توصل الربملان مبشاريع القوانني التنظميية املتعلقة بإحداث والرصني، يف أفق توصل الربملان مبشاريع القوانني التنظميية املتعلقة بإحداث والرصني، يف أفق توصل الربملان مبشاريع القوانني التنظميية املتعلقة بإحداث والرصني، يف أفق توصل الربملان مبشاريع القوانني التنظميية املتعلقة بإحداث وذÈ للقيام jلتحضري الالزم وذÈ للقيام jلتحضري الالزم وذÈ للقيام jلتحضري الالزم وذÈ للقيام jلتحضري الالزم 

    اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية وبتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية؛  اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية وبتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية؛  اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية وبتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية؛  اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية وبتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية؛  

قاش حول واقع املشهد اللغوي الوطين من خالل اإلسهام يف تشخيص ذÈ الواقع مع Zقاش حول واقع املشهد اللغوي الوطين من خالل اإلسهام يف تشخيص ذÈ الواقع مع Zقاش حول واقع املشهد اللغوي الوطين من خالل اإلسهام يف تشخيص ذÈ الواقع مع Zقاش حول واقع املشهد اللغوي الوطين من خالل اإلسهام يف تشخيص ذÈ الواقع مع Zجتجتجتجتاه اه اه اه تنظمي النتنظمي النتنظمي النتنظمي الن -

    حنحنحنحنو اقرتاح املداخل املمكنة السترشاف آفاقه؛و اقرتاح املداخل املمكنة السترشاف آفاقه؛و اقرتاح املداخل املمكنة السترشاف آفاقه؛و اقرتاح املداخل املمكنة السترشاف آفاقه؛

مقاربة موضوع اليوم ا`رايس من زواj نظر خمتلفة وعرب ختصصات متنوعة، مع األخذ بعني Zعتبار مقاربة موضوع اليوم ا`رايس من زواj نظر خمتلفة وعرب ختصصات متنوعة، مع األخذ بعني Zعتبار مقاربة موضوع اليوم ا`رايس من زواj نظر خمتلفة وعرب ختصصات متنوعة، مع األخذ بعني Zعتبار مقاربة موضوع اليوم ا`رايس من زواj نظر خمتلفة وعرب ختصصات متنوعة، مع األخذ بعني Zعتبار  -

اسـتلهام املهنجيات والتجارب ا`ولية النااسـتلهام املهنجيات والتجارب ا`ولية النااسـتلهام املهنجيات والتجارب ا`ولية النااسـتلهام املهنجيات والتجارب ا`ولية الناحجحجحجحجة يف هذا ة يف هذا ة يف هذا ة يف هذا     تعددية املشهد اللغوي املغريب، وفتتعددية املشهد اللغوي املغريب، وفتتعددية املشهد اللغوي املغريب، وفتتعددية املشهد اللغوي املغريب، وفتحححح إماكنية إماكنية إماكنية إماكنية

    ....الشأنالشأنالشأنالشأن

        بعبعبعبعضضضض املباد املباد املباد املبادئئئئ املوÊة املوÊة املوÊة املوÊةبعبعبعبعضضضض املباد املباد املباد املبادئئئئ املوÊة املوÊة املوÊة املوÊة

Zنطالق من احلرص عىل ضامن انسجام السـياسة اللغوية والثقافة الوطنية يف انفتاح عىل اللغات األكرث Zنطالق من احلرص عىل ضامن انسجام السـياسة اللغوية والثقافة الوطنية يف انفتاح عىل اللغات األكرث Zنطالق من احلرص عىل ضامن انسجام السـياسة اللغوية والثقافة الوطنية يف انفتاح عىل اللغات األكرث Zنطالق من احلرص عىل ضامن انسجام السـياسة اللغوية والثقافة الوطنية يف انفتاح عىل اللغات األكرث  -

    تداوال يف العامل؛تداوال يف العامل؛تداوال يف العامل؛تداوال يف العامل؛

    اعتبار العربية اللغة الرمسية لêوµ؛اعتبار العربية اللغة الرمسية لêوµ؛اعتبار العربية اللغة الرمسية لêوµ؛اعتبار العربية اللغة الرمسية لêوµ؛ -

مسية لêوµ و مقوما أساسـيا من مقومات الهوية الوطنية متعددة الروافد، مسية لêوµ و مقوما أساسـيا من مقومات الهوية الوطنية متعددة الروافد، مسية لêوµ و مقوما أساسـيا من مقومات الهوية الوطنية متعددة الروافد، مسية لêوµ و مقوما أساسـيا من مقومات الهوية الوطنية متعددة الروافد، اعتبار األمازيغية أيضا لغة ر اعتبار األمازيغية أيضا لغة ر اعتبار األمازيغية أيضا لغة ر اعتبار األمازيغية أيضا لغة ر  -

    ووووثثثثراü راü راü راü ثثثثقافيا ولغوj يشلك ملاك مجليع املغاربة دون تعصب أو انغالق أو إقصاء؛ قافيا ولغوj يشلك ملاك مجليع املغاربة دون تعصب أو انغالق أو إقصاء؛ قافيا ولغوj يشلك ملاك مجليع املغاربة دون تعصب أو انغالق أو إقصاء؛ قافيا ولغوj يشلك ملاك مجليع املغاربة دون تعصب أو انغالق أو إقصاء؛ 

Zنطالق من واقع التعدد اللغوي املمZنطالق من واقع التعدد اللغوي املمZنطالق من واقع التعدد اللغوي املمZنطالق من واقع التعدد اللغوي املمزيزيزيزي للمشهد اللساين الوطين واعتباره مصدر  للمشهد اللساين الوطين واعتباره مصدر  للمشهد اللساين الوطين واعتباره مصدر  للمشهد اللساين الوطين واعتباره مصدر ثثثثراء للهوية املغربية راء للهوية املغربية راء للهوية املغربية راء للهوية املغربية  -

        يقا للمغرب ورافعة أساسـية خمصبة لثقافته املتنوعة؛يقا للمغرب ورافعة أساسـية خمصبة لثقافته املتنوعة؛يقا للمغرب ورافعة أساسـية خمصبة لثقافته املتنوعة؛يقا للمغرب ورافعة أساسـية خمصبة لثقافته املتنوعة؛ورصيدا ãرورصيدا ãرورصيدا ãرورصيدا ãرخيخيخيخييا عر يا عر يا عر يا عر 

    مراعاة مقومات اخلصوصيات الوطنية يف انفتاح عىل الكونية؛مراعاة مقومات اخلصوصيات الوطنية يف انفتاح عىل الكونية؛مراعاة مقومات اخلصوصيات الوطنية يف انفتاح عىل الكونية؛مراعاة مقومات اخلصوصيات الوطنية يف انفتاح عىل الكونية؛ -

    اسـتحضار موقع اللهجات ووظائفها إىل جانب اللغات املمعرية مبكونهيا الوطين والعاملي؛اسـتحضار موقع اللهجات ووظائفها إىل جانب اللغات املمعرية مبكونهيا الوطين والعاملي؛اسـتحضار موقع اللهجات ووظائفها إىل جانب اللغات املمعرية مبكونهيا الوطين والعاملي؛اسـتحضار موقع اللهجات ووظائفها إىل جانب اللغات املمعرية مبكونهيا الوطين والعاملي؛ -
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    ....حتصني األمن اللغوي للبالد وترسـيخ التاكمل اللغويحتصني األمن اللغوي للبالد وترسـيخ التاكمل اللغويحتصني األمن اللغوي للبالد وترسـيخ التاكمل اللغويحتصني األمن اللغوي للبالد وترسـيخ التاكمل اللغوي -

        معامل مرجعية ممتمعامل مرجعية ممتمعامل مرجعية ممتمعامل مرجعية ممتزيزيزيزيةةةةمعامل مرجعية ممتمعامل مرجعية ممتمعامل مرجعية ممتمعامل مرجعية ممتزيزيزيزيةةةة

، اÏي دعا إىل رضورة Zرتقاء ?ألمازيغية وتعزيز ، اÏي دعا إىل رضورة Zرتقاء ?ألمازيغية وتعزيز ، اÏي دعا إىل رضورة Zرتقاء ?ألمازيغية وتعزيز ، اÏي دعا إىل رضورة Zرتقاء ?ألمازيغية وتعزيز 2001200120012001طاب املليك مبناسـبة عيد العرش ليوليوز طاب املليك مبناسـبة عيد العرش ليوليوز طاب املليك مبناسـبة عيد العرش ليوليوز طاب املليك مبناسـبة عيد العرش ليوليوز اخلاخلاخلاخل -

    املغاربة؛املغاربة؛املغاربة؛املغاربة؛    ملاك مجليعملاك مجليعملاك مجليعملاك مجليع    ماكنهتا ?عتبارهاماكنهتا ?عتبارهاماكنهتا ?عتبارهاماكنهتا ?عتبارها

، وصدور الظهري الرشيف احملدث واملنظم للمعهد املليك ، وصدور الظهري الرشيف احملدث واملنظم للمعهد املليك ، وصدور الظهري الرشيف احملدث واملنظم للمعهد املليك ، وصدور الظهري الرشيف احملدث واملنظم للمعهد املليك 2001200120012001أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     17171717أجدير بتارخي أجدير بتارخي أجدير بتارخي أجدير بتارخي املليك باملليك باملليك باملليك بطاب طاب طاب طاب اخلاخلاخلاخل -

    للثقافة األمازيغية؛للثقافة األمازيغية؛للثقافة األمازيغية؛للثقافة األمازيغية؛

التنصيص عىل العربية لغة رمسية للبالد، واألمازيغية لغة التنصيص عىل العربية لغة رمسية للبالد، واألمازيغية لغة التنصيص عىل العربية لغة رمسية للبالد، واألمازيغية لغة التنصيص عىل العربية لغة رمسية للبالد، واألمازيغية لغة أساس أساس أساس أساس : : : :     2011201120112011يونيو يونيو يونيو يونيو     17171717بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     اخلطاب املليكاخلطاب املليكاخلطاب املليكاخلطاب املليك -

    رمسية أيضا؛رمسية أيضا؛رمسية أيضا؛رمسية أيضا؛

    : : : : دسـتور اململكة دسـتور اململكة دسـتور اململكة دسـتور اململكة  -

لغة رمسية أيضا لêوµ، ورصيد مشرتلغة رمسية أيضا لêوµ، ورصيد مشرتلغة رمسية أيضا لêوµ، ورصيد مشرتلغة رمسية أيضا لêوµ، ورصيد مشرتكككك مجليع املغاربة؛  يوضع قانون حيدد  مجليع املغاربة؛  يوضع قانون حيدد  مجليع املغاربة؛  يوضع قانون حيدد  مجليع املغاربة؛  يوضع قانون حيدد : : : : اللغة األمازيغية اللغة األمازيغية اللغة األمازيغية اللغة األمازيغية  �

        ....االت احلياة العامة ذات األولويةاالت احلياة العامة ذات األولويةاالت احلياة العامة ذات األولويةاالت احلياة العامة ذات األولويةمراحل تفعيل طابعها الرمسي، وكيفيات إدماÊا يف التعلمي وجممراحل تفعيل طابعها الرمسي، وكيفيات إدماÊا يف التعلمي وجممراحل تفعيل طابعها الرمسي، وكيفيات إدماÊا يف التعلمي وجممراحل تفعيل طابعها الرمسي، وكيفيات إدماÊا يف التعلمي وجم

انية انية انية انية  � �� اعتبارها  جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية اعتبارها  جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية اعتبارها  جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية اعتبارها  جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية     تعمل ا`وµ عىل صيانهتا؛تعمل ا`وµ عىل صيانهتا؛تعمل ا`وµ عىل صيانهتا؛تعمل ا`وµ عىل صيانهتا؛: : : : احلساحلساحلساحلس��

        ....املوحدةاملوحدةاملوحدةاملوحدة


د د د د     ««««اÏي أكد رضورة اÏي أكد رضورة اÏي أكد رضورة اÏي أكد رضورة     2012201220122012اخلطاب املليك السايم مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة اخلطاب املليك السايم مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة اخلطاب املليك السايم مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة اخلطاب املليك السايم مبناسـبة افتتاح ا`ورة الترشيعية اخلريفية لسـنة  -


اعاعاعاع

ة بتفعيل اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية، وكذا تفعيل الطابع الرمسي للغة ة بتفعيل اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية، وكذا تفعيل الطابع الرمسي للغة ة بتفعيل اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية، وكذا تفعيل الطابع الرمسي للغة ة بتفعيل اDلس الوطين للغات والثقافة املغربية، وكذا تفعيل الطابع الرمسي للغة القوانني التنظميية املتعلقالقوانني التنظميية املتعلقالقوانني التنظميية املتعلقالقوانني التنظميية املتعلق

    ....»»»»األمازيغية األمازيغية األمازيغية األمازيغية 

        احتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجيةاحتياطات مهنجية

    مقاربة املوضوع يف الزتام بأحاكم ا`سـتور و?ملبادمقاربة املوضوع يف الزتام بأحاكم ا`سـتور و?ملبادمقاربة املوضوع يف الزتام بأحاكم ا`سـتور و?ملبادمقاربة املوضوع يف الزتام بأحاكم ا`سـتور و?ملبادئئئئ املوÊة املشار إلهيا أعاله؛ املوÊة املشار إلهيا أعاله؛ املوÊة املشار إلهيا أعاله؛ املوÊة املشار إلهيا أعاله؛ -

الرضورية ?ملعرفة، وأيضا الهدف الرضورية ?ملعرفة، وأيضا الهدف الرضورية ?ملعرفة، وأيضا الهدف الرضورية ?ملعرفة، وأيضا الهدف     هنهنهنهنج مقاربة متوازنة يتفاعل ج مقاربة متوازنة يتفاعل ج مقاربة متوازنة يتفاعل ج مقاربة متوازنة يتفاعل مضمضمضمضهنا Zرتباط الطبيعي للغة ?لهوية وعالقهتاهنا Zرتباط الطبيعي للغة ?لهوية وعالقهتاهنا Zرتباط الطبيعي للغة ?لهوية وعالقهتاهنا Zرتباط الطبيعي للغة ?لهوية وعالقهتا -

    الوظيفي للغة يف ارتباطها مبجاالت اسـتعاملها وتداولها وبدورها يف التمنية؛الوظيفي للغة يف ارتباطها مبجاالت اسـتعاملها وتداولها وبدورها يف التمنية؛الوظيفي للغة يف ارتباطها مبجاالت اسـتعاملها وتداولها وبدورها يف التمنية؛الوظيفي للغة يف ارتباطها مبجاالت اسـتعاملها وتداولها وبدورها يف التمنية؛

    جتجتجتجتنب املعاجلة األحادية اليت تؤول إىل Zحتاكر واإلقصاء والتعصب وZنغالق؛نب املعاجلة األحادية اليت تؤول إىل Zحتاكر واإلقصاء والتعصب وZنغالق؛نب املعاجلة األحادية اليت تؤول إىل Zحتاكر واإلقصاء والتعصب وZنغالق؛نب املعاجلة األحادية اليت تؤول إىل Zحتاكر واإلقصاء والتعصب وZنغالق؛ -

اق، يف اق، يف اق، يف اق، يف التعاطي مع هذا املوضوع بنظرة حتتالتعاطي مع هذا املوضوع بنظرة حتتالتعاطي مع هذا املوضوع بنظرة حتتالتعاطي مع هذا املوضوع بنظرة حتتمكمكمكمك إىل بناء تعاقدات متقامسة وتنشد استرشاف ا إىل بناء تعاقدات متقامسة وتنشد استرشاف ا إىل بناء تعاقدات متقامسة وتنشد استرشاف ا إىل بناء تعاقدات متقامسة وتنشد استرشاف اآلآلآلآلفففف -

اسـتحضار للمصلاسـتحضار للمصلاسـتحضار للمصلاسـتحضار للمصلححححة املشرتكة يف حتصني البالد من لك أسـباب التوتر وة املشرتكة يف حتصني البالد من لك أسـباب التوتر وة املشرتكة يف حتصني البالد من لك أسـباب التوتر وة املشرتكة يف حتصني البالد من لك أسـباب التوتر ومتمتمتمتكيهنا من لك رشوط كيهنا من لك رشوط كيهنا من لك رشوط كيهنا من لك رشوط 
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عي، يف حرص مسـمتر عىل ترسـيخ املقومات اللغوية والثقافية لهويتنا عي، يف حرص مسـمتر عىل ترسـيخ املقومات اللغوية والثقافية لهويتنا عي، يف حرص مسـمتر عىل ترسـيخ املقومات اللغوية والثقافية لهويتنا عي، يف حرص مسـمتر عىل ترسـيخ املقومات اللغوية والثقافية لهويتنا 



سسسسكككك Zج Zج Zج Zج


Zسـتقرار والZسـتقرار والZسـتقرار والZسـتقرار وال

    . . . . املغربية، ويف تطلع دااملغربية، ويف تطلع دااملغربية، ويف تطلع دااملغربية، ويف تطلع دامئمئمئمئ    حنحنحنحنو تأكيد راهنيهتا وتفاعلها مع روح العرصو تأكيد راهنيهتا وتفاعلها مع روح العرصو تأكيد راهنيهتا وتفاعلها مع روح العرصو تأكيد راهنيهتا وتفاعلها مع روح العرص

        رايسرايسرايسرايسرايسرايسرايسرايسحمحمحمحماور اليوم ا`اور اليوم ا`اور اليوم ا`اور اليوم ا`حمحمحمحماور اليوم ا`اور اليوم ا`اور اليوم ا`اور اليوم ا`

    تشخيص املشهد الوطين اللغوي؛تشخيص املشهد الوطين اللغوي؛تشخيص املشهد الوطين اللغوي؛تشخيص املشهد الوطين اللغوي؛ ....1111

    

        ::::نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة نظرة حول الواقع احلايل للغة األمازيغية وماكنهتا يف احلياة العامة  ....2222

        قطاع الرتبية الوطنية؛قطاع الرتبية الوطنية؛قطاع الرتبية الوطنية؛قطاع الرتبية الوطنية؛ -

    قطاع اإلعالم؛قطاع اإلعالم؛قطاع اإلعالم؛قطاع اإلعالم؛ -

    السـيد أمحد بوكوس؛السـيد أمحد بوكوس؛السـيد أمحد بوكوس؛السـيد أمحد بوكوس؛    ––––املعهد املليك للثقافة األمازيغية املعهد املليك للثقافة األمازيغية املعهد املليك للثقافة األمازيغية املعهد املليك للثقافة األمازيغية  -

    ....اDمتع املديناDمتع املديناDمتع املديناDمتع املدين -

    

        ::::ليةليةليةليةتدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`و تدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`و تدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`و تدبري املشهد اللغوي يف ضوء مناذج من التجارب ا`و  ....3333

    ؛؛؛؛Commission de VenisCommission de VenisCommission de VenisCommission de Venisجلنة البندقية جلنة البندقية جلنة البندقية جلنة البندقية  -

    ....التجربة السويالتجربة السويالتجربة السويالتجربة السويرسرسرسرسيةيةيةية -

        

    ....))))5555الفصل الفصل الفصل الفصل ((((آفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتور آفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتور آفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتور آفاق املسأµ اللغوية يف ضوء ا`سـتور  ....4444
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        املتدخلون يف املتدخلون يف املتدخلون يف املتدخلون يف حمحمحمحماور الندوةاور الندوةاور الندوةاور الندوةاملتدخلون يف املتدخلون يف املتدخلون يف املتدخلون يف حمحمحمحماور الندوةاور الندوةاور الندوةاور الندوة

    احلكومة؛احلكومة؛احلكومة؛احلكومة؛ �

        الربملان؛الربملان؛الربملان؛الربملان؛ �

    الضيوف األجانب؛الضيوف األجانب؛الضيوف األجانب؛الضيوف األجانب؛ �

    مؤسسات ذات Zختصاص؛مؤسسات ذات Zختصاص؛مؤسسات ذات Zختصاص؛مؤسسات ذات Zختصاص؛ �

    أساتذة وخرباء مغاربة؛أساتذة وخرباء مغاربة؛أساتذة وخرباء مغاربة؛أساتذة وخرباء مغاربة؛     �

        ....هيئات اDمتع املدينهيئات اDمتع املدينهيئات اDمتع املدينهيئات اDمتع املدين �
 


