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Tiɣṛi en yisekkilen Imaziɣen  نطق الحروف األمازيغية 

A a = ا 

B b  = ب 

C c  = ش 

Č č  = تش 

D d  =  ذ /د 

Ḍ ḍ  =  ظ /ض 

E e  =  :الصائت القصير، مثلImaziɣen 

Ɛ ɛ  = ع 

F f  = ف 

G g  = ݣ 

Ǧ ǧ  = دج 

Ɣ ɣ  = غ 

H h  = هـ 

Ḥ ḥ  = ح 

I i  = ــيــ 

J j  = ج 

K k  = كـ 
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L l  = ل 

M m = م 

N n  = ن 

O o  = و 

Q q  = ق 

R r  = ر 

Ř ř  = بين الراء والالمجدا راء رقيقة ، 

Ṛ ṛ  = راء غليظة 

S s  = س 

Ṣ ṣ  = ص 

T t  =  ث /ت 

Ṭ ṭ  = ط 

U u  = و 

W w = و 

X x  = خ 

Y y  = ي 

Z z  = ز 

Ẓ ẓ  = زاي غليظة 
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Asizwer  

 

Tageldit en Murakuc,  

 

es ujenjem  

en udaɣar nnes  

war uɣul ɣer deffar,  

 

en tuska  

en yijen Uwanak 

adimoqṛati  

yettxatar deg-s  

yinezgi ed osaḍof,  

 

ad tsiɣi  

es umummey  

tawada  

en usentem  

 

  تصدير

 

  إن المملكة المغربية،

 

 وفاًء 

 الختيارها 

 الذي ال رجعة فيه، 

 

  في بناء  

  دولة  

 ديمقراطية 

 ها ود  س  ي  

 الحق والقانون، 

 

 ل واص  ت  

  م  بعز

  مسيرة  

 توطيد 
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ed usedwes  

en tmersal  

en yan Uwanak atrar,  

 

tirsal nnes  

llant d-adraw  

ed tmennawt  

ed onebbeḍ aɣudan,  

 

ed uzulez en tannalin  

en yun wamun  

amesseggar,  

 

ttagẓen  

di-s  

midden akk  

taɣellist  

ed tlelli  

ed ulallu  

ed tugdat,  

  وتقوية  

  مؤسسات  

 حديثة،  دولة  

 

 ها مرتكزات  

  ة  ك  المشار  

 والتعددية 

 امة الجيدة، ك  والح  

 

  دعائم   وإرساء  

  مجتمع

 متضامن، 

 

 يتمتع 

 فيه 

 جميع ال

 باألمن 

 والحرية 

 والكرامة 

 والمساواة، 
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ed ummesmad  

en yisulufen,  

 

ed teɣdemt  

tamunant,  

 

ed yisegran  

en usadur  

alalli,  

 

deg uɣanas  

en wemyuqqen  

jar  

yinezgan ed tuɣunin  

en tɣeṛmi.  

 

Tageldit en Murakuc  

d-Awanak Islaman  

ilan  

 

  وتكافؤ  

 الفرص، 

 

  والعدالة  

 االجتماعية، 

 

  ومقومات  

 العيش 

 الكريم، 

 

 في نطاق 

 التالزم 

 بين 

حقوق وواجبات 

 .نةالمواط  

 

 المملكة المغربية 

 دولة إسالمية 

 ذات 
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timmoɣṛa yemdan,  

 

teṭṭef di tyunt nnes 

tamurant  

aha takalant,  

 

aha di taggaẓt  

en wektuter  

ed wemsay  

en yisegran  

en tmagit tamurant nnes,  

 

imunen  

es wefsay  

en wakk isegran ines,  

 

Aɛraben - Islamanen,  

 

aha Imaziɣen,  

 

 سيادة كاملة، 

 

 متشبثة بوحدتها 

 الوطنية 

 والترابية، 

 

 صيانة وب

 تالحم 

 وتنوع 

 مقومات 

 هويتها الوطنية، 

 

د ة   الموحَّ

 بانصهار 

 كل مكوناتها، 

 

 اإلسالمية،  -العربية 

 

 واألمازيغية، 
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aha Iṣeḥrawiyen 

Iḥessaniyen,  

 

aha igan tanebɣurt  

es yimuɣlen ines  

Ifriqanen  

aha Andalusanen  

aha Ihibriyen  

aha Igrakalen.  

 

Altu  

tanettit Tamurakucant 

tettwaglay es wesrus  

en wajjed Islaman  

deg wansa  

en timmuzra  

deg-s,  

 

aha manayenni  

sadu wammaẓ  

 والصحراوية 

 انية، س  الح  

 

 والغنية 

 بروافدها 

 اإلفريقية 

 واألندلسية 

 والعبرية 

 والمتوسطية. 

 

 كما أن 

 الهوية المغربية 

 بتبوإ  تتميز

 اإلسالمي  الدين

 مكانة 

 الصدارة 

 فيها، 

 

  وذلك

 في ظل تشبث 
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en Weɣref Amurakucan  

deg wazalen  

en onoṛẓem  

ed waqqad  

ed wemsuruf  

ed wemsawal,  

 

ed wemsefru  

amyaɣ  

jar  

yidelsan  

ed tɣaṛmiwin tufginin  

es timmad nsent.  

 

Aha amen termes  

akmar  

en usedwes  

en temhelt  

ay terbu  

ɣef weswir  

 الشعب المغربي 

 بقيم 

 االنفتاح 

 واالعتدال 

 والتسامح 

 والحوار، 

 

 والتفاهم 

 ل المتباد  

 بين 

 الثقافات 

والحضارات اإلنسانية 

 .جمعاء

 

 وإدراكا منها 

 لضرورة 

 تقوية 

 الدور 

 الذي تضطلع به 

 على الصعيد 
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agramuran,  

 

daɣ  

Tageldit en Murakuc,  

 

agmam  

ameskar  

urmid  

di  

tuddsiwin tigramuranin,  

 

tettrekwal  

tasuɣunt  

en wayen swaren 

yinmaqqanen ines  

en yimenzayen  

ed yinezgan  

ed tuɣunin,  

 

aha tesselkan  

 الدولي، 

 

  فإنَّ 

 المغربية، المملكة  

 

 العضو 

 العامل 

 النشيط 

 في 

 المنظمات الدولية، 

 

 تتعهد 

 بالتزام 

 ما تقتضيه 

 مواثيقها 

 من مبادئ 

 وحقوق 

 وواجبات، 

 

 وتؤكد 
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oḍof nnes  

deg Yinezgan en Wefgan 

amen  

ttwassnen  

es omaḍlan.  

 

Altu tesselkan  

amummey nnes  

ad tsiɣi  

tawuri  

i taggaẓt  

en telwit  

ed tɣellist  

deg omaḍal.  

 

Aha es usenti  

ɣef  

wazalen ed yimenzayen a 

untimen,  

 

 ها ث  ب  ش  ت  

 بحقوق اإلنسان 

 كما 

هي متعارف عليها 

 عالميا. 

 

 كما تؤكد 

 عزمها 

 على مواصلة 

 العمل 

 للمحافظة 

 م على السال

 واألمن 

 .مفي العال  

 

 وتأسيسا 

 على 

هذه القيم والمبادئ 

 الثابتة، 
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aha ɣef  

tuxsa tudwist nnes  

deg uzulez  

en yimaqqanen  

en tewmat  

ed tiddukla  

ed wemyawas  

ed twiza  

ed tedrawt  

tamaskawt,  

 

ed usili  

en wattas  

udriw,  

 

iwa  

Tageldit en Murakuc,  

 

Awanak imunen,  

 

 وعلى 

 إرادتها القوية 

 في ترسيخ 

 روابط 

 اإلخاء 

 والصداقة 

 والتعاون 

 والتضامن 

 والشراكة 

 اءة، البن  

 

  وتحقيق  

 التقدم 

 المشترك، 

 

 فإن 

 المملكة المغربية، 

 

 دة، الدولة الموحَّ 
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ilan timmoɣṛa  

yemdan,  

 

yentan  

di Tamazɣa,  

 

tesselkan aha tettmuɣun  

es wayen dd-yettasen:  

 

- Tawuri i tuska  

en Tamunt Tamazɣant  

am d-adaɣar  

iddisan;  

 

- Asulleɣ  

en wassaɣen  

en unetti  

di taggayt  

Taɛrabt aha Tislamant,  

 

 ذات السيادة 

 كاملة، ال

 

 المنتمية 

 إلى المغرب الكبير، 

 

 تؤكد وتلتزم 

 : بما يلي

 

 العمل على بناء  -

 االتحاد المغاربي 

 كخيار 

 استراتيجي؛

 

 عميق ت -

 أواصر 

 اء االنتم

 إلى األمة 

 ، العربية واإلسالمية
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ed usentem  

en temɣan  

en tewmat  

ed wemseggar  

aked  

yiɣerfan ines awmaten;  

 

- Asedwes en tmeqqan  

en wemyawas  

ed wemseggar  

aked yiɣerfan  

ed tmura Tifriqanin;  

 

aha lumend  

aked tmura  

en Weftas  

ed Wenẓol  

en Oneẓrof;  

 

- Asentem  

 وتوطيد 

 وشائج 

 األخوة 

 والتضامن 

  ع  م  

  شعوبها الشقيقة؛

 

 تقوية عالقات  -

 ون التعا

 والتضامن 

 وب مع الشع

 ؛والبلدان اإلفريقية

 

 السيما و  

  مع بلدان

 الساحل 

 وجنوب 

 الصحراء؛

 

 تعزيز  -
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en temɣan  

en wemyawas  

ed wemyadas  

ed tedrawt  

aked tmizar  

en yinaragen  

Oṛo-Grakalen;  

 

- Asiriw  

ed usemsey  

en tmeqqan  

en tiddukla,  

 

ed usemmeskal alsan  

aha adamsan  

aha ussnan  

aha atikniyan  

aha adelsan  

did  

mdu timura  

 روابط 

 التعاون 

 والتقارب 

 والشراكة 

 مع بلدان 

 الجوار 

 متوسطي؛ -األورو

 

 توسيع  -

 وتنويع 

 عالقات 

 الصداقة، 

 

اإلنسانية  والمبادالت  

  واالقتصادية  

 والعلمية 

 تقنية وال

 والثقافية 

 مع 

 كل بلدان 
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en omaḍal;  

 

- Asedwes en wemyawas  

Anẓol - Anẓol;  

 

- Taggaẓt  

en tnagrawin  

en Yinezgan en Wefgan  

ed osaḍof agramuran  

ufgin  

ed trebbut nsent,  

 

ed wedraw  

deg usenfel nsent,  

 

aked weswaḍ  

en tejma tameɣradant  

en yinezgan nni,  

 

ed tar-tazmert nsen  

 العالم؛

 

 تقوية التعاون  -

 جنوب؛ - جنوب

 

 حماية  -

 منظومتي 

 حقوق اإلنسان 

 والقانون الدولي 

 اإلنساني 

 بهما،  والنهوض

 

 واإلسهام 

  ،في تطويرهما

 

 مع مراعاة 

 الطابع الكوني 

 لتلك الحقوق، 

 

 وعدم قابليتها 
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ad ttwabḍan;  

 

- Agdal  

ed umenɣi mgal  

akk tiwilawin  

en tannarfa,  

 

sumentil  

en twetma  

 

niɣ aklu  

 

niɣ tademmawt  

 

niɣ idles  

 

niɣ anetti amunan  

niɣ asgan  

 

niɣ tutlayt  

 للتجزيء؛

 

 ر ظ  ح   -

 ومكافحة 

 كل أشكال 

 التمييز، 

 

 بسبب 

 الجنس 

 

 أو اللون 

 

 أو المعتقد 

 

 أو الثقافة 

 

 أو االنتماء االجتماعي 

 أو الجهوي 

 

 أو اللغة 
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niɣ aggʷaɣ  

 

niɣ ayenma en waddad 

udmawan,  

 

akkʷmayen yella;  

 

- Asili  

en yirkawalen 

igramuranen,  

 

amen ten yezzrey 

Murakuc,  

 

aha deg uɣanas  

en wanaḍen  

en Tmenḍawt,  

 

ed yisaḍofen en Tgeldit,  

 

 أو اإلعاقة 

 

 أو أي وضع 

 شخصي، 

 

 مهما كان؛

 

  ل  ع  ج   -

  االتفاقيات  

 الدولية، 

 

كما صادق عليها 

 المغرب، 

 

  وفي نطاق  

 أحكام 

 الدستور، 

 

 المملكة،  وقوانين  
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ed tnettit tamurant nnes 

tulzizt,  

 

ad attuyen,  

deɣya awarni wefsar nsen, 

afella  

en tizzurfawin timuranin,  

 

ed twuri  

i usemsasa  

en tizzurfawin a,  

 

aked wayen yettetter  

wazzray nni.  

 

Asizwer a iga yan waful 

wer yettwakkas  

zi Tmenḍawt a.  

 

 

ها الوطنية وهويت  

 الراسخة، 

 

 تسمو، 

 نشرها،  ر  و  ف  

 على 

 التشريعات الوطنية، 

 

  والعمل  

 على مالءمة 

 هذه التشريعات، 

 

 مع ما تتطلبه 

 .تلك المصادقة

 

 جزءاً  هذا التصدير   ل  ك   ي ش  

 ال يتجزأ 

 من هذا الدستور.
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Tawurt tamezwarut  

 

Tinaḍin timatayin  

 

Amagrad 1  

 

Anagraw en wenbaḍ  

di Murakuc  

d-anagraw  

en tgelda tamenḍawant,  

 

tadimoqṛatit tabeṛlamanit 

aha tamunant.  

 

Yettbedda unagraw  

amenḍawan  

en Tgeldit  

ɣef udasil  

en obeṭṭo jar tenbaḍin,  

 

 الباب األول

 

 أحكام عامة

 

 1الفصل 

 

 م ك  نظام الح  

 بالمغرب 

  نظام  

 كية دستورية، ل  م  

 

 برلمانية ديمقراطية

 واجتماعية.

 

 يقوم النظام 

 الدستوري 

 للمملكة 

 على أساس 

 فصل السلط، 
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ed usakar nsent  

ed wemyawas jar-asent,  

 

ed tdimoqṛatit tanamurt  

aha tamyazarant,  

 

aha ɣef  

yimenzayen  

en onebbeḍ aɣudan,  

 

ed tuqqna  

en uɣalaf  

ɣer wemsaḍan.  

 

Yettfullu Waydud  

di  

tudert nnes  

tamatayt  

ɣef  

 

 ن ها واز  وت  

 ن ها، عاو  وت  

 

نة والديمقراطية المواط  

 والتشاركية، 

 

 وعلى 

 مبادئ 

 الحكامة الجيدة، 

 

  ط  ب  ور  

 المسؤولية 

 بالمحاسبة.

 

 تستند األمة 

 في 

 حياتها 

 العامة 

 على 
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yimalkanen imesmunen,  

 

dewnen deg wajjed 

Islaman  

anemmazzu,  

 

ed tyunt  

tamurant  

ilan oyyoḍ  

en yimuɣlen,  

 

ed tgelda tamenḍawant,  

 

ed udaɣar adimoqṛati.  

 

Udus akalan en Tgeldit  

iga yan wudus  

urd anammas,  

 

yettbedda  

 ثوابت جامعة، 

 

 ين ي الد   تتمثل ف

 اإلسالمي 

 السمح، 

 

 والوحدة 

 الوطنية 

 متعددة 

 الروافد، 

 

   كية الدستورية،ل  والم  

 

 واالختيار الديمقراطي.

 

التنظيم الترابي للمملكة 

 تنظيم 

 المركزي، 

 

 يقوم 
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ɣef temnaḍa  

tamizzart.  

 

 على الجهوية 

 المتقدمة.

 

 

Amagrad 2  

 

Timmoɣṛa  

tella en Waydud,  

 

yettellal itt  

es wusrid,  

 

es tutra-usefru,  

 

aha es tarrayt  

urd tusridt  

ɣef ufus  

en yigensasen ines.  

 

Aydud ad yedɣer  

 

  2الفصل 

 

 السيادة 

 لألمة، 

 

 تمارسها 

  ةً ر  مباش  

 

 باالستفتاء، 

 

 وبصفة 

 مباشرة غير 

 بواسطة 

 ممثليها. 

 

  ة  تختار األم  
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igensasen ines  

di tmersal  

yettwafranen  

es westay  

ilelli  

amaɣad aha amudus.  

 

 ممثليها 

 في المؤسسات 

 ة ب  المنتخ  

 باالقتراع 

 الحر 

 والنزيه والمنتظم. 

 

 

Amagrad 3  

 

Lislam (Aykuzen)  

d-ajjed  

en Uwanak,  

 

aha ad isegger Uwanak  

i wakk ijjen  

tilelli  

en usekkir  

en tɣawsiwin tujjidin ines.  

 

 

  3الفصل 

 

 اإلسالم 

  ين  د  

 الدولة، 

 

 والدولة تضمن 

 لكل واحد 

  حرية  

  ممارسة  

 ه الدينية. شؤون  
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Amagrad 4 

 

Acenyal en Tgeldit iga 

tilleft tazeggʷaɣt  

tella deg wammas nnes 

yut titrit  

tazegzawt  

ilan semmust  

en tseḍwin.  

 

Taẓogayt en Tgeldit:  

 

Yakuc, Amur, Agellid.  

 

 

 4الفصل 

 

 م المملكة هو ل  ع  

  اللواء األحمر

 الذي تتوسطه 

 نجمة 

 خضراء 

 خماسية 

 الفروع.

 

 : شعار المملكة

 

 ك. ل  هللا، الوطن، الم  

 

 

Amagrad 5  

 

Taɛrabt (Taserɣint) ad tsul  

d-tutlayt  

 

 5الفصل 

 

  العربية   ل  ظ  ت  

  اللغة  
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tasirant  

en Uwanak.  

 

Aha ad yemmuzel 

Uwanak  

i taggaẓt nnes  

ed wesnefli nnes,  

 

ed tsegmi  

en useqdec nnes.  

 

Tamaziɣt tella ula d-nettat 

d-yat tutlayt  

tasirant  

en Uwanak,  

 

am tettwaẓar  

d-ayla  

udriw  

en Yimurakucanen akk  

  الرسمية  

 للدولة. 

 

  ل  م  ع  وت  

  الدولة  

 على حمايتها 

 وتطويرها، 

 

  وتنمية  

 استعمالها.

 

 أيضا  األمازيغية   د  ع  ت  

  لغةً 

  رسميةً 

 للدولة، 

 

 باعتبارها 

 رصيدا 

 كا مشتر  

 لجميع المغاربة 
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war aṣoref.  

 

Ad yegley yijen osaḍof 

asuddsan  

iẓonaẓ  

en usesker  

en tejma tasirant  

en Tmaziɣt,  

 

ed tmamkin  

en usidef nnes  

deg usayes  

en uselmed,  

 

aha deg yisuyas  

en tudert  

tamatayt  

ilan tazwara,  

 

aha manayenni  

 بدون استثناء.

 

  د قانون  يحد   

  تنظيمي  

  مراحل  

  تفعيل  

الطابع الرسمي 

 لألمازيغية، 

 

  وكيفيات  

 إدماجها 

 في مجال 

 عليم، الت

 

 وفي مجاالت 

 الحياة 

 العامة 

 األولوية،  ذات  

 

 وذلك 
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afad ad tezmer  

ad tesker  

deg wadimal  

tamajilt nnes,  

 

es tnumilt  

en tutlayt tasirant.  

 

Ad yemmuzel Uwanak  

i wogoẓ  

en Tḥessanit,  

 

yettwaẓaren  

am d-aful  

wer yettwakkasen  

zi tmagit  

tadelsant Tamurakucant 

imunen,  

 

aha i taggaẓt  

 لكي تتمكن 

 من القيام 

  اًل ب  ق  ت  س  م  

 بوظيفتها، 

 

 بصفتها 

  رسمية. لغةً 

 

  تعمل الدولة  

 على صيانة 

 الحسانية، 

 

 باعتبارها 

 جزءا 

 ال يتجزأ 

 من الهوية 

الثقافية المغربية 

 دة، الموحَّ 

 

 وعلى حماية 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
29 

en tentaliwin  

ed yisiwilen idelsanen 

yettwaseqdacen  

di Murakuc,  

 

aha ad yakey  

ɣef wemcacka  

en tsertit tutlayant  

aha tadelsant tamurant,  

 

aha ɣef weřmad  

ed wesɣuda  

en tutlayin tanfurin 

yettwasawalen ugar  

deg omaḍal;  

 

amen ttwamuqqlent  

am d-tisgeynan  

en wemyawaḍ,  

 

 اللهجات 

والتعبيرات الثقافية 

 المستعملة 

 في المغرب، 

 

 وتسهر 

 على انسجام 

 السياسة اللغوية 

 والثقافية الوطنية، 

 

  م  ل  ع  وعلى ت  

  وإتقان  

 اللغات األجنبية 

 األكثر تداوال 

 ؛ مالعال  في 

 

 باعتبارها 

 وسائل 

 للتواصل، 
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ed wassaɣ  

ed wemyagga  

aked wamun en tmessunt,  

 

ed onoṛẓem  

ɣef  

yidelsan yemmeẓlin,  

 

aha ɣef tɣaṛma en tallit.  

 

Ad yettwagg  

yun Useqqim Amuran  

en Tutlayin  

ed Yidles Amurakucan,  

 

asemmigel nnes,  

 

es onegmeḍ,  

 

yella d-taggaẓt  

 واالنخراط 

 والتفاعل 

 مع مجتمع المعرفة، 

 

 واالنفتاح 

 ى عل

 مختلف الثقافات، 

 

  وعلى حضارة العصر.

 

 د ث ي ح  

 وطني  مجلس  

 للغات 

 والثقافة المغربية، 

 

 مهمته، 

 

 على وجه الخصوص، 

 

  حماية  
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ed wesnefli  

en snat tutlayin  

Taɛrabt ed Tmaziɣt,  

 

ed yisiwilen yemmeẓlin 

idelsanen Imurakucanen 

amen ttwaẓaren  

am d-ukkus  

inettiyan  

aha am d-asennulfu  

atrar.  

 

Aha ad yesmun  

akk  

timersal  

yendazen  

es yigran ad.  

 

Aha ad yegley  

yijen osaḍof asuddsan  

 وتنمية 

 اللغتين 

 العربية واألمازيغية، 

 

ومختلف التعبيرات 

الثقافية المغربية 

 باعتبارها 

 تراثا 

 أصيال 

 وإبداعا 

 معاصرا. 

 

  م  ض  وي  

  لَّ ك  

 المؤسسات 

 المعنية 

 بهذه المجاالت. 

 

  د  د   ح  وي  

 تنظيمي  قانون  
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tinaḍin ines  

ed wesnay ines  

ed tmamkin  

en tikli nnes.  

 

 ه صالحيات  

 ه ت  وتركيب

  وكيفيات  

 سيره. 

 

 

Amagrad 6  

 

Asaḍof  

d-awal amattay akk  

en tuxsa  

en Waydud.  

 

Aha akk midden,  

 

d-imdanen  

umasanen  

niɣ imadwanen,  

 

akid-sen  

 

 6الفصل 

 

 القانون 

 ير هو أسمى تعب

 عن إرادة 

 ة. األم  

 

 ، والجميع  

 

 أشخاصا 

 ذاتيين 

 أو اعتباريين، 

 

 بما فيهم 
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tinbaḍin tunbizin,  

 

llan d-igdayen  

mnid nnes,  

 

aha ccil asen  

ad as jjden.  

 

Ad mmuzlent  

tenbaḍin tunbizin  

i useggru  

en temsutal  

yessefragen  

asmata  

en tejma tigawant  

en tlelli  

en tnamurin  

ed yinamuren,  

 

ed tugdat jar-asen,  

 العمومية،  السلطات  

 

 متساوون 

 أمامه، 

 

مون   وملز 

 باالمتثال له.

 

  ل  م  ع  ت  

 العمومية  السلطات  

 على توفير 

 الظروف 

  ن  ك   م  التي ت  

 من تعميم 

 الطابع الفعلي 

 لحرية 

 نات المواط  

 طنين، والموا

 

 والمساواة بينهم، 
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ed wedraw nsen  

di tudert  

 

tasertant  

 

aha tadamsant  

 

aha tadelsant  

 

aha tamunant.  

 

Tettwasmuqqul  

tmenḍawa  

en yilugan isaḍofanen,  

 

ed wemzuzar nsen,  

 

ed yiccil  

en usenyuddu nsen,  

 

 ومن مشاركتهم 

 في الحياة 

 

 السياسية 

 

 واالقتصادية 

 

 والثقافية 

 

 واالجتماعية.

 

  ر  ب  ت  ع  ت  

  دستورية  

 القانونية،  القواعد  

 

 ها، وتراتبيت  

 

  ووجوب  

 ها، ر  ش  ن  
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am d-imenzayen 

imessenkasen.  

 

Wer telli dar osaḍof  

tigawt tudwilt.  

 

 

  مبادئ  

 مة.ز  ل  م  

 

 ليس للقانون 

 أثر رجعي.

 

 

Amagrad 7  

 

Ad mmuzlen yikabaren 

isertanen  

i usudes  

en tnamurin ed yinamuren  

ed usileɣ nsen  

asertan,  

 

ed usentem  

en ukeccum nsen  

di tudert tamurant,  

 

 7الفصل 

 

  األحزاب   ل  م  ع  ت  

 السياسية 

 على تأطير 

المواطنات والمواطنين 

 وتكوينهم 

 السياسي، 

 

  وتعزيز  

 هم انخراط  

 في الحياة الوطنية، 
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aha deg usugdu  

en tɣawsa tamatayt,  

 

aha ttamun nitni  

deg usiwel  

ɣef tuxsa  

en yinefranen,  

 

ed wedraw  

di tililt  

en tirna,  

 

ɣef udasil  

en tmennawt  

ed ummeglay,  

 

es wammaken 

idimoqṛatiyen,  

 

 

 وفي تدبير 

 ام، الشأن الع

 

 وتساهم 

 في التعبير 

 عن إرادة 

 الناخبين، 

 

  والمشاركة  

 في ممارسة 

 السلطة، 

 

 على أساس 

 التعددية 

 والتناوب، 

 

 بالوسائل 

 الديمقراطية، 
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aha deg uɣanas  

en tmersal  

timenḍawanin.  

 

Ad ttwasentan yikabaren 

aha ad llalen  

irmuden nsen  

es tlelli,  

 

deg uɣanas  

en wezrekki  

en Tmenḍawt ed osaḍof.  

 

Anagraw  

en ukabar awlawal  

iga anagraw  

urd azerfan.  

 

Wer izerri  

ad ttwaddsen yikabaren 

 وفي نطاق 

 المؤسسات 

 الدستورية.

 

 سَّس  األحزاب  ت ؤ  

س   وت مار 

 أنشطت ها 

 ة، يَّ ر   ح  ب  

 

 في نطاق 

 احترام 

 ن. الدستور والقانو

 

  نظام  

 الحزب الوحيد 

  نظام  

 غير مشروع.

 

  وز  ج  ال ي  

 األحزاب   س  سَّ ؤ  أن ت  
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isertanen  

ɣef kra udasil  

 

ujjid  

 

niɣ utlayan  

 

niɣ acettalan  

 

niɣ asgan,  

 

aha es twila tamatayt,  

 

ɣef wayenma en udasil  

en usennuref  

niɣ en ummezray  

aked Yinezgan  

en Wefgan.  

 

Aha wer izerri  

  السياسية  

  على أساس  

 

  ديني  

 

 أو لغوي 

 

 أو عرقي 

 

 أو جهوي، 

 

 وبصفة عامة، 

 

 على أي أساس 

 من التمييز 

 فة أو المخال  

 لحقوق 

 اإلنسان.

 

  وز  ج  وال ي  
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ad yili usaɣʷed nsen  

d-oḍos  

en wajjed Islaman,  

 

niɣ en unagraw ageldan,  

 

niɣ imenzayen 

imenḍawanen,  

 

niɣ idasilen 

idimoqṛatiyen,  

 

niɣ tayunt  

tamurant  

niɣ takalant en Tgeldit.  

 

Yuccel  

ad yili usuddes  

en yikabaren isertanen  

ed usujur nsen  

 ها هدف   ون  ك  أن ي  

  اس  س  الم  

 لدين اإلسالمي، با

 

 ي، ك  ل  أو بالنظام الم  

 

 أو المبادئ 

 الدستورية، 

 

 أو األسس 

 الديمقراطية، 

 

 أو الوحدة 

 الوطنية 

 أو الترابية للمملكة.

 

  ب  ج  ي  

  ون تنظيم  ك  أن ي  

األحزاب السياسية 

 وتسييرها 
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yettemsasa  

aked yimenzayen 

idimoqṛatiyen.  

 

Ad yegley yiǧen osaḍof  

asuddsan,  

 

di wegnes  

en yimenzayen  

yettwannan  

deg umagrad a,  

 

ilugan yeqqnen,  

 

es twila tanagmaḍt,  

 

ɣer usenti  

en yikabaren isertanen,  

 

ed yirmuden nsen  

 ً   مطابقا

 للمبادئ 

 الديمقراطية.

 

  قانون   د  د   ح  ي  

 ، تنظيمي  

 

 في إطار 

 المبادئ 

 المشار إليها 

 في هذا الفصل، 

 

 القواعد  المتعلقة، 

 

 بصفة خاصة، 

 

 بتأسيس 

 األحزاب  السياسية، 

 

 وأنشطت ها 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
41 

ed yiseqqulen  

en twakfa i nitni  

en tannalt  

toẓrift  

en Uwanak,  

 

aha altu  

timamkin  

en wesfuru  

en osiẓref nsen.  

 

 ومعايير  

 تخويل ها 

 الدعم  

 المالي 

 للدولة، 

 

 وكذا 

 كيفيات  

 مراقبة  

 ها.تمويل  

 

 

Amagrad 8  

 

Ad amunt tuddsiwin 

tinmalayin  

en yimsilken,  

 

ed tɣezmin tazzulanin,  

 

 

 8الفصل 

 

 المنظمات   م  اه  س  ت  

 النقابية 

 اء، ر  ج  لأل

 

ف  المهنية    ، والغ ر 
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ed tuddsiwin tazzulanin  

en yizemmazalen,  

 

deg westan  

en yinezgan  

ed tnafutin timunanin  

aha tidamsanin  

en taggayin  

ay ttgensasent,  

 

aha deg wesnefli nsent.  

 

Aha ad yili usenti nsent  

ed tililt  

en yirmuden nsent  

es tlelli,  

 

deg uɣanas  

en wezrekki  

en Tmenḍawt ed osaḍof.  

المهنية  والمنظمات  

 لين، غ   ش  للم  

 

 في الدفاع 

 عن الحقوق 

والمصالح االجتماعية 

 واالقتصادية 

 للفئات 

 التي تمثلها، 

 

 وفي النهوض بها. 

 

 ويتم تأسيسها 

 ممارسة و

 أنشطتها 

 حرية، ب  

 

 في نطاق 

 احترام 

 الدستور والقانون. 
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Yuccel  

ad ilint teskiwin  

en tuddsiwin a  

ed usujur nsent  

ttemsasan  

aked yimenzayen  

idimoqṛatiyen.  

 

Ad mmuzlent tenbaḍin 

tunbizin  

i usurres  

en ummeɣwas agrawan,  

 

aha i wekras  

en yimsasan  

igrawanen en umahil,  

 

es wassis aked tfadiwin  

yuran deg osaḍof.  

 

  ب  ج  ي  

  ون هياكل  ك  أن ت  

 هذه المنظمات 

 وتسييرها 

  قةً مطاب  

 للمبادئ 

 الديمقراطية.

 

  السلطات   ل  م  ع  ت  

 العمومية 

 على تشجيع 

 ماعية، ضة الج  المفاو  

 

 وعلى إبرام 

 اتفاقيات 

 ماعية، الشغل الج  

 

 الشروط  ق  ف  و  

 التي ينص عليها القانون.
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Asaḍof ad yegley,  

 

es onegmeḍ,  

 

ilugan  

yeqqnen  

ɣer usenti  

en tuddsiwin tinmalayin  

ed yirmuden nsent,  

 

aha altu iseqqulen  

en twakfa i nitenti  

en tannalt toẓrift  

en Uwanak,  

 

ed tmamkin  

en wesfuru  

en osiẓref nsent.  

  

 

 ، القانون   د  د   ح  ي  

 

 بصفة خاصة، 

 

  القواعد  

 المتعلقة 

 بتأسيس 

المنظمات النقابية 

 وأنشطتها، 

 

 وكذا معايير  

 ها تخويل  

 الدعم  المالي 

 للدولة، 

 

  وكيفيات  

  مراقبة  

 تمويلها.
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Amagrad 9  

 

Wer yallfus wefsay  

en yikabaren isertanen  

ed tuddsiwin tinmalayin  

niɣ ad ten sbeddent 

tenbaḍin tunbizin,  

 

aysiladd  

es weswar  

en yan wanaḍ azurfan.  

 

 

  9الفصل 

 

  ل  ح   ن  ك  م  ال ي  

األحزاب السياسية 

 النقابية  والمنظمات  

 ن  د  ل   ن  أو توقيفها م  

 السلطات العمومية، 

 

 إال 

 بمقتضى 

 ر قضائي.مقرَّ 

 

 

Amagrad 10  

 

Tamenḍawt tettseggar  

i tenmegla tabeṛlamanit  

yat tfesna  

ay d-as yettefkan  

 

  10الفصل 

 

الدستور  ن  م  ض  ي  

 للمعارضة البرلمانية

  مكانةً 

 ها ل  و   خ  ت  
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inezgan,  

 

ay izemren ad tet sfergen 

ad tenker  

es yimazalen ines,  

 

es tarrayt tummidt akk,  

 

di twuri tabeṛlamanit  

ed tudert tasertant.  

 

Aha tettseggar Tmenḍawt,  

 

es onegmeḍ,  

 

i tenmegla  

inezgan a dd-yettackan:  

 

- Tilelli en yiẓri  

ed wawal  

 حقوقا، 

 

 ها ها تمكين  من شأن  

 من النهوض 

 بمهامها، 

 

 على الوجه األكمل، 

 

في العمل البرلماني 

 والحياة السياسية.

 

 ، ضمن الدستور  وي  

 

 بصفة خاصة، 

 

 للمعارضة 

 :التاليةالحقوق 

 

 حرية الرأي  -

 والتعبير 
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ed wemsagar;  

 

- Ijen usayrur akudan  

deg wammaken  

unbizen en usissen  

yettemsasan  

aked tgensest nnes;  

 

- Alommeẓ en osiẓref  

unbiz  

es wassis aked  

yiswaren en osaḍof;  

 

- Adraw ilaw  

di teɣda en uzerref,  

 

lumend  

ɣef webrid  

en weklas  

en yisumuren  

  ؛واالجتماع

 

 حيزا زمنيا  -

 في وسائل 

 م العمومية اإلعال

 يتناسب 

 ؛مع تمثيليتها

 

ويل االستفادة من التم -

 العمومي 

 وفق 

 ؛مقتضيات القانون

 

 المشاركة الفعلية  -

 في مسطرة التشريع، 

 

 السيما 

 عن طريق 

 تسجيل 

 مقترحات 
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en yisaḍofen  

di telgamt en twuri  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman; 

 

- Adraw ilaw  

deg wesfuru  

en twuri  

tanabaḍant,  

 

lumend  

ɣef webrid  

en usuter uzawer,  

 

ed usesten en Onabaḍ,  

 

ed yisuturen imiwanen 

yettwasutyen ɣer Onabaḍ,  

 

ed tseqquma tigensasanin  

 قوانين 

 بجدول أعمال 

 مجلسي 

 ؛البرلمان

 

 المشاركة الفعلية  -

 في مراقبة 

 العمل 

 الحكومي، 

 

 ما السي

 عن طريق 

 الرقابة،  س  م  ت  ل  م  

 

  الحكومة، ومساءلة  

 

 الشفوية   واألسئلة  

 للحكومة،  ة  ه  الموجَّ 

 

  النيابية   واللجان  
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en usiggel en tidett;  

 

- Tumut  

deg usumer  

en yimankaden  

aha di tefrant  

en yigmamen  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant;  

 

- Tigensest tamsasayt  

deg yirmuden igensanen  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman; 

 

- Taselwit en tseqqamut 

yettwasmaglen  

es usuman  

deg Useqqim Imarayen;  

 

 ؛ ي الحقائقص   ق  لت  

 

  مة  المساه   -

 في اقتراح 

 المترشحين 

 وفي انتخاب 

  أعضاء  

 المحكمة 

 الدستورية؛

 

 تمثيلية مالئمة  -

ألنشطة الداخلية في ا

 لسي لمج

 ؛البرلمان

 

 رئاسة اللجنة  -

 فة المكلَّ 

 بالتشريع 

 ؛النواببمجلس 
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- Tuggʷra en wammaken  

yemcackan  

afad ad terbu  

isemmigilen ines 

imersalanen;  

 

- Tumut  

tameggayt  

di tdiplomasit 

tabeṛlamanit,  

 

i westan en yiweẓlan  

imezlalaɣen  

en Tmurt  

ed tnafutin ines  

tudaranin;  

 

- Tumut deg usuddes  

ed ugenses  

en tnamurin  

 التوفر على وسائل -

 مالئمة 

 للنهوض 

 بمهامها 

 ؛ ةيَّ س  المؤسَّ 

 

 مة المساه   -

 الفاعلة 

في الدبلوماسية 

  البرلمانية،

 

للدفاع عن القضايا 

 العادلة 

 للوطن 

 ومصالحه 

 الحيوية؛ 

 

المساهمة في تأطير  -

 مثيل وت

 نات المواط  
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ed yinamuren,  

 

ɣef webrid  

en yikabaren  

ay tet yesmunan,  

 

es wassis aked tnaḍin  

en umagrad 7  

en Tmenḍawt ad;  

 

- Tililt en tirna  

es uɣaras  

en ummeglay adimoqṛati,  

 

es udigan  

 

aha es omenḍan  

 

aha es umuran,  

 

 والمواطنين، 

 

 من خالل 

 األحزاب 

 نة لها، المكو   

 

ً ب  ط    ألحكام  قا

  7الفصل 

 من هذا الدستور؛

 

 سة السلطة ممار   -

 عن طريق 

 التناوب الديمقراطي، 

 

 محليا 

 

 وجهويا 

 

 ووطنيا، 
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deg uɣanas en tnaḍin  

en Tmenḍawt;  

 

Yuccel i tlubbayin  

en tenmegla  

ad amunt  

di twuri tabeṛlamanit  

es yut tmamekt  

tameskart  

aha tamaskawt.  

 

Ad ttwaglayent tmamkin  

ay zeg ttellalent tlubbayin  

en tenmegla inezgan a,  

 

guncek  

akk addad,  

 

es weswar en yisaḍofen 

isuddsanen  

في نطاق أحكام 

 الدستور؛

 

ق ر  على ف   ب  ج  ي  

 ضة المعار  

 مة المساه  

البرلماني  في العمل

 بكيفية 

 فعالة 

 وبناءة.

 

  د كيفيات  دَّ ح  ت  

 ق ر  ممارسة ف  

 ضة لهذه الحقوق، المعار  

 

  ب  س  ح  

 الحالة، 

 

 بموجب قوانين 

 تنظيمية 
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niɣ en yisaḍofen  

niɣ es weswar  

en unagraw  

agensan  

en wakk  

Aseqqim  

zi sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman.  

 

 أو قوانين 

 أو بمقتضى 

 النظام 

 الداخلي 

 لكل 

 مجلس 

 ن مجلسي م  

 البرلمان.

 

 

Amagrad 11  

 

Tifranin  

tilelliyin  

aha timaɣadin  

aha timessusaɣin  

d-nitenti yellan d-adasil  

en tzerfa en ugenses 

adimoqṛati.  

 

 

 11الفصل 

 

 االنتخابات 

 الحرة 

 والنزيهة 

 والشفافة 

  هي أساس  

مشروعية التمثيل 

 طي.الديمقرا
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Tirnawin tunbizin  

yuccel asent  

wannaf  

ummid  

mnid  

en yimankaden,  

 

aha wer ssennurufent 

jar‑asen.  

 

Asaḍof ad yegley  

ilugan  

iḍekklen  

alommeẓ,  

 

es yat tarrayt tamessumut,  

 

en tesgeynan  

tunbizin en usissen,  

 

السلطات العمومية 

 ة م  ز  ل  م  

  بالحياد

 التام 

  إزاء  

 المترشحين، 

 

 وبعدم التمييز 

 بينهم.

 

  د القانون  يحد   

  القواعد  

 ضمن التي ت  

 ، االستفادة  

 

 ف، ص  ن  م   حو  على ن  

 

 من وسائل 

 اإلعالم العمومية، 
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ed tililt  

tummidt  

en tlelliwin  

ed yinezgan idasilanen,  

 

yeqqnen  

ɣer temḍogin usennefren,  

 

aha ɣer temhal  

en usufu.  

 

Aha ad akyent tenbaḍin  

timennegmaḍin  

deg usuddes  

en tefranin  

ɣef wesnas nsen.  

 

Asaḍof ad yegley 

tifadiwin  

ed tmamkin  

  والممارسة  

 الكاملة 

 للحريات 

 والحقوق األساسية، 

 

 المرتبطة 

 بالحمالت االنتخابية، 

 

 وبعمليات 

 التصويت. 

 

 وتسهر السلطات  

 المختصة 

 بتنظيم 

 االنتخابات 

 على تطبيقها.

 

  القانون   د  د   ح  ي  

  شروط  

 وكيفيات 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
56 

en teɣḍeft  

tamezzarugt  

aha tamanaft  

en tefranin,  

 

es wassis  

aked yiseqqulen  

yettwassnen  

es wegramuran.  

 

Akk amdan  

yemmeglayen aked  

yiswaren  

ed yilugan  

yeqqnen  

ɣer tmuɣdi  

ed ugella  

ed tsuseɣt  

en temhal tufrinin,  

 

 ظة المالح  

 المستقلة 

 والمحايدة 

 لالنتخابات، 

 

ً ب  ط     قا

 للمعايير 

 المتعارف عليها 

 دوليا.

 

 كل شخص 

  ف  خال  

  المقتضيات  

  القواعد  و

  المتعلقة  

  بنزاهة  

  وصدق  

  وشفافية  

 العمليات االنتخابية، 
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ad yettwamerret  

ɣef uyenni  

es weswar en osaḍof.  

 

Ad sekrent tenbaḍin  

tunbizin  

ammaken  

yeẓḍaren  

ad nekren  

es wedraw  

en tnamurin ed yinamuren  

di tefranin.  

 

 ب عاق  ي  

 على ذلك 

 بمقتضى القانون.

 

  تتخذ السلطات  

  العمومية  

  الوسائل  

 الكفيلة 

 بالنهوض 

 بمشاركة 

 والمواطنين  المواطنات

 في االنتخابات. 

 

 

Amagrad 12  

 

Ad ttwaddsent tmesmunin 

en wamun aɣeṛman  

ed tuddsiwin  

urd tinabaḍanin  

 

 12الفصل 

 

  جمعيات   س  ت ؤسَّ 

المجتمع المدني 

  والمنظمات  

 غير الحكومية 
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aha ad llalent  

irmuden nsent  

es tlelli,  

 

deg uɣanas  

en wezrekki  

en Tmenḍawt ed osaḍof.  

 

Wer yallfus wefsay  

en tmesmunin a  

ed tuddsiwin a  

niɣ asbeddi nsent  

zɣer tenbaḍin  

tunbizin,  

 

ɣas  

es weswar  

en yijen weɣtas  

azurfan.  

 

  س  وتمار  

 ها أنشطت  

 ة، يَّ ر   ح  ب  

 

 في نطاق 

 احترام 

 الدستور والقانون.

 

  ل  ح   ن  ك  م  ال ي  

هذه الجمعيات 

 والمنظمات 

 أو توقيفها 

سلطات ال ن  د  ل   ن  م  

 العمومية، 

 

  إالَّ 

 بمقتضى 

  ر  مقرَّ 

 قضائي.
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Ad amunt tmesmunin  

yendazen  

i tɣawsiwin  

en talɣiwin timatayin,  

 

ed tuddsiwin  

urd tinabaḍanin,  

 

di wegnes  

en tdimoqṛatit 

tamyazarant,  

 

deg usemmuteg  

en yiɣtasen  

ed yisenfaren  

ɣer  

tmersal  

yettwafernen  

ed tenbaḍin tunbizin,  

 

  م الجمعيات  ت ساه  

 ة مَّ ت  ه  الم  

 بقضايا 

 الشأن العام، 

 

  والمنظمات  

 غير الحكومية، 

 

 في إطار 

 الديمقراطية 

 التشاركية، 

 

 في إعداد 

 قرارات 

 ومشاريع 

 لدى 

  المؤسسات  

 بة المنتخ  

 العمومية،  والسلطات  
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aha altu  

deg useggi nsent  

ed usiteg nsent.  

 

Aha yuccel i tmersal a  

ed tenbaḍin a  

ad ssuddsent  

amyazar a,  

 

es wassis aked  

tfadiwin  

ed tmamkin  

ay igelley osaḍof.  

 

Yuccel  

ad yili  

usuddes en tmesmunin  

ed tuddsiwin  

urd tinabaḍanin  

ed usujur nsent  

 وكذا 

 عيلها في تف

 وتقييمها. 

 

وعلى هذه المؤسسات 

 والسلطات 

  تنظيم  

 هذه المشاركة، 

 

  ق  ب  ط  

 شروط 

 وكيفيات 

 يحددها القانون.

 

  ب  ج  ي  

  ون  ك  أن ي  

الجمعيات  تنظيم  

 والمنظمات 

 غير الحكومية 

 وتسييرها 
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d-imsisi  

aked yimenzayen 

idimoqṛatiyen.  

 

 مطابقا 

 للمبادئ 

 الديمقراطية. 

 

 

Amagrad 13  

 

Ad mmuzlent tenbaḍin 

tunbizin i usili  

en yiseqquma  

en tammeslayt,  

 

iwakken  

ad ssumunt  

inemmezrayen  

en yimeggayen  

imettiyanen,  

 

deg usemmuteg  

en tsertiyin tunbizin  

 

  13الفصل 

 

  السلطات   ل  م  ع  ت  

العمومية على إحداث 

  هيئات

 للتشاور، 

 

  د  ص  ق  

 إشراك 

 مختلف 

 الفاعلين 

 االجتماعيين، 

 

 في إعداد 

 السياسات العمومية 
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ed usesker nsent  

ed uselkem nsent  

ed usuteg nsent.  

 

 وتفعيلها 

 وتنفيذها 

  وتقييمها.

 

 

Amagrad 14  

 

Yella ɣer tnamurin  

ed yinamuren,  

 

jaj  

en kra en tfadiwin  

ed tmamkin  

ay igelley  

yun osaḍof asuddsan,  

 

yinezgi en tifki  

en yisuturen  

deg umerdul  

en uzerref.  

 

 14الفصل 

 

 للمواطنات 

 والمواطنين، 

 

  ن  م  ض  

  شروط  

  وكيفيات  

 يحددها 

 تنظيمي،  قانون  

 

 في تقديم  الحق  

 ملتمسات 

 في مجال 

 التشريع.
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Amagrad 15  

 

Tinamurin ed yinamuren 

lan inezgi  

ad wcen  

tisumar  

i ternawin tunbizin.  

 

Aha ad yegley  

yan osaḍof asuddsan  

tifadiwin  

ed tmamkin  

en tililt  

en yinezgi a.  

 

 

 15الفصل 

 

للمواطنات والمواطنين 

 الحق 

 في تقديم 

 عرائض 

 إلى السلطات العمومية. 

 

 ويحدد 

 تنظيمي  قانون  

  شروط  

  وكيفيات  

  ممارسة  

  هذا الحق.

 

 

Amagrad 16  

 

 

 16الفصل 
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Ad temmuzel  

Tgeldit en Murakuc  

i taggaẓt  

en yinezgan ed tnafutin 

tizerfanin  

en tnamurin ed yinamuren 

Imurakuciyen  

izeddɣen  

di tniri,  

 

di wegnes  

en wezrekki  

en osaḍof agramuran  

ed yisaḍofen 

yettwaseqdacen  

di tmura  

en wesnubeg.  

 

Altu  

tettẓoẓ  

  ل  م  ع  ت  

 المغربية  المملكة  

 على حماية 

الحقوق والمصالح 

 المشروعة 

للمواطنات والمواطنين 

 المغاربة 

 المقيمين 

  في الخارج،

 

 في إطار 

 احترام 

 القانون الدولي 

 والقوانين 

 الجاري بها العمل 

  في بلدان

  االستقبال.

 

  كما

 تحرص على 
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ajbar  

en tsefras  

talsanin  

did-sen,  

 

aha lumend  

tinni tidelsanin,  

 

aha ad tewri  

i wesnefli nsent  

ed wogoẓ  

en tnettit tamurant nsen.  

 

Ad yakey Uwanak  

ɣef usedwes  

en tumut nsen  

di tsegmi  

en Tmazirt nsen Murakuc,  

 

aha altu ɣef usentem  

 الحفاظ 

 على الوشائج 

 اإلنسانية 

 معهم، 

 

 والسيما 

 منها،  الثقافية

 

  ل  م  ع  وت  

 على تنميتها 

  وصيانة  

 هويتهم الوطنية.

  

 تسهر الدولة 

 على تقوية 

 مساهمتهم 

 تنمية  في

 المغرب،  وطنهم

 

 وكذا على تمتين 
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en tmiḍin  

en tiddukla  

ed wemyawas  

aked yinabaḍen  

ed tmettiwin en tmizar  

ay di zeddɣen  

niɣ  

ay di ttwasmuqqulen  

am d-inamuren nsent.  

 

 أواصر 

 الصداقة 

 والتعاون 

 مع حكومات 

ومجتمعات البلدان 

  المقيمين بها

 أو 

 رون ب  ت  ع  التي ي  

 من مواطنيها.

 

 

Amagrad 17  

 

Ad agẓen Yimurakuciyen 

izeddɣen  

di beṛṛa  

inezgan  

en tmuri  

es timmad,  

 

 

  17الفصل 

 

  يتمتع المغاربة  

 المقيمون 

 في الخارج 

 بحقوق 

 نة المواط  

 ، كاملةً 
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yudef deg-sen yinezgi  

en westay  

ed unakad  

di tefranin.  

 

Aha yallfus asen  

ad ssersen inakaden nsen  

i tefranin  

ɣef weswir  

en telgamin  

ed tẓoyar tufrinin,  

 

tidiganin  

aha tasganin  

aha timuranin.  

 

Aha ad yegley osaḍof  

iseqqulen  

yeqqnen ɣer tinnezgit  

i tefrant  

 بما فيها حق 

 تصويت ال

 والترشيح 

  في االنتخابات.

 

ن هم  ك   وي م 

تقديم ترشيحاتهم 

 لالنتخابات 

 على مستوى 

 اللوائح 

 والدوائر االنتخابية، 

 

 المحلية 

 والجهوية 

 والوطنية. 

 

  القانون   د  د  ح  وي  

  المعايير  

الخاصة باألهلية 

 لالنتخاب 
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ed waddaden  

en temyabawt.  

 

Altu igelley  

tifadiwin  

ed tmamkin  

en tililt  

tigawant  

en yinezgi en westay  

ed yinezgi en unakad,  

 

es usenti  

zi tmura  

en tzeddiɣt.  

 

 وحاالت 

 التنافي. 

 

  د  د   ح  كما ي  

  شروط  

  وكيفيات  

  الممارسة  

 الفعلية 

 التصويت  ق   ح  ل  

 وحق الترشيح، 

 

 انطالقا 

 من بلدان 

  اإلقامة.

 

 

Amagrad 18  

 

Ad mmuzlent tenbaḍin 

tunbizin  

 

  18الفصل 

 

  السلطات   ل  م  ع  ت  

 العمومية 
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i oḍakal  

en wedraw yiriwen akk 

yallfusen  

i Yimurakucanen  

izeddɣen  

di tniri,  

 

di tmersal  

timmeslayanin,  

 

ed yiseqquma  

en onebbeḍ aɣudan,  

 

ay tessentay Tmenḍawt  

niɣ asaḍof.  

 

  على ضمان  

  أوسع مشاركة  

  ة  ن  ك  م  م  

 للمغاربة 

 المقيمين 

 في الخارج، 

 

في المؤسسات 

 االستشارية، 

 

 وهيئات 

 الحكامة الجيدة، 

 

 ها الدستور ث  د  ح  التي ي  

 أو القانون.

 

 

Tawurt tiss snat  

 

Tilelliwin ed yinezgan 

 

  الباب الثاني

 

الحريات والحقوق 
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idasilanen  

 

Amagrad 19  

 

Aryaz ed tmeṭṭoṭ ttagẓen, 

ɣef udasil en tugdat, 

inezgan ed tlelliwin  

 

tiɣeṛmanin  

 

aha tisertanin  

 

aha tidamsanin  

 

aha timunanin  

 

aha tidelsanin  

 

aha toẓẓomanin,  

 

  األساسية

 

  19الفصل 

 

يتمتع الرجل والمرأة، 

 اة، على قدم المساو

 بالحقوق والحريات 

 

 المدنية 

 

 والسياسية 

 

 واالقتصادية 

 

 واالجتماعية 

 

 والثقافية 

 

 والبيئية، 
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ay dd-yusan  

di twurt a  

en Tmenḍawt,  

 

aha deg yiswaren ines 

yaḍnin,  

 

aha altu deg yimyuqqan  

ed yirkawalen 

igramuranen,  

 

amen ten yezzrey  

Murakuc,  

 

aha akk ayenni  

deg uɣanas  

en tnaḍin  

en Tmenḍawt  

ed yimalkanen en Tgeldit  

ed yisaḍofen ines.  

 الواردة 

 في هذا الباب 

 من الدستور، 

 

 وفي مقتضياته 

 األخرى، 

 

وكذا في االتفاقيات 

 والمواثيق 

 الدولية، 

 

كما صادق عليها 

 المغرب، 

 

 وكل ذلك 

 في نطاق 

 أحكام 

 ر الدستو

 وثوابت المملكة 

 .وقوانينها
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Ad yugur Uwanak  

ɣer usili  

en umenzay  

en wemzeggan  

jar yirgazen ed temɣarin.  

 

Aha ad yettwasker  

i uwettas a,  

yun useqqamu  

i wemzeggan  

ed umenɣi mgal akk  

tiwilawin  

en tnuraf.  

 

 

 تسعى الدولة 

 إلى تحقيق 

 مبدإ 

 المناصفة 

 بين الرجال والنساء. 

 

د ث    وت ح 

 لهذه الغاية، 

 هيئة 

 فة للمناص  

 ومكافحة كل 

 أشكال 

 التمييز. 

 

 

Amagrad 20  

 

Inezgi en tudert  

netta d-inezgi amezwaru  

 

 20الفصل 

 

 الحق في الحياة 

 هو أول الحقوق 
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en wakk afgan.  

 

Aha asaḍof ad yesten  

inezgi a.  

 

 لكل إنسان.

 

 ويحمي القانون  

 هذا الحق.

 

 

Amagrad 21  

 

Akk abaliḍ ila  

inezgi  

en tfatit  

en tudemt nnes  

ed walag nnes,  

 

ed taggaẓt  

en wagřa nnes.  

 

Ad seggrent tenbaḍin  

tunbizin  

tafatit  

 

 21الفصل 

 

 لكل فرد 

 الحق 

 في سالمة 

 شخصه 

 وأقربائه، 

 

  وحماية  

  .هممتلكات  

 

 السلطات   ن  م  ض  ت  

 العمومية 

  سالمة  
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en yimezdaɣ,  

 

ed tfatit  

en wakal  

amuran,  

 

di wegnes  

en wezrekki  

en tlelliwin  

ed yinezgan idasilanen  

yettwaḍkalen  

i marra iwdan.  

 

 السكان، 

 

  وسالمة  

 التراب 

 الوطني، 

 

 في إطار 

 احترام 

 الحريات 

 والحقوق األساسية 

 المكفولة 

  .للجميع

 

 

Amagrad 22  

 

Wer izerri  

woḍos  

en tfatit tafekkant  

niɣ tamadwant  

 

 22الفصل 

 

  وز  ج  ال ي  

  المس  

 بالسالمة الجسدية 

 أو المعنوية 
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en wemdan winma yella,  

 

di temsutelt amekma tella,  

 

aha zɣer  

kra en tesga ayenma tella,  

 

d-tanagmaḍt  

niɣ d-tamatayt.  

 

Wer izerri  

i ca en yiǧǧen  

ad  

yemmuggu aked wiyaḍ,  

 

ɣef tfakult ayenma tella,  

 

es yijen umuggu 

ameggurzen  

 

 ألي شخص، 

 

 في أي ظرف، 

 

  ل  ب  ق   ن  م  و  

 كانت،  جهة   أي   

 

  خاصة  

 .أو عامة

 

  وز  ج  ال ي  

  د  ألح  

 أن 

 ، ل الغير  عام  ي  

 

 تحت أي ذريعة، 

 

  معاملةً 

 قاسية 
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niɣ urd ufgin  

 

niɣ alekkawan  

 

niɣ iɣeṭṭlen  

zeg ulallu  

ufgin.  

 

Tililt  

en usennulef  

es wakk tiwilawin ines,  

 

aha zɣer  

manwenma,  

 

d-abekkaḍ  

yettmerrat ɣef-s  

osaḍof.  

 

 أو الإنسانية 

 

 هينة أو م  

 

 ة أو حاط  

 بالكرامة 

  .اإلنسانية

 

  ممارسة  

 التعذيب 

 بكافة أشكاله، 

 

  ل  ب  ق   ن  وم  

 أي أحد، 

 

  جريمة  

 ب عليها يعاق  

 .القانون
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Amagrad 23  

 

Wer izerri  

woḍof  

en manwenma en wemdan  

 

niɣ askurmet nnes  

 

niɣ aḍfar nnes  

 

niɣ tanekḍi nnes,  

 

ɣas  

deg waddaden  

aha es wassis  

aked tsekkirin  

yuran deg osaḍof.  

 

Askurmet  

amekkaṛaḍ  

 23الفصل 

 

  وز  ج  ال ي  

 القبض  إلقاء  

 على أي شخص 

 

 أو اعتقاله 

 

 أو متابعته 

 

 أو إدانته، 

 

 إال 

 في الحاالت 

ً ب  وط     قا

 لإلجراءات 

 .التي ينص عليها القانون

 

 االعتقال 

 التعسفي 
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niɣ uffir  

ed tuffra tazucclant,  

 

llan zeg  

yibekkaḍen imayujen akk,  

 

aha srusan  

imeggayen nsen  

sadu tmurra timeggurzan 

akk. 

 

Yuccel wesneɣmes  

en wakk amdan  

yettwaṭṭfen,  

 

deɣya  

 

aha es yut tmamekt  

ay igerra,  

 

 أو السري 

 واالختفاء القسري، 

 

  ن  م  

 الجرائم،  ر  ط  خ  أ  

 

  ض  ر   ع  وت  

 يها ف  ر  ت  ق  م  

 قوبات. ألقسى الع

 

 

 يجب إخبار 

 كل شخص 

 تم اعتقاله، 

 

 على الفور 

 

 وبكيفية 

 يفهمها، 
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ɣef yimentilen  

en woḍof nnes  

aha ɣef yinezgan ines,  

 

aha yella di-sen  

yinezgi nnes  

ad yessusem.  

 

Aha ila inezgi  

ad yellommeẓ,  

 

deg wakud yudsen akk 

yallfusen,  

 

allal asaḍofan,  

 

ed wallfus  

en wemsawaḍ  

aked walag nnes,  

 

 بدواعي 

 اعتقاله 

 وبحقوقه، 

 

 ومن بينها 

 حقه 

 في التزام الصمت. 

 

 ويحق له 

 االستفادة، 

 

 في أقرب وقت 

 ممكن، 

 

 نية، من مساعدة قانو

 

 ومن إمكانية 

 االتصال 

 بأقربائه، 
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es wassis aked osaḍof.  

 

Tamagunt en tmelsa  

ed yinezgi  

en osaraḍ amezlalaɣ 

ttwaseggaren.  

 

Ad yageẓ  

wakk amdan  

yettwaṭṭfen  

inezgan idasilanen,  

 

ed temsutal  

talsanin en weskurmet.  

 

Aha yallfus as  

ad yellommeẓ  

ihallen  

en usileɣ  

ed wallas en usekcem.  

 .طبقا للقانون

 

  البراءة   قرينة  

  والحق  

في محاكمة عادلة 

 . مضمونان

 

 يتمتع 

  شخص   كل  

  ل  معتق  

 بحقوق أساسية، 

 

 وبظروف 

 اعتقال إنسانية. 

 

 ه ن  ك  م  وي  

 أن يستفيد 

 من برامج 

 للتكوين 

  .وإعادة اإلدماج
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Ad yettwagdel  

wakk azuccen  

i tmezzaẓart  

niɣ akkaḍ  

niɣ amermed.  

 

Asaḍof yettmerrat  

ɣef obekkaḍ  

en usenger  

ed yibekkaḍen yaḍnin  

mgal  

tiffugna,  

 

ed yibekkaḍen  

en wemgaru,  

 

ed mdu izekkiren  

izuraren  

aha arrayanen  

 

 ي حظ ر 

  تحريض كل  

 على العنصرية 

 أو الكراهية 

  .أو العنف

 

  ب القانون  ي عاق  

 على جريمة 

 اإلبادة 

 وغيرها من الجرائم 

  دَّ ض  

 اإلنسانية، 

 

 وجرائم 

 الحرب، 

 

وكافة االنتهاكات 

 سيمة الج  

 ة ج  ه  ن  م  والم  
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en Yinezgan  

en Wales.  

 

 لحقوق 

 . اإلنسان

 

 

Amagrad 24  

 

Akk amdan ila inezgi  

en taggaẓt  

en tudert nnes  

tanagmaḍt.  

 

Urad tettwaṛẓa  

tmuggit  

en taddart.  

 

Aha wer yallfus usekkir  

en kra en ugawes  

aysiladd  

es wassis aked tfadiwin  

ed tsekkirin  

 

 24الفصل 

 

 لكل شخص الحق 

 في حماية 

 حياته 

  .الخاصة

 

  ك  ه  ت  ن  ال ت  

  ة  م  ر  ح  

 ل. ز  ن  الم  

 

  القيام   ن  ك  م  وال ي  

 بأي تفتيش 

  إالَّ 

وط الشر ق  ف  و  

 واإلجراءات 
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yuran deg osaḍof.  

 

Urad yettwaṛẓa  

wufur  

en yimsawaḍen 

udmawanen,  

 

amekma tella twila nsen.  

 

Aha wer yallfus  

usureg  

i usajji  

ɣef tumayt nsen  

niɣ asenyuddu nsen,  

 

akk nsen niɣ aful nsen,  

 

niɣ es useqdec nsen  

mgal  

manwenma,  

 .التي ينص عليها القانون

 

  ك  ه  ت  ن  ال ت  

 ة يَّ ر   س  

 االتصاالت 

 الشخصية، 

 

 كيفما كان شكلها. 

 

  ن  ك  م  وال ي  

  الترخيص  

 باالطالع 

 على مضمونها 

 أو نشرها، 

 

ً الَّ ك    ،  أو بعضا

 

 أو باستعمالها 

  دَّ ض  

 كان،  أي   
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aysiladd  

es yan wanaḍ azurfan,  

 

aha es wassis aked 

tfadiwin  

ed tmamkin  

yuran deg osaḍof.  

 

Tilelli en umuttey  

ɣef wakal  

amuran  

ed wezdaɣ  

di-s,  

 

ed wufuɣ zi-s,  

 

ed wedwal ɣer-s,  

 

tettwaseggar  

 

  إالَّ 

 بأمر قضائي، 

 

 ووفق 

 الشروط 

 لكيفيات وا

 .التي ينص عليها القانون

 

 حرية التنقل 

 عبر التراب 

 الوطني 

 واالستقرار 

 فيه، 

 

 والخروج منه، 

 

 والعودة إليه، 

 

 مضمونة 
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i midden akk  

es wassis aked osaḍof.  

 

 للجميع 

 . القانون ق  ف  و  

 

 

Amagrad 25  

 

Tilelli  

en tidmi  

ed yiẓri  

ed usiwel  

tettwaseggar  

es wakk tiwilawin ines.  

 

Tilelli en usenneflulu  

ed osiẓreg ed wefsar  

deg yimerdulen  

en tsekla  

ed tẓori  

ed trezzut tussnant  

aha tatikniyant  

 

 25الفصل 

 

 حرية 

 الفكر 

 والرأي 

 والتعبير 

 مكفولة 

  .بكل أشكالها

 

 حرية اإلبداع 

 والنشر والعرض 

 في مجاالت 

 األدب 

 والفن 

 لمي والبحث الع

 والتقني 
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tettwaseggar.  

 

 مضمونة. 

 

 

Amagrad 26  

 

Ad snalent tenbaḍin 

tunbizin  

es wammaken imsisan,  

 

tisegmi  

en usenneflulu  

adelsan  

aha aẓoriyan,  

 

ed usiggel  

ussnan  

aha atikniyan  

ed tnekra  

es waddal.  

 

 

  26الفصل 

 

  السلطات   م  ع   ت د  

 العمومية 

 بالوسائل المالئمة، 

 

  تنمية  

 اإلبداع 

 الثقافي 

 والفني، 

 

 والبحث 

 لمي الع  

 والتقني 

 والنهوض 

 بالرياضة. 

 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
87 

Altu ad ugurent  

ɣer usileɣ  

en yisuyas nni  

ed usuddes nsen,  

 

es yat tmamekt  

tamezzarugt,  

 

aha ɣef  

yidasilen  

idimoqṛatiyen  

aha azzulanen  

yellan d-imaɣyaden.  

 

 كما تسعى 

 لتطوير 

 تلك المجاالت 

 وتنظيمها، 

 

 بكيفية 

 مستقلة، 

 

 وعلى 

  س  أس  

 ديمقراطية 

 ومهنية 

 .مضبوطة

 

 

Amagrad 27  

 

Tinamurin ed yinamuren 

lan inezgi  

en wammaẓ  

 

 27الفصل 

 

اطنين للمواطنات والمو

 حق 

 الحصول 
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en tissinin,  

 

yellan  

deg ufus  

en tedbelt  

tunbizt,  

 

ed tmersal  

yettwafernen,  

 

ed yiseqquma  

yettwasɣelfen  

es yisemmigilen  

en umeddis  

amatan.  

 

Wer yallfus wekraf  

en yinezgi  

en tissint  

aysiladd  

 على المعلومات، 

 

 الموجودة 

 في حوزة 

 اإلدارة 

 العمومية، 

 

 والمؤسسات 

 بة، المنتخ  

 

 والهيئات 

 فة لَّ ك  الم  

 بمهام 

 المرفق 

 .العام

 

  تقييد   ن  ك  م  ال ي  

 الحق 

 في المعلومة 

  إالَّ 
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es weswar en osaḍof,  

 

i usaɣʷed  

en taggaẓt  

en wakk  

ayen yeqqnen  

ɣer westan  

amuran,  

 

ed taggaẓt  

en tɣellist  

tagensant aha tiniriyant  

en Uwanak,  

 

ed tudert  

tanagmaḍt  

en yibaliḍen,  

 

aha altu  

i waray  

 بمقتضى القانون، 

 

 بهدف 

  حماية  

  ل   ك  

 ما يتعلق 

 بالدفاع 

  الوطني،

 

  وحماية  

  ن  أم  
 الخارجي،والدولة الداخلي 

 

 

  والحياة  

 الخاصة 

 لألفراد، 

 

 وكذا 

 الوقاية 
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zeg woḍos  

en tlelliwin  

ed yinezgan idasilanen 

yettwarin  

di Tmenḍawt a,  

 

ed taggaẓt  

en yisugam  

en tissinin  

ed yimerdal  

ay igelley osaḍof  

es tseddi.  

 

  س   الم   ن  م  

 بالحريات 

 والحقوق األساسية 

 المنصوص عليها 

 في هذا الدستور، 

 

 وحماية 

 صادر م  

 المعلومات 

 والمجاالت 

 التي يحددها القانون  

 .بدقة

 

 

Amagrad 28  

 

Tilelli en tɣamsa  

tettwaseggar,  

 

aha wer yallfus  

 

 28الفصل 

 

حرية الصحافة 

 مضمونة، 

 

  ن  ك  م  وال ي  
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wekraf nnes  

es kra en twila  

en wesfuru azwaran.  

 

Akk medden lan inezgi  

en usiwel,  

 

ed usenyuddu  

en yineɣmisen  

ed twengam  

ed yiẓriwen,  

 

es wakk tilelli,  

 

aha war  

cra en usekref,  

 

aysiladd  

ayen  

yeqqaṛ osaḍof  

 ها تقييد  

بأي شكل من أشكال 

 .ةيَّ ل  ب  الرقابة الق  

 

 للجميع الحق 

 في التعبير، 

 

  ونشر  

 األخبار 

 واألفكار 

 واآلراء، 

 

 بكل حرية، 

 

  ر  ي  غ   ن  م  و  

 ، د  ي  ق  

 

 عدا 

 ما 

 عليه القانون   ص  ن  ي  
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es ofenẓay.  

 

Ad ssurrusent  

tenbaḍin tunbizin  

asuddes  

en oceṛṛab  

en tɣamsa,  

 

es yict tmamekt  

tamezzarugt,  

 

aha ɣef  

kra idasilen  

idimoqṛatiyen,  

 

aha ɣef wesrus  

en yilugan  

isaḍofanen  

aha iɣaranen  

ay ɣer-s yeqqnen.  

 . صراحةً 

 

  ع  ج   ش  ت  

  العمومية   السلطات  

 على تنظيم 

 قطاع 

 الصحافة، 

 

 بكيفية 

 مستقلة، 

 

 وعلى 

  س  أس  

 ديمقراطية، 

 

  عض  وعلى و  

  القواعد  

  القانونية  

  واألخالقية  

  .به المتعلقة  



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
93 

 

Ad yegley osaḍof  

ilugan  

en usuddes  

en wammaken  

unbizen en usissen  

ed wesfuru nsen.  

 

Aha ad isegger  

alommeẓ  

en wammaken a,  

 

aked wezrekki  

en tmennawt  

 

tutlayant  

 

aha tadelsant  

 

aha tasertant  

 

  قانون  ال د  د   ح  ي  

  قواعد  

 تنظيم 

 وسائل 

اإلعالم العمومية 

 ومراقبتها. 

 

  ن  م  ض  وي  

  االستفادة  

 ن هذه الوسائل، م  

 

 مع احترام 

 التعددية 

 

 اللغوية 

 

 والثقافية 

 

 والسياسية 
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en wamun Amurakucan.  

 

Aha ad yakey  

Useqqamu Afellay  

en Wemsawaḍ  

Asliẓir  

ɣef wezrekki  

en tmennawt a,  

 

es wassis aked  

yinaḍen  

en umagrad 165  

en Tmenḍawt a.  

 

 

  .للمجتمع المغربي

 

 وتسهر 

 العليا  الهيئة  

 لالتصال 

 السمعي البصري 

 على احترام 

 هذه التعددية، 

 

  ق  ف  و  

 أحكام 

  165الفصل 

 .من هذا الدستور

 

 

Amagrad 29  

 

Tilelliwin en wemsagar  

ed utaklu  

 

 29الفصل 

 

حريات االجتماع 

 والتجمهر 
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ed teskant tanagrayt,  

 

ed usenti en tmesmunin,  

 

ed unetti anmalay  

aha asertan  

ttwaḍekkalent.  

 

Aha ad yegley osaḍof 

tifadiwin  

en tililt  

en tlelliwin a.  

 

Inezgi  

en usalag  

yettwaḍekkal.  

 

Aha ad yegley yun osaḍof 

asuddsan  

tifadiwin  

 والتظاهر السلمي، 

 

 وتأسيس الجمعيات، 

 

واالنتماء النقابي 

 والسياسي 

 مضمونة. 

 

  القانون   د  د   ح  وي  

  شروط  

  ممارسة  

 .الحريات هذه

 

  ق  ح  

 اإلضراب 

 مضمون. 

 

  قانون   د  د   ح  وي  

 تنظيمي 

  شروط  
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ed tmamkin  

en tililt nnes.  

 

 وكيفيات 

 .ممارسته

 

 

Amagrad 30  

 

Akk tanamurt ed unamur  

lan inezgi  

en usufu,  

 

ed unakad  

di tefranin,  

 

es tfada  

en wawwaḍ  

en wawtay  

asaḍofan en timmugra,  

 

ed wagaẓ  

en yinezgan iɣeṛmanen  

 

 30الفصل 

 

مواطن لكل مواطنة و

  الحق  

 في التصويت، 

 

 وفي الترشح 

 خابات، لالنت

 

  ط  ر  ش  

 بلوغ 

 سن 

 الرشد القانونية، 

 

 والتمتع 

بالحقوق المدنية 
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aha isertanen.  

 

Aha ad yini osaḍof  

kra en yiswaren  

izemren  

ad ssurrsen  

ammesmad en yisulufen  

inger en 

tmeṭṭoḍin ed yirgazen  

deg wadaf  

ɣer tmujal tufrinin.  

 

Asufu iga inezgi 

udmawan  

aha iga tuɣunt tamurant.  

 

Ad agẓen  

wanfuren  

tilelliwin tidasilanin  

yettwasikzen  

 والسياسية. 

 

على  وينص القانون  

  مقتضيات  

 من شأنها 

  تشجيع  

 تكافؤ الفرص 

  ن  ي  ب  

 النساء والرجال 

 في ولوج 

 .الوظائف االنتخابية

 

  التصويت حق  

 شخصي 

 .وواجب وطني

 

 يتمتع 

  األجانب  

األساسية بالحريات 

 المعترف بها 
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i tnamurin ed yinamuren  

Imurakucanen,  

 

es wassis aked osaḍof.  

 

Aha yallfus  

i wanfuren  

izeddɣen di Murakuc  

ad amun  

di tefranin tidiganin,  

 

es weswar en osaḍof  

niɣ  

es uselteɣ  

en yirkawalen 

igramuranen  

niɣ en tilal  

en umuggu  

es tulut.  

 

 للمواطنات والمواطنين 

 المغاربة، 

 

 .وفق القانون

 

  ن  ك  م  وي  

 لألجانب 

المقيمين بالمغرب 

 المشاركة 

 في االنتخابات المحلية، 

 

 بمقتضى القانون 

 أو 

 تطبيقا 

 التفاقيات 

 دولية 

 أو ممارسات 

 لة المعام  

 .لث  بالم  
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Ad yegley osaḍof  

tifadiwin  

en osoḍef en yimdanen  

yettwaḍfaren  

niɣ yettwanekḍen  

i yiwanaken anfuren,  

 

aha altu  

tifadiwin  

en tmewcit  

en yinezgi  

en udurri.  

 

  القانون   د  د   ح  ي  

  شروط  

ألشخاص تسليم ا

 عين المتاب  

 أو المدانين 

 لدول أجنبية، 

 

 وكذا 

  شروط  

 ح ن  م  

 حق 

  .اللجوء

 

 

Amagrad 31  

 

Ad yemmuzel Uwanak  

ed tuddsiwin tunbizin  

ed tegrawin tikalanin,  

 

 

  31الفصل 

 

  الدولة   ل  م  ع  ت  

والمؤسسات العمومية 

 والجماعات الترابية، 
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i usegrew  

en wallalen akk  

yeggʷran,  

 

i useffus  

en tesgeynan en olommeẓ  

en tnamurin  

ed yinamuren,  

 

ɣef udasil en tugdat,  

en yinezgi en uyad:  

 

- Amagal  

ed tneṭṭoft  

tadawsant;  

 

- Taggaẓt  

tamunant  

ed tduli  

tadawsant,  

 على تعبئة 

 كل الوسائل 

 متاحة، ال

 

 لتيسير 

أسباب استفادة 

 المواطنات 

 والمواطنين، 

 

 على قدم المساواة، 

  :من الحق في

 

 العالج  -

 والعناية 

  الصحية؛

 

 الحماية  -

 االجتماعية 

 والتغطية 

 الصحية، 
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ed wemseggar  

adehlan  

niɣ yettwaddasen  

zɣer Uwanak;  

 

- Ammaẓ en uselmed  

atrar  

anaffas en ukeččum  

aha ilan tiẓilt;  

 

- Asegmi  

ɣef woḍof  

di tmagit Tamurakucant,  

 

ed yimantamen imuranen  

ulzizen;  

 

- Asileɣ azzulan  

ed olommeẓ  

 

 والتضامن 

 التعاضدي 

 م أو المنظَّ 

  الدولة؛ ن  د  ل   ن  م  

 

الحصول على تعليم  -

 عصري 

 ج ر الولوسَّ ي  م  

  وذي جودة؛

 

 التنشئة  -

 على التشبث 

 بالهوية المغربية، 

 

والثوابت الوطنية 

  الراسخة؛

 

التكوين المهني  -

 واالستفادة 
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en usegmi afekkan  

aha aẓoriyan;  

 

- Tazeddiɣt iɣudan;  

 

- Tawuri  

ed tannalt  

zɣer  

tenbaḍin tunbizin  

di trezzut  

ɣef ufesna en umuzel,  

 

niɣ deg uzemmuzel  

umasan;  

 

- Akeccum ɣer tmujal  

tunbizin  

guncek  

taklalit;  

 

 من التربية البدنية 

  والفنية؛

 

  السكن الالئق؛ -

 

 الشغل  -

 والدعم 

 من طرف 

 السلطات العمومية 

 في البحث 

 عن منصب شغل، 

 

 أو في التشغيل 

  الذاتي؛

 

ولوج الوظائف  -

 العمومية 

  ب  س  ح  

  االستحقاق؛
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- Oḍof en waman  

ed tudert  

di toẓẓomt  

tamafrakt;  

 

- Taneflit tazedduyant.  

 

الحصول على الماء  -

 والعيش 

 في بيئة 

  سليمة؛

 

 . التنمية المستدامة -

 

 

Amagrad 32  

 

Tawacunt ibedden  

ɣef temɣunt  

en wercal  

azerfan  

d-nettat yellan d-taɣṛaṣt 

tadasilant  

en wamun.  

 

Awanak ad yewri  

i oḍakal  

 

 32الفصل 

 

 األسرة القائمة 

 على عالقة 

 الزواج 

 الشرعي 

 هي الخلية 

 األساسية 

 .للمجتمع

 

 الدولة  ل  م  ع  ت  

 على ضمان 
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en taggaẓt  

 

tinezgiyant  

 

aha tamunant  

 

aha tadamsant  

 

i tewja,  

 

es weswar en osaḍof,  

 

es wayen  

d-as yettseggaren  

tayunt nnes  

ed wedkat nnes  

ed wogoẓ nnes.  

 

Ad yuyur Uwanak  

ɣer useggru  

 الحماية 

 

 الحقوقية 

 

 واالجتماعية 

 

 واالقتصادية 

 

 لألسرة، 

 

 بمقتضى القانون، 

 

 بما 

 يضمن 

 وحدتها 

 واستقرارها 

 .والمحافظة عليها

 

 تسعى الدولة 

 لتوفير 
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en taggaẓt  

tasaḍofant,  

 

ed tmuqqelt tamunant  

aha tamadwant  

i yirban akk,  

 

es tmamekt tagdayt,  

 

znift  

en waddad nsen awjan.  

 

Aselmed adasilan  

iga inezgi  

en werba  

aha iga tuɣunt  

ɣef tewja ed Uwanak.  

 

Ad yettwasili  

yun Useqqim 

 الحماية 

 القانونية، 

 

جتماعي واالعتبار اال

 والمعنوي 

 لجميع األطفال، 

 

 بكيفية متساوية، 

 

 بصرف النظر 

 .عن وضعيتهم العائلية

 

 التعليم األساسي 

  ق  ح  

 للطفل 

  وواجب  

 . على األسرة والدولة

 

  ث  د  ح  ي  

  مجلس  
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Ammeslayan  

en Twacunt ed Terbawt.  

 

 استشاري 

 لألسرة والطفولة. 

 

 

Amagrad 33  

 

Yuccel i tenbaḍin tunbizin 

ad ggent  

isugduten  

imsasayen  

i usili  

en wayen dd-yettasen:  

 

- Asiriw  

ed uzenbez  

en tedrawt  

en yimawaḍen  

di tneflit  

 

tamunant  

 

 33الفصل 

 

على السلطات العمومية 

 اتخاذ 

 التدابير 

 المالئمة 

 قيق لتح

  :ما يلي

 

 توسيع  -

 وتعميم 

 مشاركة 

 الشباب 

 في التنمية 

 

 االجتماعية 
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aha tadamsant  

 

aha tadelsant  

 

aha tasertant  

 

en Tmazirt;  

 

- Awwas en yimawaḍen  

ad kecmen  

di tudert  

turmidt  

aha tamesmunant,  

 

ed tifki  

en wawwas  

i yinni  

yettafen tammara  

di tnamit taɣurbizt  

 

 واالقتصادية 

 

 والثقافية 

 

 والسياسية 

 

  للبالد؛

 

 مساعدة الشباب  -

 على االندماج 

 في الحياة 

 النشيطة 

 والجمعوية، 

 

 وتقديم 

 المساعدة 

 ألولئك الذين 

 تعترضهم صعوبة 

 في التكيف المدرسي 
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niɣ tamunant  

niɣ tazzulant;  

 

- Asenhel  

en ukeccum  

en yimawaḍen  

ɣer yidles  

ed tussna  

ed tiknolojya,  

 

ed tẓori  

ed waddal  

ed yirmuden  

en usaya,  

 

aked useggru  

en temsutal timsisin  

i wenfag  

en tẓeṭṭarin nsen  

timesseɣnutin  

 الجتماعي أو ا

 أو المهني؛

 

 تيسير  -

 ولوج 

 الشباب 

 للثقافة 

 م ل  والع  

 والتكنولوجيا، 

 

 والفن 

 والرياضة 

 واألنشطة 

 الترفيهية، 

 

 مع توفير 

 الظروف المواتية 

  ق  ت  ف  ت  ل  

 هم طاقات  

 قة الَّ الخ  
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aha tisennefluluyanin  

deg wannaren ad akk.  

 

Ad yettwasili  

yun Useqqim 

Ammeslayan  

en Yimawaḍen  

ed Umahil  

Amesmunan,  

 

afad  

ad ttwasilin yiswan a.  

 

 واإلبداعية 

 .في كل هذه المجاالت

 

  ي حدث  

 مجلس 

 استشاري 

 للشباب 

 والعمل 

 جمعوي، ال

 

  ل  ن أج  م  

 . تحقيق هذه األهداف

 

Amagrad 34  

 

Ad beddent tenbaḍin  

tunbizin  

ɣef wesrus  

ed useggi  

 

 34الفصل 

 

 تقوم السلطات 

 العمومية 

 بوضع 

 وتفعيل 
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en tisertiyin  

yettwasutyen  

i yimdanen  

ed taggayin  

zeg yinni ilan  

assaren  

inagmaḍen.  

 

Aha i wawnaf a,  

 

ad akyent  

es onegmeḍ  

ɣef uyad dd-yettackan:  

 

- Amagal  

en waddaden  

olmiḍen  

en kra en taggayin  

en temɣarin  

ed tyemmatin,  

 سياسات 

 هة موجَّ 

 إلى األشخاص 

 والفئات 

 من ذوي 

 ات االحتياج

 الخاصة. 

 

 ولهذا الغرض، 

 

  ر  ه  س  ت  

 خصوصا 

 :على ما يلي

 

 جة معال   -

 األوضاع 

 الهشة 

 لفئات 

 من النساء 

 واألمهات، 
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aha en wazzanen  

ed yimdanen  

yewsaren  

ed waray zeg-sen;  

 

- Allas  

en usemmuteg  

en yimdanen  

ay yettekmaren  

yan waggʷaɣ  

afekkan,  

 

niɣ ufrayan  

amussuyan,  

 

niɣ agerrawan,  

 

ed usekcem nsen  

di tudert tamunant  

 

 ولألطفال 

 واألشخاص 

 المسنين 

 والوقاية منها؛

 

 إعادة  -

 تأهيل 

 األشخاص 

 الذين يعانون 

 من إعاقة 

 جسدية، 

 

 ة يَّ س   أو ح  

 حركية، 

 

 أو عقلية، 

 

 دماجهم وإ

في الحياة االجتماعية 
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aha taɣeṛmant,  

 

ed usenhel  

en wagaẓ nsen  

en yinezgan ed tlelliwin  

yettwasikzen  

i midden akk.  

 

 والمدنية، 

 

 وتيسير 

 م ه  ع  ت  م  ت  

بالحقوق والحريات 

 ف بها المعتر  

 .للجميع

 

 

Amagrad 35  

 

Yettseggar osaḍof  

inezgi  

en wayla.  

 

Aha yallfus  

weglay  

en uɣanas nnes  

ed tililt nnes  

es weswar  

 

 35الفصل 

 

  القانون   ن  م  ض  ي  

  حقَّ 

  .كيةل  الم  

 

  ن  ك  م  وي  

  د  الح  

 من نطاقها 

 ها وممارست  

 بموجب 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
113 

en osaḍof,  

 

malla  

swarent  

ayenni  

tfadiwin en tneflit  

tadamsant  

aha timettiyant  

en Tmurt.  

 

Aha wer tallfus tikkest  

en wagla  

ɣas  

deg waddaden  

aha es wassis  

aked tsekkirin  

yuran  

deg osaḍof.  

 

Awanak ad isegger  

 القانون، 

 

 ا إذ  

 اقتضت 

 ذلك 

 التنمية  بات  لَّ ط  ت  م  

 االقتصادية 

 واالجتماعية 

 الد. للب

 

  ع  ز  ن   ن  ك  م  وال ي  

 كية ل  الم  

 إال 

  في الحاالت

  ق  ف  و  و  

 اإلجراءات 

 التي ينص عليها 

  .القانون

 

  الدولة   ن  م  ض  ت  
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tilelli  

en tsentayt  

ed temɣawcut,  

 

ed wemsizwar  

ilelli.  

 

Altu  

ad yemmuzel  

i usili  

en yut tneflit  

talsant  

tazedduyant,  

 

ay izemmren  

ad tessentem  

azlulleɣ amunan,  

 

aha ad teggeẓ  

tibaɣurin  

  حرية  

 المبادرة 

 لة، والمقاو  

 

  والتنافس  

 الحر. 

 

 كما 

 عمل ت  

 على تحقيق 

  تنمية  

 بشرية 

 مستدامة، 

 

 من شأنها 

 تعزيز 

 ، العدالة االجتماعية

 

 والحفاظ على 

 الثروات 
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tigamanin  

timuranin,  

 

ed yinezgan  

en waraten  

imisan.  

 

Awanak ad yakey  

ɣef oḍakal  

en ummesmad  

en yisulufen  

i midden akk,  

 

ed taggaẓt  

tanagmaḍt  

en tguzday  

timunanin  

ilan annaz amudrus.  

 

 الطبيعية 

 الوطنية، 

 

 وعلى حقوق 

 األجيال 

 .القادمة

 

 تسهر الدولة 

 على ضمان 

 تكافؤ 

 ص ر  الف  

 للجميع، 

 

 والرعاية 

 الخاصة 

 للفئات 

 االجتماعية 

 .األقل حظا
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Amagrad 36  

 

Asaḍof yettmerrat  

ɣef  

yimmezrayen  

yeqqnen  

ɣer waddaden  

en wemɣanan  

en tnafutin,  

 

aha ɣef  

usikrer  

en yisnessisen  

yessennezrayen  

amyasam  

amaɣad,  

 

aha akk ammezray  

ilan  

tumast  

 36الفصل 

 

 ب القانون يعاق  

 على 

 فات المخال  

 المتعلقة 

 بحاالت 

  ع  از  ن  ت  

 صالح، الم  

 

 وعلى 

 استغالل 

 التسريبات 

 ة ل  خ  الم  

 بالتنافس 

 النزيه، 

 

 فة وكل مخال  

 ذات 

 طابع 
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toẓrift.  

 

Yuccel i tenbaḍin  

tunbizin  

ad ggẓent,  

 

es wassis aked osaḍof,  

 

mgal akk  

tiwilawin en ufuggu  

yeqqnen  

ɣer wermud  

en tdeblin  

ed wudusen unbizen,  

 

aha ɣer useqdec  

en weẓref  

yellan  

sadu ufus nsen,  

 

 .مالي

 

 على السلطات 

 العمومية 

 الوقاية، 

 

 طبقا للقانون، 

 

 من كل 

 أشكال االنحراف 

 المرتبطة 

 بنشاط 

 دارات اإل

 والهيئات العمومية، 

 

 وباستعمال 

 األموال 

 الموجودة 

 تحت تصرفها، 
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aha ɣer wekras  

en yinmaqqasen unbizen  

ed usefrek nsen,  

 

ed uɣatal  

ɣef yifugguten a.  

 

Asaḍof yettmerrat  

ɣef uzekker  

deg usikrer  

en wansiwen  

en tissas  

ed ugalam,  

 

ed waddaden  

en ukewwec  

ed wekṛaḍ,  

 

ed ugaluz  

en tlilin tinemmezrayin  

 وبإبرام 

الصفقات العمومية 

 وتدبيرها، 

 

 والزجر 

 .عن هذه االنحرافات

 

  ب القانون  يعاق  

 على الشطط 

 في استغالل 

 مواقع 

 النفوذ 

 واالمتياز، 

 

 ووضعيات 

 االحتكار 

 والهيمنة، 

 

 وباقي 

 فة لمخال  الممارسات ا
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aked yimenzayen  

en tmenyugart  

tilellit  

aha tazerfant  

di temɣan  

tidamsanin.  

 

Ad yettwasili  

yijen wudus  

amuran  

en tmuɣdi ed waray  

i uɣazad  

ed umenɣi mgal nnes.  

 

 لمبادئ 

 سة المناف  

 الحرة 

 والمشروعة 

 في العالقات 

 .االقتصادية

 

  ث  د  ح  ت  

  ة  هيئ

 وطنية 

 للنزاهة والوقاية 

 من الرشوة 

 .ومحاربتها

 

 

Amagrad 37  

 

Yuccel i mdu  

tinamurin ed yinamuren  

wezrekki  

 

 37الفصل 

 

 على جميع 

 المواطنات والمواطنين 

  احترام  
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en Tmenḍawt  

ed usuɣun  

es osaḍof.  

 

Aha yuccel asen  

ad llalen  

inezgan ed tlelliwin  

ay  

tettseggar Tmenḍawt  

es yiman  

en tmasit  

ed tmuri  

tanemmaɣant,  

 

ay deg tettemyuqqun  

tililt en yinezgan  

aked tnekra  

es tazzilt  

en tuɣunin.  

 

 الدستور 

 والتقيد 

 قانون. بال

 

 ويتعين عليهم 

 ممارسة 

 الحقوق والحريات 

 التي 

  كفلها الدستور  ي  

 بروح 

 المسؤولية 

 نة والمواط  

 الملتزمة، 

 

 التي تتالزم فيها 

 ممارسة الحقوق 

 بالنهوض 

 بأداء 

 .الواجبات
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Amagrad 38  

 

Ad azrent wakk tinamurin  

ed yinamuren  

astan  

en Tmurt  

ed tyunt takalant nnes  

mnid  

ayenma umuttel  

niɣ tizdi.  

 

 

 38الفصل 

 

ي ساهم كل المواطنات 

 والمواطنين 

 في الدفاع 

 عن الوطن 

 ووحدته الترابية 

 تجاه 

 أي عدوان 

 .أو تهديد

 

 

Amagrad 39  

 

Yuccel i midden akk  

ad rbun,  

 

akk winna  

anect umi izemmer,  

 

 39الفصل 

 

 على الجميع 

  أن يتحمل،

 

  ل  ك  

 على قدر استطاعته، 
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timariwin tunbizin,  

 

ay yellan ɣef osaḍof  

d-asuf  

asili ed obeṭṭo nsent,  

 

es wassis aked yisefrak  

yettwarin  

di Tmenḍawt a.  

 

 

 العمومية،  التكاليف  

 

  التي للقانون

  ه  د  ح  و  

 إحداثها وتوزيعها، 

 

 اإلجراءات  ق  ف  و  

 لمنصوص عليها ا

  .في هذا الدستور

 

 

Amagrad 40  

 

Yuccel i midden akk  

ad rbun,  

 

es tnumilt en twiza,  

 

aha es twila  

 

 40الفصل 

 

 على الجميع 

 أن يتحمل، 

 

 بصفة تضامنية، 

 

 وبشكل 
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yettemsasan  

aked tesgeynan ay  

ɣer-sen yellan,  

 

timariwin  

ay tessutur tneflit  

en Tmurt,  

 

aha altu  

tinni yeflan  

zeg waggʷaten  

igemḍen  

zi tsakrarin  

ed yimangasen igamanen 

yeccaten Tamazirt.  

 

 يتناسب 

مع الوسائل التي 

 يتوفرون عليها، 

 

  التكاليف  

  التي تتطلبها تنمية  

 البالد، 

 

 وكذا 

 تلك الناتجة 

 عن األعباء 

 الناجمة 

 عن اآلفات 

 وارث الطبيعية والك

 . التي تصيب البالد  

 

 

Tawurt tiss kṛaḍt  

 

Tagelda  

 

 الباب الثالث

 

 كيةل  الم  
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Amagrad 41  

 

Agellid,  

d-amnukal en yinaflasen  

aha d-amastan  

en wamur  

en taggayt  

ed wajjed,  

 

aha d-amaḍkal  

en tlelli  

en usekkir  

en tɣawsiwin tujjidin.  

 

Yesselway Ugellid,  

igan Amnukal Inaflasen,  

 

Aseqqim  

Ussunan  

 

 41الفصل 

 

 ك، ل  الم  

 المؤمنين  أمير  

 وحامي 

ى  م   ح 

 ة ل  الم  

 ين، والد   

 

  والضامن  

 لحرية 

 ممارسة 

 .الشؤون الدينية

 

، ل  الم   س  أ  ر  ي    ك 

 أمير  المؤمنين، 

 

 المجلس  

 لمي الع  
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Afellay,  

 

ay yettbeddan ɣef tezrawt 

en yiweẓlan  

ay ɣer-s yesrusa.  

 

Aha yettwaẓar Useqqim  

am d-tasga  

tawlawalt  

yennezgan  

i usufeɣ  

en tsefra  

ay yettwannalen  

es usiran,  

 

deg ubatu en tɣawsiwin  

ay ɣer-s yettwasekkan,  

 

es ufullu  

ɣef yimenzayen  

 األعلى، 

 

الذي يتولى دراسة 

 القضايا 

 .التي يعرضها عليه

 

  المجلس   ر  ب  ت  ع  وي  

  الجهة  

  الوحيدة  

 ة ل  هَّ ؤ  الم  

 إلصدار 

 الفتاوى 

  د  م  ت  ع  التي ت  

 رسميا، 

 

 في شأن المسائل 

 المحالة إليه، 

 

 استنادا 

 ادئ إلى مب
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ed wanaḍen  

en wajjed Islaman  

amnir,  

 

ed yisuɣad nnes 

inemmuzza.  

 

Ad ttwaglayent tnaḍin  

en Useqqim  

ed wesmuni nnes  

ed tmamkin  

en tikli nnes  

es yijen umettwasuman.  

 

Yettellal Ugellid  

tinaḍin tujjidin  

yeqqnen  

ɣer Temnukla Inaflasen,  

 

aha ay d-as yettwafken  

 وأحكام 

 الدين اإلسالمي 

 الحنيف، 

 

 ه قاصد  وم  

 .السمحة

 

 اختصاصات   د  دَّ ح  ت  

 المجلس 

 وتأليفه 

 وكيفيات 

 سيره 

 .بظهير

 

 ك  ل  الم   س  مار  ي  

الصالحيات الدينية 

 المتعلقة 

 بإمارة المؤمنين، 

 

 ة له ل  والمخوَّ 
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es wasuf,  

 

es weswar  

en umagrad a,  

es wammak  

en yimettwasumanen.  

 

 حصريا، 

 

 بمقتضى 

 هذا الفصل، 

 بواسطة 

 . ظهائر

 

 

Amagrad 42  

 

Agellid d-aselway  

en Uwanak,  

 

aha d-agensas nnes  

amattay akk,  

 

aha d-tadugamt  

en tyunt  

en Waydud,  

 

 

 42الفصل 

 

  رئيس   ك  ل  الم  

 لة، الدو

 

 ها وممثل  

 األسمى، 

 

  ورمز  

 وحدة 

 ة، األم  
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aha d-amaḍkal  

en uzedduy  

en Uwanak  

ed tisult nnes,  

 

aha iga anefray  

amattay akk  

jar tmersal nnes,  

 

yettakey  

ɣef wezrekki  

en Tmenḍawt,  

 

ed tikli taɣudant  

en tmersal timenḍawanin,  

 

aha ɣef wogoẓ  

en udaɣar  

adimoqṛati,  

 

  ن  وضام  

 ام و  د  

 الدولة 

 واستمرارها، 

 

ك م    والح 

 األسمى 

 بين مؤسساتها، 

 

 يسهر 

 على احترام 

 الدستور، 

 

  ر  ي  س   ن  س  ح  و  

 المؤسسات الدستورية، 

 

 وعلى صيانة 

 االختيار 

 الديمقراطي، 
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ed yinezgan ed tlelliwin  

en yinamuren ed tnamurin  

ed tegrawin,  

 

aha ɣef wezrekki  

en yirkawalen 

igramuranen  

en Tgeldit.  

 

Agellid iga amesseggar  

en uzarug en Tmazirt  

ed weɣnes en Tgeldit  

di tẓayert  

en yibuda nnes inzeggan.  

 

Yettellal Ugellid  

isemmigilen a,  

 

es weswar  

en yimettwasumanen,  

وحقوق وحريات 

طنات المواطنين والموا

 والجماعات، 

 

 وعلى احترام 

 التعهدات 

 الدولية 

  .للمملكة

 

 ك هو ضامن ل  الم  

 استقالل البالد 

 وحوزة المملكة 

 في دائرة 

  .ةقَّ حدودها الح  

 

  ك  ل  س الم  مار  ي  

 هذه المهام، 

 

 بمقتضى 

 ظهائر، 
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ɣef webrid en tenbaḍin  

ay d-as yettwawcen  

es ofenẓay  

es weḍris en Tmenḍawt.  

 

Ad ttwasegmaḍen 

yimettwasumanen  

es oseḍfar  

zɣer Uselway Onabaḍ,  

 

aysiladd  

inni  

ay ɣef yettwarin  

deg yimagraden 41 ed 44  

(taseddart tiss snat)  

ed 47  

(tiseddarin tamezwarut  

ed tiss sḍist)  

ed 51, 57, 59  

 

من خالل السلطات 

 ة له ل  المخوَّ 

  صراحةً 

 .بنص الدستور

 

  ع  قَّ ت و  

  ئر  الظها

 بالعطف 

 ق ب ل  رئيس الحكومة،  ن  م  

 

 ماعدا 

 تلك 

 المنصوص عليها 

 44و 41 في الفصول

 )الفقرة الثانية( 

  47و

)الفقرتان األولى 

 والسادسة( 

  59و 57و 51و
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ed 130 (tiseddarin 

tamezwarut ed tiss kkoẓt)  

ed 174.  

 

 )الفقرتان  130و

 األولى والرابعة( 

  .174و

 

 

Amagrad 43  

 

Adabu en Murakuc  

ed yinezgan ines 

imenḍawanen  

ttmoṭṭoyen  

es tukkust  

ɣer umemmi  

awtem  

ameqqṛan en wawtay  

zi tarrawt  

en Waddur Ugellid 

Muḥemmed  

Wiss Sḍis,  

 

 

 43الفصل 

 

إن عرش المغرب 

 ه وحقوق  

 الدستورية 

 تنتقل 

 بالوراثة 

 إلى الولد 

 الذكر 

 األكبر سنا 

 من ذرية 

 ك ل  جاللة الم  

 محمد 

 السادس، 
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uca  

ɣer memmi-s  

ameqqṛan usemmuder  

uca ammu  

ay ttmeḍfaren,  

 

aysiladd  

malla  

yesmel Ugellid  

di tudert nnes  

d-amekkusu nnes  

ijen memmi-s nneḍni  

zi tarwa nnes  

kkes memmi-s  

ameqqṛan en wawtay,  

 

uca malla  

wer yelli  

yan umemmi awtem  

zi tarrawt en Ugellid,  

 ثم 

 إلى ابنه 

 األكبر سنا 

 وهكذا 

 ما تعاقبوا، 

 

 ما عدا 

 إذا 

  ك  ل  الم   ن  يَّ ع  

 قيد حياته 

ً ل  خ    له  فا

 ولدا آخر 

 أبنائه  ن  م  

 غير الولد 

 األكبر سنا، 

 

  فإن  

  ن  ك  لم ي  

  ر  ك  ذ   د  ل  و  

 ك، ل  ن ذرية الم  م  
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iwa tigulda ad temmoṭṭey 

dar  

walag nnes yudsen akk  

zi tesga  

en yiwetman,  

 

uca  

ɣer memmi-s  

es wassis aked wudus  

ed tfadiwin  

yettwannan deg umezwar.  

 

 

ل     ك ينتقلفالم 

 إلى 

 أقرب أقربائه 

 من جهة 

 الذكور، 

 

  مَّ ث  

 إلى ابنه 

 الترتيب  ق  ب  ط  

 والشروط 

 كر.السابقة الذ   

 

Amagrad 44  

 

Yettwaẓar Ugellid  

zund wer yiwiḍ  

awtay  

en timmugra  

  

  44الفصل 

 

  ك  ل  الم   ر  ب  ت  ع  ي  

 غير بالغ 

  نَّ س  

 د ش  الر  
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zdat en taggara  

en useggʷas  

wiss mraw-ed-tam  

en usemmuder nnes.  

 

Aha ard yaweḍ  

awtay en timmugra,  

 

ad yellal Useqqim  

en Ukabal  

tinaḍin  

en Udabu  

ed yinezgan ines 

imenḍawanen,  

 

aysiladd  

inni yeqqnen  

ɣer wallas en Tmenḍawt.  

 

Aha ad yemmuzel  

 نهاية  ل  ب  ق  

  ة  ن  السَّ 

 الثامنة عشرة 

 مره. ع   ن  م  

 

 وإلى أن يبلغ 

 ن الرشد، س

 

  يمارس مجلس  

 الوصاية 

 اختصاصات 

 العرش 

 وحقوقه 

 الدستورية، 

 

 باستثناء 

 ما يتعلق منها 

 بمراجعة الدستور. 

 

 ويعمل 
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Useqqim en Ukabal  

am d-aseqqamu 

ammeslayan  

idis en Ugellid  

ard yelkem  

timmad en useggʷas  

wiss simraw  

en usemmuder nnes.  

 

Ad yesselwi  

Aseqqim en Ukabal  

Uselway  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant,  

 

aha ad yettwasnay,  

 

es tmerniwt  

ɣer Uselway nnes,  

 

 الوصاية  مجلس  

 كهيئة 

 استشارية 

  ك  ل  بجانب الم  

 حتى يدرك 

 تمام السنة 

 العشرين 

 من عمره. 

 

 يرأس 

 الوصاية  مجلس  

  رئيس  

 المحكمة 

 ية، الدستور

 

 ويتركب، 

 

 باإلضافة 

 إلى رئيسه، 
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es Uselway Onabaḍ,  

 

ed Uselway en Useqqim  

Imarayen,  

 

ed Uselway en Useqqim  

Imessemtiren,  

 

ed uselway  

amettwasmagal  

en Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

ed uneflus amatay  

en Useqqim Ussunan  

Afellay,  

 

ed mrawt en tudmawin  

ay isemmel Ugellid  

es ufaran azeddag nnes.  

 من رئيس الحكومة، 

 

 ورئيس مجلس 

 النواب، 

 

ورئيس مجلس 

 المستشارين، 

 

 والرئيس 

 ب د  ت  ن  الم  

 للمجلس األعلى 

 للسلطة القضائية، 

 

 واألمين العام 

 للمجلس العلمي 

 األعلى، 

 

 وعشر شخصيات 

  ك  ل  هم الم  ن  ي   ع  ي  

 .بمحض اختياره
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Ilugan en tikli  

en Useqqim en Ukabal  

ttwaglayen  

es yun osaḍof  

asuddsan.  

 

 

  ر  ي  س   قواعد  

 مجلس الوصاية 

  د  دَّ ح  ت  

 بقانون 

 . تنظيمي

 

 

Amagrad 45  

 

Agellid ila talgamt 

taɣeṛmant.  

 

 

 45الفصل 

 

 ك قائمة ل  للم  

 .مدنية

 

 

Amagrad 46  

 

Tudemt en Ugellid  

wer  

tettwaṛẓa tmuggit nnes,  

 

 

 46الفصل 

 

 ك ل  الم   ص  خ  ش  

 ال 

 ه، حرمت   ك  ه  ت  ن  ت  
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aha tella i Ugellid  

tuɣunt  

en osemɣeṛ  

ed wezrekki.  

 

 ك ل  وللم  

  واجب  

 التوقير 

 واالحترام.

 

 

Amagrad 47  

 

Agellid ad yesmel 

Aselway Onabaḍ  

zi  

ukabar asertan  

ay  

yizwaren di tefranin  

en yigmamen  

en Useqqim Imarayen,  

aha ɣef udasil  

en tfellawin ines.  

 

Aha ad yesmel  

 

 47الفصل 

 

 ك  ل  الم   ن  ي   ع  ي  

 رئيس  الحكومة 

  ن  م  

 الحزب السياسي 

 الذي 

  ر انتخابات  دَّ ص  ت  

  أعضاء  

 مجلس النواب، 

 وعلى أساس 

 .نتائجها

 

  ن  ي   ع  وي  
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igmamen  

en Onabaḍ  

es usumer  

en Uselway nnes.  

 

Agellid yezmer,  

 

es tsentayt nnes,  

 

awarni  

tammeslayt  

aked Uselway Onabaḍ,  

 

ad yessertek  

yan wegmam  

niɣ ujar  

zi yigmamen  

en Onabaḍ  

zeg yisemmigilen nsen.  

 

  أعضاء  

 الحكومة 

 باقتراح 

 .رئيسها ن  م  

 

 ، ك  ل  م  ل  ل  

 

 منه،  بمبادرة  

 

  د  ع  ب  

 استشارة 

 رئيس الحكومة، 

 

  ي  ف  ع  أن ي  

 عضوا 

 أو أكثر 

 أعضاء  ن  م  

 الحكومة 

 .مهممها ن  م  
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Aha yezmer Uselway  

en Onabaḍ  

ad yetter  

zi Ugellid  

asertek  

en yun wegmam  

niɣ ugar,  

 

zi yigmamen en Onabaḍ.  

 

Aha yezmer Uselway 

Onabaḍ  

ad yetter  

zi Ugellid  

asertek  

en yijen wegmam  

niɣ ugar,  

 

zi yigmamen en Onabaḍ,  

 

 ولرئيس 

 الحكومة 

 طلب أن ي  

  ك  ل  الم   ن  م  

  إعفاء  

 عضو 

 أو أكثر، 

 

 .الحكومة أعضاء   ن  م  

 

 ولرئيس 

 الحكومة 

  ب  ل  ط  أن ي  

  ك  ل  من الم  

  إعفاء  

 عضو 

 أو أكثر، 

 

 أعضاء الحكومة،  ن  م  
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ɣef udasil  

en tzeṛẓomt nsen  

tabaliḍant  

niɣ tagrawant.  

 

Ad yefla  

ɣef tzeṛẓomt  

en Uselway Onabaḍ  

usertek en Onabaḍ  

es timmad nnes  

zɣer Ugellid.  

 

Ad isiɣi Onabaḍ  

umi yemda usemmigel  

asuyur  

en yiweẓlan  

imazzalen  

ar  

asuncek  

en Onabaḍ amaynu.  

  ناءً ب  

 على استقالتهم 

 الفردية 

  .ماعيةأو الج  

 

  ب  تَّ ر  ت  ي  

 عن استقالة 

 رئيس الحكومة 

 الحكومة  إعفاء  

 بكاملها 

 .كل  الم   ن  د  ل   ن  م  

 

  الحكومة   ل  واص  ت  

 ها المنتهية مهام  

  تصريف  

 األمور 

 الجارية 

 إلى غاية 

 تشكيل 

 الحكومة الجديدة. 
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Amagrad 48  

 

Yesselway Ugellid 

Aseqqim Aɣelfan,  

 

ay yesmunan Aselway 

Onabaḍ  

ed yineɣlafen.  

 

Yettwakras Useqqim 

Aɣelfan  

es tsentayt  

en Ugellid,  

 

niɣ es tutra  

en Uselway Onabaḍ.  

 

Agellid yezmer  

 

 48الفصل 

 

  ك  ل  رأس الم  ي  

 الوزاري،  المجلس  

 

الذي يتألف من رئيس 

 الحكومة 

 .والوزراء

 

  ينعقد المجلس  

 الوزاري 

 بمبادرة 

 ك، ل  من الم  

 

 أو بطلب 

 من رئيس الحكومة. 

 

  ك  ل  م  ل  ل  
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ad yessenbeḍ  

Aselway Onabaḍ,  

 

ɣef udasil  

en yat telgamt en twuri  

yettwagelyen,  

ɣef tselwit  

en yan Useqqim  

Aɣelfan.  

 

  ض  و   ف  أن ي  

 لرئيس الحكومة، 

 

 بناًء على 

  أعمال   جدول  

 ، د  محدَّ 

 رئاسة  

  مجلس  

 .وزاري

 

 

Amagrad 49  

 

Yettmeglay Useqqim 

Aɣelfan  

ɣef yiweẓlan  

ed yiḍrisen  

dd-iḍeffaren:  

 

- Utuyen iddisanen  

 

 49الفصل 

 

  تداول المجلس  ي  

 الوزاري 

 القضايا في 

 والنصوص 

 :التالية

 

التوجهات االستراتيجية  -
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en tsertit en Uwanak;  

 

- Isenfaren en wallas  

en Tmenḍawt;  

 

- Isenfaren en yisaḍofen 

isuddsanen;  

 

- Utuyen imatayen  

en usenfar en osaḍof  

en tiẓraf;  

 

- Isenfaren  

en yisaḍofen – isonnaḍ  

yettwabedren  

deg umagrad 71  

(taseddart tiss snat)  

en Tmenḍawt a;  

 

- Asenfar en osaḍof  

 لسياسة الدولة؛

 

مشاريع مراجعة  -

 الدستور؛

 

مشاريع القوانين  -

 التنظيمية؛

 

التوجهات العامة  -

 لمشروع قانون 

 المالية؛

 

 مشاريع  -

 اإلطار –القوانين 

 المشار إليها 

  71في الفصل 

 )الفقرة الثانية( 

 من هذا الدستور؛

 

  مشروع قانون -
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en usaruf amatay;  

 

- Isenfaren en yiḍrisen  

yeqqnen  

ɣer umerdul  

aserdasan;  

 

- Asussen en waddad  

en oẓenneg;  

 

- Aɣoṛi en wemgaru;  

 

- Asenfar en useyyi  

yettwabedren  

deg umagrad 104  

en Tmenḍawt a;  

 

- Asmal  

es yan usumer  

en Uselway Onabaḍ,  

 العفو العام؛

 

مشاريع النصوص  -

 المتعلقة 

 بالمجال 

 العسكري؛

 

 إعالن حالة  -

 الحصار؛

 

 إشهارالحرب؛ -

 

مشروع المرسوم  -

 المشار إليه 

  104في الفصل 

 من هذا الدستور؛

 

 التعيين  -

 باقتراح 

 من رئيس الحكومة، 
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aha es tsentayt  

en uneɣlaf  

yendazen,  

 

di tmujal tiɣeṛmanin  

dd-yettasen:  

 

anebbaḍ  

en Ubanku en Murakuc,  

 

izemẓalen,  

 

inebbaḍen,  

 

imenhaḍen,  

 

imasayen  

en tdeblin  

yemmaglen  

 

  وبمبادرة  

 من الوزير 

 المعني، 

 

مدنية لوظائف الفي ا

 الية: الت

 

 والي 

 بنك المغرب، 

 

 والسفراء 

 

 والوالة 

 

 والعمال، 

 

 والمسؤولين 

 عن اإلدارات 

 المكلفة 
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ɣef tɣellist tagensant,  

 

ed yimasayen  

en tmersal  

ed tedrawin  

tunbizin  

tiddisanin.  

 

Aha tettwaglay  

es yun osaḍof asuddsan  

telgamt  

en tmersal a  

ed tedrawin a  

tiddisanin.  

 

 باألمن الداخلي، 

 

 والمسؤولين 

عن المؤسسات 

 والمقاوالت 

 العمومية 

 االستراتيجية. 

 

   د  دَّ ح  وت  

 ي بقانون تنظيم

 الئحة  

 هذه المؤسسات  

 والمقاوالت  

  .الستراتيجيةا

 

 

Amagrad 50  

 

Yessuman Ugellid  

anaḍ  

 

 50الفصل 

 

  ك  ل  ر الم  د  ص  ي  

  األمر  
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en uselkem en osaḍof  

deg wakud  

en kṛamraw en wussan  

yeḍfaren  

asekki nnes  

ɣer Onabaḍ  

awarni tmeddawt  

en wassis ɣef-s.  

 

Ad yettwafser  

osaḍof  

ay  

ɣef dd-yeffeɣ wanaḍ  

i uselkem nnes,  

 

deg Weɣmis Asiran  

en Tgeldit,  

 

agnes  

en yut tsawḍi  

 بتنفيذ القانون 

 خالل 

 الثالثين يوما 

 التالية 

 إلحالته 

 إلى الحكومة 

 بعد تمام 

 .الموافقة عليه

 

 ر ش  ن  ي  

  القانون  

 الذي 

  األمر   ر  د  ص  

 بتنفيذه، 

 

بالجريدة الرسمية 

 للمملكة، 

 

 خالل 

  ل  أج  
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en yun wayyur es wugar  

es usenti  

zeg wezmez  

en umettwasuman  

en usufeɣ nnes.  

 

  أقصاه شهر  

  ابتداءً 

 تاريخ  ن  م  

 ظهير 

 .إصداره

 

 

Amagrad 51  

 

Agellid ila inezgi  

en wefsay  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

niɣ yan zi-sen  

es yan umettwasuman,  

 

es wassis aked tfadiwin 

yettwasefran  

deg  

yimagraden 96, 97 ed 98.  

 

 51الفصل 

 

  ق  ك ح  ل  للم  

  ل   ح  

 ي س  ل  ج  م  

 البرلمان 

 أو أحدهما 

 بظهير، 

 

 الشروط  ق  ب  ط  

 نة المبيَّ 

 في 

 .98و 97و 96الفصول 
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Amagrad 52  

 

Agellid yezmer  

ad yessiwel ɣer Waydud  

ed Obeṛlaman,  

 

aha ad yettwaɣeṛ  

wawal nnes  

zdat i  

Yiseqqimen es sin id-sen,  

 

aha wer yallfus  

ad tili tumayt nnes  

d-abatu  

en ca en weskasi  

jaj nsen.  

 

 

 52الفصل 

 

  ك  ل  للم  

 ب األمة يخاط   ن  أ  

 والبرلمان، 

 

 تلى وي  

 ه خطاب  

  ام  أم  

 المجلسين،  ال  ك  

 

  ن  ك  م  وال ي  

أن يكون مضمونه 

  موضوع  

  أي نقاش  

 .داخلهما
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Amagrad 53  

 

Agellid  

d-Amalway  

Afellay  

en Yidwasen  

Urbiben  

Igeldanen.  

 

Aha ila inezgi  

en wesmal  

di tmujal tiserdasanin,  

 

altu yezmer  

ad yerg  

i wayyaḍ  

di tililt  

en yinezgi a.  

 

 53الفصل 

 

  ك  ل  الم  

 هو القائد 

 األعلى 

 للقوات 

 المسلحة 

 كية. ل  الم  

 

 وله حق 

 التعيين 

 في الوظائف العسكرية، 

 

 كما له 

  ض  و   ف  أن ي  

 لغيره 

  ممارسة  

 .هذا الحق
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Amagrad 54  

 

Ad yettwasili  

yun Useqqim Afellay  

en Tɣellist,  

 

es tnumilt nnes  

am d-aseqqamu  

en tammeslayt  

ɣef tɣawsa  

en tiddas  

en tɣellist tagensant  

aha tiniriyant  

en Tmurt,  

 

ed usefrek en waddaden  

en tmoẓar,  

 

ed wakkay  

altu  

 54الفصل 

 

  ث  د  ي ح  

 أعلى  مجلس  

 لألمن، 

 

 بصفته 

  هيئةً 

 للتشاور 

 بشأن 

 استراتيجيات 

 األمن الداخلي 

 والخارجي 

 للبالد، 

 

  حاالت   وتدبير  

 األزمات، 

 

  والسهر  

 أيضا 
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ɣef wesmersel  

en yimesseɣyaden  

en onebbeḍ aɣellisan 

aɣudan.  

 

Yesselway Ugellid  

Aseqqim a,  

 

aha yezmer  

ad yessenbeḍ  

Aselway Onabaḍ  

ɣef tnaḍt  

en tselwit  

en yijen wemsagar  

en Useqqim a,  

 

ɣef udasil  

en yict telgamt en twuri  

yettwagelyen.  

 

  ة  س  أس  على م  

  ضوابط  

 األمنية  الحكامة  

 .الجيدة

 

  ك  ل  الم   س  أ  ر  ي  

 هذا المجلس، 

 

 وله أن 

  ض  و   ف  ي  

 ة لرئيس الحكوم

 صالحية 

 رئاسة 

 اجتماع 

 لهذا المجلس، 

 

  على أساس  

  أعمال   جدول  

 . د  دَّ ح  م  
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Yesmuna Useqqim 

Afellay en Tɣellist  

deg wesnay nnes,  

 

es tmerniwt ɣer  

Uselway Onabaḍ,  

 

ed Uselway  

en Useqqim Imarayen,  

 

ed Uselway  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

ed uselway yettwasmaglen  

en Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

ineɣlafen yettwasmaglen  

es Ugensu,  

 

  يضم المجلس  

 األعلى لألمن 

 في تركيبته، 

 

 على  عالوةً 

 رئيس الحكومة، 

 

 ورئيس 

 مجلس النواب، 

 

 ورئيس 

 مجلس المستشارين، 

 

ب د  ت  ن  والرئيس الم  

 للمجلس األعلى 

 للسلطة القضائية، 

 

فين لَّ ك  الم   ء  الوزرا

 ، بالداخلية  
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ed Tɣawsiwin Tiniriyanin,  

 

ed Teɣdemt,  

 

ed Tedbelt en Westan 

Amuran,  

 

aha altu  

imasayen  

en tdeblin tiɣellisanin,  

 

ed kra imessurta  

imattayen  

deg Yidwasen  

Urbiben Igeldanen,  

 

ed wakk tudemt yaḍen  

yettwaẓar ummegnu nnes  

d-amezlommeẓ  

i twuri en Useqqim.  

 الخارجية،  والشؤون  

 

 ، والعدل  

 

 الدفاع  وإدارة  

 الوطني، 

 

 وكذا 

 المسؤولين 

 عن اإلدارات األمنية، 

 

 وضباط 

 سامين 

 بالقوات 

 ة، يَّ ك  ل  المسلحة الم  

 

شخصية أخرى  وكلَّ 

 ها ي عتبر حضور  

 مفيدا 

  .ألشغال المجلس
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Aha ad yegley  

yijen unagraw agensan  

en Useqqim  

ilugan  

en usuddes nnes  

ed usujur nnes.  

 

 

  د  د   ح  وي  

 داخلي  نظام  

 للمجلس 

  قواعد  

 ه تنظيم  

  .وتسييره

 

 

Amagrad 55  

 

Agellid yessebdad 

izemẓalen  

dar  

yiwanaken anfuren  

ed tuddsiwin 

tigramuranin,  

 

aha ttwasebdaden dar-s 

yizemẓalen,  

 

 55الفصل 

 

  ك  ل  الم   د  م  ت  ع  ي  

  السفراء  

 لدى 

ول األجنبية الد

 والمنظمات 

 الدولية، 

 

  د  م  ت  ولديه ي ع  

 ، السفراء  
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ed yigensasen  

en tuddsiwin 

tigramuranin.  

 

Yessegmaḍ Ugellid  

imyaqqanen  

aha yezzray iten,  

 

imil  

wer yezzray  

imyaqqanen  

en tifrat  

niɣ en tmunt,  

 

niɣ inni yemmren  

unuɣ  

en yibuda,  

 

ed yimyaqqanen  

 

 وممثلو 

 المنظمات 

  .الدولية

 

  ك  ل  الم   ع  ق   و  ي  

 على المعاهدات 

 ق عليها، صاد  وي  

 

 غير أنه 

 ق على صاد  ال ي  

 معاهدات 

 م ل  الس   

 أو االتحاد، 

 

  م  ه  أو التي ت  

  م  س  ر  

 الحدود، 

 

 ومعاهدات 
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en tmestagt,  

 

niɣ inni ay ɣef fellun  

kra izemziren  

yessenkasen  

tiẓraf  

en Uwanak,  

 

niɣ yessuɣun  

wesnas nsen  

tigawt  

en tsekkirin  

timessumanin,  

 

niɣ qqnen ɣer yinezgan  

ed tlelliwin  

en tnamurin  

ed yinamuren,  

 

imatayen niɣ inagmaḍen,  

 ، التجارة

 

أو تلك التي تترتب عليها 

 تكاليف 

  م  ز  ل  ت  

  مالية  

 الدولة، 

 

  م  ز  ل  ت  س  أو ي  

 ها تطبيق  

  اتخاذ  

 تدابير 

 تشريعية، 

 

أو تتعلق بحقوق 

 وحريات 

 المواطنات 

 والمواطنين، 

 

 العامة أو الخاصة، 
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ɣas awarni  

udeggi  

ɣef-sen  

es yun osaḍof.  

 

Agellid yezmer  

ad yessers  

ɣer Obeṛlaman  

akk amyaqqan  

niɣ arkawal  

yaḍen  

zdat  

en wazzray nnes.  

 

Malla  

tenna  

Tsenbaḍt Tamenḍawant,  

 

tigira  

 

  د  ع  إال ب  

 الموافقة 

 عليها 

  .بقانون

 

  ك  ل  للم  

 عرض أن ي  

 ن على البرلما

 معاهدة  كلَّ 

 أو اتفاقية 

 أخرى 

  ل  ب  ق  

 . المصادقة عليها

 

 ا إذ  

 ت ح  رَّ ص  

 المحكمة الدستورية، 

 

  ر  ث  إ  
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en usekki en Ugellid,  

 

niɣ Aselway Onabaḍ,  

 

niɣ Aselway  

en Useqqim Imarayen,  

 

niɣ Aselway  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

niɣ wiss-sḍis-twal  

en yigmamen  

en Useqqim amezwaru,  

 

niɣ  

wiss-kkoẓ-twal  

en yigmamen en Useqqim 

wiss sin,  

 

en tɣawsa ɣer-s,  

 ك، ل  إحالة الم  

 

 أو رئيس الحكومة، 

 

 أو رئيس 

 مجلس النواب، 

 

 أو رئيس 

 مجلس المستشارين، 

 

 س د  أو س  

 أعضاء 

 المجلس األول، 

 

 أو 

 ع ب  ر  

 أعضاء المجلس 

 ي، الثان

 

 إليها،  األمر  
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is  

yan usuɣun  

agramuran  

yettamey  

ijen umagrad  

yemmezrayen aked 

Tmenḍawt,  

 

daɣ  

azzray  

en usuɣun a  

wer yettemsara  

ɣas  

tigira  

en wallas en Tmenḍawt.  

 

 

  نَّ أ  

 التزاما 

 دوليا 

 يتضمن 

 بندا 

 يخالف 

 الدستور، 

 

 فإن 

 المصادقة 

 على هذا االلتزام 

 ال تقع 

  إال  

  د  ع  ب  

  .مراجعة الدستور

 

 

Amagrad 56  

 

 

 56الفصل 
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Yesselway Ugellid 

Aseqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant.  

 

  ك  ل  الم   س  أ  ر  ي  

 األعلى  لس  المج

 .للسلطة القضائية

 

Amagrad 57  

 

Ad yessis Ugellid  

es yan umettwasuman  

ɣef wesmal  

en yimezzurfa  

zɣer  

Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant.  

 

 

 57الفصل 

 

  ك  ل  ق الم  يواف  

 بظهير 

 على تعيين 

 القضاة 

  ل  ب  ق   ن  م  

 المجلس األعلى 

 .للسلطة القضائية

 

 

Amagrad 58  

 

Agellid yettellal  

inezgi  

 

 58الفصل 

 

  ك  ل  يمارس الم  

  حقَّ 
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en usaruf.  

 

  .العفو

 

 

Amagrad 59  

 

Malla  

yella uɣanas  

en wakal amuran  

sadu tizdi,  

 

niɣ  

temsar kra en temsart  

ay yettawɣen  

tikli tamagnut  

en tmersal timenḍawanin,  

 

ad yallfus i Ugellid  

ad yessussen  

addad  

en usuref   

 

 59الفصل 

 

 إذا 

  كانت حوزة  

 التراب الوطني 

 ، ةً د  دَّ ه  م  

 

 أو 

 ن األحداث م   ع  ق  و  

  ل  ق  ر  ع  ما ي  

 العادي  السير  

 للمؤسسات الدستورية، 

 

  ك  ل  م  ل  ل   ن  ك  م  أ  

 ن أن ي عل  

  حالة  

  االستثناء  
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es yun umettwasuman,  

 

awarni tammeslayt aked 

wakk yan  

zeg Uselway Onabaḍ,  

 

ed Uselway  

en Useqqim Imarayen,  

 

ed Uselway  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

ed Uselway en Tsenbaḍt  

Tamenḍawant,  

 

ed usutey en yict tinawt  

i Waydud.  

 

Aha ad yefk i Ugellid  

es uyenni  

 بظهير، 

 

 استشارة  د  ع  ب  

  ل   ك  

  الحكومة، رئيس   ن  م  

 

  ورئيس  

 مجلس النواب، 

 

  ورئيس  

 مجلس المستشارين، 

 

المحكمة  ورئيس  

 الدستورية، 

 

 خطاب  وتوجيه  

 ة. إلى األم  

 

  ك  ل  الم   ل  و   وي خ  

 بذلك 
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tanaḍt  

ad yasi  

tisekkirin  

ay yessefrag wemzaɣ  

en tyunt  

takalant,  

 

aha yeswar itent wuɣul,  

 

deg wezmez yudsen akk,  

 

ɣer tikli tanemyart  

en tmersal  

timenḍawanin.  

 

Urad yettwafsay  

Obeṛlaman  

deg wakud  

en tililt  

en tenbaḍin tisurfanin.  

  صالحية  

 اتخاذ 

 اإلجراءات 

 التي يفرضها الدفاع 

 عن الوحدة 

 الترابية، 

 

 ويقتضيها الرجوع، 

 

  في أقرب اآلجال،

 

إلى السير العادي 

 للمؤسسات 

 .الدستورية

 

  ل  ح  ال ي  

  البرلمان  

 أثناء 

 ممارسة 

 .السلطات االستثنائية
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Ad qqiment tlelliwin  

ed yinezgan idasilanen  

yettwarin  

di Tmenḍawt a  

ttwaseggaren.  

 

Ad yettwakkes waddad  

en tsureft  

imkelli  

en tibawt  

en yimentilen  

ay ɣer-s yessiwḍen,  

 

aha es tigawt en tsekkirin  

talɣanin  

iɣettsen  

asussen ines.  

 

 

  تبقى الحريات  

 األساسية  والحقوق  

 المنصوص عليها 

في هذا الدستور 

  .مضمونة

 

  ة  ال  ح   ع  ف  ت ر  

 االستثناء 

  د  رَّ ج  م  ب  

  انتفاء  

 األسباب 

 التي دعت إليها، 

 

اتخاذ اإلجراءات وب

 الشكلية 

  ةر  المقر   

  .إلعالنها
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Tawurt tiss kkoẓt  

 

Tanbaḍt Tamessumant  

 

Asuddes en Obeṛlaman  

 

Amagrad 60  

 

Abeṛlaman yettmun  

di sin Iseqqimen,  

 

Aseqqim Imarayen  

ed Useqqim Imessemtiren;  

 

aha ttaymen-dd  

yigmamen ines  

tigensest nsen  

zeg Waydud,  

 

aha yella yinezgi nsen  

 الباب الرابع

 

 السلطة التشريعية

 

 تنظيم البرلمان

 

 60الفصل 

 

  يتكون البرلمان  

 من مجلسين، 

 

 مجلس النواب 

 ومجلس المستشارين؛ 

 

  د  م  ت  س  وي  

 ه أعضاؤ  

 هم نيابت  

 ة، األم   ن  م  

 

 م ه  ق  وح  
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en usufu  

d-inezgi  

udmawan  

wer yallfus osenbeḍ nnes.  

 

Tanmegla  

d-isger  

adasilan  

di sin en Yiseqqimen,  

 

aha tettamu  

di tmajilin  

en usuman  

ed wesfuru,  

 

es wassis aked wayen  

yuran  

es onegmeḍ  

di twurt a.  

 

 في التصويت 

 حق 

 شخصي 

 .هتفويض   ن  ك  م  ال ي  

 

 ضة المعار  

  ن  و   ك  م  

 أساسي 

 في المجلسين، 

 

  ك  شار  وت  

 في وظيفتي 

 التشريع 

 بة، والمراق  

 

ً ب  ط    ا م  ل   قا

هو منصوص عليه 

  خاصةً 

 . في هذا الباب
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Amagrad 61  

 

Ad tettwakkes tnumilt  

en wegmam  

deg yijjen  

zi sin en Yiseqqimen,  

 

zi kraygatyan  

yejjan  

anetti nnes  

asertan  

ay yenked es yizwel nnes  

di tefranin,  

 

niɣ ɣef tlubbayt  

niɣ tagrawt tabeṛlamanit  

ay deg yenta.  

 

Aha ad tessefra  

 

 61الفصل 

 

 من صفة  د  رَّ ج  ي  

 عضو 

 في أحد 

 المجلسين، 

 

  ن  م   كل  

 ى لَّ خ  ت  

 عن انتمائه 

 السياسي 

الذي ترشح باسمه 

 لالنتخابات، 

 

 الفريق  أو عن

 أو المجموعة البرلمانية 

  .التي ينتمي إليها

 

  ح  ر   ص  وت  
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Tsenbaḍt Tamenḍawant  

toṛawt  

en tseggawert,  

 

ɣef udasil  

en yun usekki  

zeg uselway en Useqqim  

ay temmer tɣawsa,  

 

aha ayenni  

es wassis aked tnaḍin  

en unagraw agensan  

en Useqqim  

yendazen,  

 

ay igellyen  

altu  

tisawḍiwin  

ed teɣda  

en usekki  

المحكمة الدستورية 

 بشغور 

 المقعد، 

 

 على  بناءً 

  إحالة  

 رئيس المجلس  ن  م  

 الذي يعنيه األمر، 

 

 وذلك 

 أحكام  ق  ف  و  

 النظام الداخلي 

 للمجلس 

 المعني، 

 

  د  د   ح  الذي ي  

 أيضا 

  آجال  

  ومسطرة  

  اإلحالة
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ɣer Tsenbaḍt 

Tamenḍawant.  

 

 على المحكمة 

 .الدستورية

 

 

Amagrad 62  

 

Ad ttwafranen yigmamen  

en Useqqim Imarayen  

es westay amatay  

usrid  

i tuzdawt  

en fus iseggusa,  

 

aha ad temdu  

tegmemt nsen  

ɣer oṛeẓẓom  

en twala en Ktobeṛ  

zeg useggʷas  

wiss fus  

dd-yettasen awarni  

 

 62الفصل 

 

  أعضاء   ب  خ  ت  ن  ي  

 النواب  مجلس  

 باالقتراع العام 

 المباشر 

 لمدة 

 خمس سنوات، 

 

 هي وتنت

 هم عضويت  

 عند افتتاح 

 دورة أكتوبر 

 من السنة 

 الخامسة 

 التي تلي 
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tefrant en Useqqim.  

 

Ad yessefru  

yun osaḍof asuddsan  

oṭṭon  

en yigmamen  

en Useqqim Imarayen,  

 

ed unagraw  

en tefrant nsen,  

 

ed yimenzayen  

en obeṭṭo  

ufrin,  

 

ed tfadiwin  

en tezmert i wettwafren,  

 

ed waddaden  

en temyabawt,  

 .انتخاب المجلس

 

  ن  ي   ب  ي  

 تنظيمي  قانون  

  د  د  ع  

  أعضاء  

 النواب،  مجلس  

 

  ونظام  

 انتخابهم، 

 

  ومبادئ  

 التقسيم 

 االنتخابي، 

 

  وشروط  

 لالنتخاب،  القابلية  

 

  وحاالت  

 التنافي، 
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ed yilugan  

en wecraf  

en wesmuni  

jar  

yiseɣlifen,  

 

ed unagraw  

en yimɣananen  

ufrinen.  

 

Ad yettwafran Uselway  

en Useqqim Imarayen  

ed yigmamen  

en usira,  

 

ed yiselwayen  

en tseqquma  

tizedduyanin  

ed yisiraten nsen,  

 

  وقواعد  

  د   الح  

 من الجمع 

 بين 

 االنتدابات، 

 

  ونظام  

 المنازعات 

 .االنتخابية

 

  رئيس   ب  خ  ت  ي ن  

 مجلس النواب 

  وأعضاء  

 المكتب، 

 

  ورؤساء  

 اللجان 

 الدائمة 

 ومكاتبها، 
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di tezwara  

en wayjar anurayan,  

 

uca  

deg useggʷas nnes  

wiss kṛaḍ  

ɣer twala en Yebrir  

i wayen yeqqimen  

zeg wayjar  

yettwabedren.  

 

Ad ttwafranen yigmamen  

en usira  

ɣef udasil  

en tgensest tamassaɣt  

en wakk talubbayt.  

 

 

 في مستهل 

 الفترة النيابية، 

 

 ثم 

 في سنتها 

 الثالثة 

 عند دورة أبريل 

 ى قَّ ب  ا ت  م  ل  

 من الفترة 

 .ةالمذكور

 

 أعضاء  ب  خ  ت  ي ن  

 المكتب 

 على أساس 

 التمثيل النسبي 

 .لكل فريق

 

 

Amagrad 63  

 

 63الفصل 
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Yettmun Useqqim  

Imessemtiren  

es 90 en yigmamen  

es wudrus,  

 

ed 120 en yigmamen  

es wugar,  

 

ttwafranen  

es westay amatay  

urd usrid,  

 

i tuzdawt  

en sḍis iseggusa,  

 

ɣef udasil  

en toṭṭot a dd-yettasen:  

 

- Kṛaḍ wiss-semmus-twal 

 

يتكون مجلس 

 المستشارين 

 عضوا  90من 

 على األقل، 

 

 عضوا  120و

 على األكثر، 

 

 بون خ  ت  ن  ي  

 باالقتراع العام 

 غير المباشر، 

 

 لمدة 

 ست سنوات، 

 

 على أساس 

 :التوزيع التالي

 

 ثالثة أخماس  -
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en yigmamen  

ttgensasen  

tigrawin tikalanin,  

 

ttemsebḍan  

jar tesgiwin en Tgeldit  

es wemsasa  

aked woṭṭon  

en yimezdaɣ nsent,  

 

aha es weswaḍ  

en usumu  

jar tesgiwin.  

 

Ad yefren useqqim  

asgan  

ɣef weswir  

en wakk tasga,  

 

inger en yigmamen ines,  

 ضاء األع

 يمثلون 

 جماعات الترابية، ال

 

 يتوزعون 

بين جهات المملكة 

 بالتناسب 

 مع عدد 

 سكانها، 

 

 ومع مراعاة 

 اإلنصاف 

 بين الجهات. 

 

ب     المجلس   ي نتخ 

 الجهوي 

 على مستوى 

 كل جهة، 

 

 من بين أعضائه، 
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wiss-kṛaḍ-twal  

yettwasnegmaḍen  

i tesga  

zeg woṭṭon a.  

 

Aha ad ttwafranen  

sin wiss-kṛaḍ-twal  

imeggulaz  

zɣer  

yijen useqqamu anefran  

yettmunen ɣef weswir  

en tesga,  

 

es yigmamen  

en yiseqqimen igrawanen  

ed yiseqqimen  

en tmenhaḍawin  

ed temnaḍin;  

 

 

 الثلث 

 المخصص 

 للجهة 

 من هذا العدد. 

 

  ب  خ  ت  ن  وي  

 الثلثان 

  المتبقيان

  ل  ب  ق   ن  م  

  ناخبة   هيئة  

تتكون على مستوى 

 الجهة، 

 

 من أعضاء 

المجالس الجماعية 

 ومجالس 

 العماالت 

 واألقاليم؛
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- Sin wiss-fus-twal  

en yigmamen  

ferrnen ten,  

 

di wakk tasga,  

 

kra iseqquma  

inefranen  

yettmunen  

es yinefrunen  

di tɣezmin tazzulanin,  

 

aha di tuddsiwin 

tazzulanin  

en yizemmazalen  

yettwagensasen ugar,  

 

ed kra igmamen  

iferren iten  

ɣef weswir  

 مسان خ   -

 من األعضاء 

 تنتخبهم، 

 

 في كل جهة، 

 

  هيئات  

  ناخبة  

 تتألف 

 بين من المنتخ  

 في الغرف المهنية، 

 

 وفي المنظمات 

 المهنية 

 لين للمشغ   

 تمثيلية،  األكثر

 

 وأعضاء 

 تنتخبهم 

 على الصعيد 
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amuran,  

 

yijen useqqamu amestay  

yettmunen  

es yigensasen  

en yimsilken.  

 

Aha ad yessefra  

yun osaḍof  

asuddsan  

oṭṭon en yigmamen  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

ed unagraw  

en tefrant nsen,  

 

ed woṭṭon en yigmamen  

ay iferren wakk aseqqamu  

asennefran,  

 

 الوطني، 

 

 هيئة ناخبة 

 مكونة 

 من ممثلي 

  .المأجورين

 

 ويبين 

 قانون 

 تنظيمي 

 عدد أعضاء 

 مجلس المستشارين، 

 

 ونظام 

 انتخابهم، 

 

 وعدد األعضاء 

الذين تنتخبهم كل هيئة 

 ناخبة، 
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ed toṭṭot en tseggiwar  

ɣef tesgiwin,  

 

ed tfadiwin  

en tezmert i wettwafran,  

 

ed waddaden  

en temyabawt,  

 

ed yilugan en ugelluy  

en wejraw  

jar yiseɣlifen,  

 

ed unagraw  

en yimɣananen ufrinen.  

 

Ad yettwafran Uselway  

en Useqqim Imessemtiren 

ed yigmamen  

en usira,  

 وتوزيع المقاعد 

 على الجهات، 

 

 وشروط 

 النتخاب، القابلية ل

 

 وحاالت 

 التنافي، 

 

 وقواعد الحد 

 من الجمع 

 بين االنتدابات، 

 

 ونظام 

 .المنازعات االنتخابية

 

 ي نتخب رئيس 

مجلس المستشارين 

 وأعضاء 

 المكتب، 
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ed yiselwayen  

en tseqquma tizedduyanin  

ed yisiraten nsent,  

 

di tezwara  

en wayjar  

anurayan,  

 

uca  

ɣer taggara  

en wezyen  

en teɣlift tamessumant  

en Useqqim.  

 

Ad ttwafranen yigmamen  

en usira  

ɣef udasil  

en tgensest tamassaɣt  

en wakk talubbayt.  

 

 ورؤساء 

 اللجان الدائمة 

 ومكاتبها، 

 

 في مستهل 

 الفترة 

 النيابية، 

 

 ثم 

 عند انتهاء 

 منتصف 

الوالية التشريعية 

  .لمجلسل

 

  أعضاء   ب  خ  ت  ن  ي  

 المكتب 

 على أساس 

 التمثيل النسبي 

 .لكل فريق



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
182 

  

 

Amagrad 64  

 

Wer yallfus weḍfar  

en manwenma  

en wegmam  

en Obeṛlaman,  

 

aha urd tarezzut ɣef-s,  

 

aha urd oḍof nnes,  

 

aha urd askurmet nnes  

aha urd asaṛaḍ nnes,  

 

es umentil en tinawt nnes  

en kra en yiẓri  

niɣ asekkir nnes  

en kra en westay  

 

 64الفصل 

 

 متابعة  ن  ك  م  ال ي  

  أي   

عضو من أعضاء 

 البرلمان، 

 

 وال البحث عنه، 

 

 وال إلقاء القبض عليه، 

 

 وال اعتقاله 

 وال محاكمته، 

 

 بمناسبة إبدائه 

 لرأي 

 أو قيامه 

 بتصويت 
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deg wakud  

en tililt nnes  

en yisemmigilen ines,  

 

aysiladd  

malla yella yiẓri  

yettwannan  

yettemɣanan  

aked unagraw  

ageldan  

niɣ ajjed  

Islaman,  

 

niɣ yettamey  

kra yettṛeẓẓan  

azrekki  

yucclen mnid en Ugellid.  

 

 خالل 

 مزاولته 

 لمهامه، 

 

 ماعدا 

  إذا كان الرأي  

 عنه ر بَّ ع  الم  

  ل  جاد  ي  

 في النظام 

 كي ل  الم  

 أو الدين 

 اإلسالمي، 

 

 أو يتضمن 

  ل  خ  ما ي  

 باالحترام 

  .كل  الواجب للم  

 

 

Amagrad 65  

 

  65الفصل 
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Ad yekres Obeṛlaman  

tiɣimitin ines  

deg wakud  

en snat twaliwin  

deg useggʷas,  

 

aha yesselway Ugellid  

aṛeẓẓom  

en twala  

tamezwarut,  

 

ay yessentayen  

asimwas  

wiss sin  

en wayyur en Ktobeṛ,  

 

aha tettwaṛẓam  

twala  

tiss snat  

 

  البرلمان   د  ق  ع  ي  

 ه جلسات  

  أثناء  

 دورتين 

 في السنة، 

 

  ك  ل  الم   س  أ  ر  وي  

  افتتاح  

 الدورة 

 األولى، 

 

 التي تبتدئ 

 يوم الجمعة 

 الثانية 

 من شهر أكتوبر، 

 

  ح  ت  ت  وت ف  

  الدورة  

 الثانية 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
185 

asimwas wiss sin  

en wayyur en Yebrir.  

 

Mařa  

sulent  

tɣimitin  

en Obeṛlaman  

kkoẓ en wayyuren  

es wudrus  

di wakk tawala,  

 

ad yezri  

usemdu  

en twala  

es yan useyyi.  

 

 يوم الجمعة الثانية 

 .من شهر أبريل

 

 ا إذ  

 ت استمر

  جلسات  

 البرلمان 

 أربعة أشهر 

 على األقل 

 في كل دورة، 

 

  جاز  

  م  ت  خ  

 الدورة 

 .بمرسوم

 

 

Amagrad 66  

 

Yallfus  

 

  66الفصل 

 

  ن  ك  م  ي  
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wejraw en Obeṛlaman  

deg yict twala  

tasurfant,  

 

es yijen useyyi,  

 

niɣ  

es yict tutra  

zi wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen  

en Useqqim Imarayen,  

 

niɣ es tugut  

en yigmamen  

en Useqqim Imessemtiren.  

 

Ad tettwakres  

twala en Obeṛlaman  

tasurfant  

ɣef udasil  

 البرلمان  ع  م  ج  

  في دورة  

 استثنائية، 

 

 إما بمرسوم، 

 

 أو 

  ب  بطل

 من ثلث 

  أعضاء  

 مجلس النواب، 

 

 أو بأغلبية 

  أعضاء  

  .مجلس المستشارين

 

  د  ق  ع  ت  

 البرلمان  دورة  

 االستثنائية 

 على أساس 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
187 

en yat telgamt en twuri  

yettwagelyen,  

 

aha asmi  

yettwamsawal  

ɣef yiweẓlan  

ay tgerra  

telgamt en twuri,  

 

ad tettwasemda  

twala  

es yijen useyyi.  

 

 جدول أعمال 

 د، محدَّ 

 

 وعندما 

 ة تتم المناقش

 في القضايا 

 التي يتضمنها 

 جدول األعمال، 

 

  م  ت  ت خ  

  الدورة  

  .بمرسوم

 

 

Amagrad 67  

 

Ineɣlafen zemmaren  

ad mmegnaten  

di tɣimitin  

en Yiseqqimen sin id-sen  

 

 67الفصل 

 

 للوزراء 

 وا ر  ض  ح  أن ي  

  سات  ل  ج  

كال المجلسين 
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ed yimsagaren  

en tseqquma nsen,  

 

aha yallfus asen  

ad ttaren awwaz  

en yimettwaɣelfen  

ay semmlen  

i usaɣʷed a.  

 

Es tmerniwt ɣer  

tseqquma  

tizedduyanin  

yettwannan  

di tseddart  

yizwaren,  

 

izerri  

ad tettwasileɣ  

es yat tsentayt  

en Ugellid,  

 واجتماعات 

 لجانهما، 

 

 م ه  ن  ك  م  وي  

 أن يستعينوا 

 بمندوبين 

 م ه  ون  ن  ي   ع  ي  

  .لهذا الغرض

 

 على  عالوةً 

 اللجان 

  الدائمة

 إليها  ار  ش  الم  

 في الفقرة 

 السابقة، 

 

  وز  ج  ي  

  ل  كَّ ش  أن ت  

  بمبادرة  

 ك، ل  من الم  
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niɣ es yat tutra  

zi wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen  

en Useqqim Imarayen,  

 

niɣ  

wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

kra en tseqquma  

tinurayanin  

i usiggel en tidett,  

 

yettwasmaglen  

es wejraw  

en tissinin  

yeqqnen  

ɣer kra en temsarin  

 

  أو بطلب  

 من ثلث 

  أعضاء

 مجلس النواب، 

 

 أو 

 ثلث 

 أعضاء 

 مجلس المستشارين، 

 

  لجان  

 نيابية 

 لتقصي الحقائق، 

 

 ي ناط بها 

  ع  م  ج  

 المعلومات 

 المتعلقة 

 بوقائع 
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yettwasemlen,  

 

niɣ ɣer usugdu  

en tkarsiwin  

niɣ tuddsiwin  

ed tedrawin  

tunbizin,  

 

ed usissen  

en Useqqim  

ay tent yessunecken  

ɣef tfellawin  

en twuriwin nsent.  

 

Aha wer izerri  

usili  

en kra en tseqquma  

en usiggel en tidett  

di temsarin  

yettilin  

 معينة، 

 

 تدبير أو ب

 المصالح 

المؤسسات  أو

 والمقاوالت 

 العمومية، 

 

 الع وإط  

 المجلس 

 ها ل  كَّ الذي ش  

 على نتائج 

 .أعمالها

 

  وز  ج  وال ي  

  تكوين  

 لجان 

 ي الحقائق ص   ق  ت  ل  

 في وقائع 

  ون  ك  ت  
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d-abatu  

en yiḍfaren  

izurfanen,  

 

skud llan  

yiḍfaren a  

d-imazzalen;  

 

aha ad yemdu usemmigel  

en wakk taseqqamut  

en usiggel en tidett,  

 

umi yizwar usili,  

 

deɣya awarni  

oṛeẓẓom  

en wesdaddat  

azurfan  

di temsarin  

yeswaren  

  موضوع  

  متابعات  

 قضائية، 

 

 ما دامت 

 هذه المتابعات 

 جارية؛ 

 

  وتنتهي مهمة  

 كل لجنة 

 لتقصي الحقائق، 

 

 سبق تكوينها، 

 

  ر  و  ف  

 ح ت  ف  

 تحقيق 

 قضائي 

 في الوقائع 

 التي اقتضت 
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taɣennawt nnes.  

 

Tiseqquma  

en usiggel en tidett  

d-timettwazimzin  

di tumast nsent,  

 

aha ad mdunt  

twuriwin nsent  

es wesrus  

en uneqqis nsent  

ɣer usira  

en Useqqim  

yettwammren,  

 

aha ɣer weswar,  

 

es usekki nnes  

ɣer uzuref  

zɣer  

 .تشكيلها

 

  لجان  

 ي الحقائق ص  ق  ت  

 تة مؤقَّ 

 بطبيعتها، 

 

 وتنتهي 

 أعمالها 

 بإيداع 

 تقريرها 

 لدى مكتب 

 المجلس 

 المعني، 

 

 وعند االقتضاء، 

 

 بإحالته 

 إلى القضاء 

  ل  ب  ق   ن  م  
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Uselway  

en Useqqim a.  

 

Ad tettwasnegmeḍ  

yut tɣimit  

tunbizt  

agensu  

en useqqim yendazen  

i wemsawal  

ɣef yineqqisen  

en tseqquma  

en usiggel en tidett.  

 

Ad yegley yun osaḍof  

asuddsan  

tarrayt  

en usuyur  

en tseqquma ya.  

 

 س رئي

 .هذا المجلس

 

  ص  صَّ خ  ت  

  جلسة  

 عمومية 

  داخل  

 المجلس المعني 

 لمناقشة 

 تقارير 

 لجان 

 .تقصي الحقائق

 

  قانون   د  د   ح  ي  

 تنظيمي 

  طريقة  

 تسيير 

 . هذه اللجان
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Amagrad 68  

 

Tiɣimitin  

en sin en Yiseqqimen  

Obeṛlaman  

d-tunbizin,  

 

aha ad yettwafsar  

uneqqis  

en yimsawalen  

en tɣimitin timatayin  

es timmad nnes  

deg Weɣmis Asiran  

en Obeṛlaman.  

 

Akk Aseqqim yezmer  

ad yekres  

imsagaren  

uffiren,  

 

  68الفصل 

 

  جلسات  

 مجلسي 

 البرلمان 

 ومية، عم

 

  ر  ش  ن  وي  

  ر  ض  ح  م  

 مناقشات 

 الجلسات العامة 

 برمته 

في الجريدة الرسمية 

 .للبرلمان

 

 لكل من المجلسين 

 أن يعقد 

 اجتماعات 

 سرية، 
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es yat tutra  

en Uselway Onabaḍ,  

 

niɣ es yict tutra  

en wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen ines.  

 

Tiɣimitin  

en tseqquma  

en Obeṛlaman  

d-tuffirin,  

 

aha ad yegley  

ududdus  

agensan  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

addaden  

ed yimesseɣyaden  

ay deg yallfus  

  بطلب  

 من رئيس الحكومة، 

 

  أو بطلب  

 من ثلث 

 .أعضائه

 

 جلسات 

 لجان 

 البرلمان 

 سرية، 

 

  د  د   ح  وي  

  النظام  

 الداخلي 

 لمجلسي 

 البرلمان 

 الحاالت 

 والضوابط 

  ن  ك  م  التي ي  
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ad ttwakersent tseqquma  

es tnumilt  

toḍrarant.  

 

Ad yekres Obeṛlaman  

tiɣimitin tudriwin  

es sin en Yiseqqimen ines,  

 

aha es onegmeḍ,  

 

deg waddaden  

dd-yettasen:  

 

- Aṛeẓẓom en Ugellid  

en twala tamessumant  

asimwas  

wiss sin  

en wayyur en Ktobeṛ,  

 

ed usefled  

  أن تنعقد فيها اللجان  

 بصفة 

 .علنية

 

  البرلمان   د  ق  ع  ي  

جلسات مشتركة 

 بمجلسيه، 

 

 وعلى وجه الخصوص، 

 

 في الحاالت 

 :التالية

 

 ك ل  افتتاح الم   -

 للدورة التشريعية 

 في الجمعة 

 الثانية 

 من شهر أكتوبر، 

 

 واالستماع 
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ɣer tannawin tigeldanin  

yettwasutyen  

ɣer Obeṛlaman;  

 

- Azzray en wallas  

en Tmenḍawt  

es wassis aked  

tnaḍin  

en umagrad 174;  

 

- Asefled  

ɣer yisefruten  

ay  

yetticc  

Uselway Onabaḍ;  

 

- Asaraḍ  

en usenfar  

en osaḍof  

aseggʷasan en tiẓraf;  

ة يَّ ك  ل  الم   ب  ط  لخ  إلى ا

 ة ه  جَّ و  الم  

 للبرلمان؛

 

المصادقة على مراجعة  -

 الدستور 

  ق  ف  و  

 أحكام 

 ؛174الفصل 

 

 االستماع  -

 إلى التصريحات 

 التي 

 يقدمها 

 رئيس الحكومة؛

 

  ض  ر  ع   -

 مشروع 

 قانون 

 المالية السنوي؛
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- Timesliwt  

ɣer tannawin  

en yiselwayen  

en yiwanaken  

ed yinabaḍen anfuren.  

 

Altu  

yallfus  

i Uselway Onabaḍ  

ad yetter  

zi sin en Yiselwayen  

en sin en Yiseqqimen  

en Yimarayen  

ed Yimessemtiren  

akras  

en kra en yimsagaren  

udriwen en Obeṛlaman,  

 

i usefled  

 

 االستماع  -

 إلى خطب 

 رؤساء 

 الدول 

 .والحكومات األجنبية

 

 كما 

  ن  ك  م  ي  

 لرئيس الحكومة 

  ب  ل  ط  أن ي  

 ي من رئيس  

 ي مجلس  

 النواب 

 والمستشارين 

  د  ق  ع  

  اجتماعات  

 كة للبرلمان، مشتر  

 

 لالستماع 
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ɣer yisefra  

yeqqnen  

ɣer yiweẓlan  

yettalsen  

tumast tamurant 

taneẓmayt.  

 

Ad ttwakrasen  

yimsagaren udriwen  

es tselwit  

en uselway  

en Useqqim Imarayen.  

 

Aha ad yegley  

ududdus  

agensan  

en sin en Yiseqqimen  

timamkin  

ed yimesseɣyaden  

en wekras nsen.  

 إلى بيانات 

 تتعلق 

 بقضايا 

 تكتسي 

 طابعا وطنيا 

 .هاما

 

 تنعقد 

االجتماعات المشتركة 

 برئاسة 

 رئيس 

 مجلس النواب. 

 

  د  د   ح  وي  

  لنظام  ا

 الداخلي 

 للمجلسين 

  كيفيات  

  وضوابط  

  .هاانعقاد  
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Es tmerniwt ɣer  

tɣimitin tudriwin,  

 

yallfus  

i tseqquma tizedduyanin  

en Obeṛlaman,  

 

ad kersent  

imsagaren udriwen  

i tmesliwt  

ɣer yisefra  

yeqqnen  

ɣer yiweẓlan  

yettalsen  

ict tumast tamurant 

taneẓmayt,  

 

aha ayenni  

es wassis aked  

 

 على  عالوةً 

 الجلسات المشتركة، 

 

  ن  ك  م  ي  

 جان الدائمة لل  

 للبرلمان، 

 

  د  ق  ع  أن ت  

 مشتركةً  اجتماعات  

 لالستماع 

  إلى بيانات  

 تتعلق 

 بقضايا 

 تكتسي 

ً طاب    وطنيا  عا

 هاما، 

 

 وذلك 

  ق  ف  و  
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kra imesseɣyaden  

gellyen ten  

yinagrawen  

igensanen  

en sin en Yiseqqimen.  

  

  ضوابط  

 يحددها 

 النظامان 

 الداخليان 

  .للمجلسين

 

 

Amagrad 69  

 

Ad yegg wakk iǧǧen  

zi sin en Yiseqqimen  

anagraw agensan ines  

aha ad et yessikez  

es usufu,  

 

imil  

wer izerri umuzel  

zi-s  

aysiladd  

awarni  

 

  69الفصل 

 

  يضع كل  

 جلسين من الم

 ه الداخلي نظام  

  ه  ر  ق  وي  

 بالتصويت، 

 

 إال أنه 

  جوز العمل  ال ي  

 به 

  إالَّ 

  د  ع  ب  
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ɣa tessussen  

Tsenbaḍt Tamenḍawant  

amsasa nnes  

aked tnaḍin  

en Tmenḍawt a.  

 

Yuccel  

i sin en Yiseqqimen,  

 

amen tteggen  

inagrawen  

igensanen nsen,  

 

weswaḍ  

en wemjujjar nsen  

ed wemsemdu nsen,  

 

i oḍakal  

en ulawi  

en twuri tabeṛlamanit.  

  ح  ر   ص  أن ت  

 المحكمة الدستورية 

 بمطابقته 

 ألحكام 

 .هذا الدستور

 

  ن  يَّ ع  ت  ي  

 ن، ي  س  ل  ج  على الم  

 

 ما ه  ع  ض  في و  

 لنظاميهما 

 الداخليين، 

 

  مراعاة  

 ما ه  ق  ناس  ت  

 ما، ه  ل  كام  وت  

 

 ً   ضمانا

 لنجاعة 

 .العمل البرلماني
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Ad yegley unagraw 

agensan  

es onegmeḍ:  

 

- Ilugan  

en wesmuni  

ed usuyur  

en tlubbayin  

ed tegrawin 

tibeṛlamaniyin  

ed wamas  

ɣer-sent,  

 

ed yinezgan  

inagmaḍen  

yettwasikzen  

i tlubbayin  

en tenmegla;  

 

 

  النظام   د  د   ح  ي  

  الداخلي  

 :بصفة خاصة

 

  قواعد   -

 تأليف 

  وتسيير  

  ق  ر  الف  

  والمجموعات  

 البرلمانية 

  واالنتساب  

 إليها، 

 

  والحقوق  

  الخاصة  

 بها  المعترف  

  ق  ر  ف  ل  

  المعارضة؛
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- Tuɣunin  

en yigmamen  

deg wedraw igawan  

di twuri en tseqquma  

ed tɣimitin timatayin,  

 

ed tmarrutin  

yettwaseltaɣen  

deg waddad  

en tibawt;  

 

- Oṭṭon en tseqquma  

tizedduyanin  

ed tnaḍt nsent  

ed wudus nsent,  

 

aked osennegmeḍ  

en tselwit  

en yat niɣ snat tseqquma  

i tenmegla,  

  واجبات   -

 األعضاء 

 كة الفعلية في المشار

 في أعمال اللجان 

 والجلسات العامة، 

 

  والجزاءات  

 قة المطبَّ 

 في حالة 

 الغياب؛

 

 اللجان  د  د  ع   -

 الدائمة 

 واختصاصها 

 وتنظيمها، 

 

 مع تخصيص 

 رئاسة 

لجنة أو لجنتين 

 للمعارضة، 
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es wudrus,  

 

deg weswaḍ  

en yiswaren  

en umagrad 10  

en Tmenḍawt a.  

 

 

 على األقل، 

 

 مع مراعاة 

 مقتضيات 

  10الفصل 

 .من هذا الدستور

 

 

Tirnawin en Obeṛlaman  

 

Amagrad 70  

 

Abeṛlaman yettellal 

tanbaḍt  

tamessumant.  

 

Ad yedɣer Obeṛlaman  

isaḍofen,  

 

 

 سلطات البرلمان

 

  70الفصل 

 

  مارس البرلمان  ي  

  السلطة  

 .التشريعية

 

  البرلمان   ت  و   ص  ي  

 على القوانين، 
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aha ad yeḥḍa  

tawuri  

en Onabaḍ,  

 

aha ad yessuteg  

tisertiyin tunbizin.  

 

Asaḍof yezmer  

ad yessureg  

i Onabaḍ  

ad yeksi  

deg yict temsutelt  

yettwaglayen en wakud,  

 

aha i yijen uwettas  

yettwasemlen,  

 

es weswar  

en kra iseyyiten  

kra isekkiren  

 ب ويراق  

  ل  م  ع  

 الحكومة، 

 

  م  ي   ق  وي  

  .السياسات العمومية

 

 للقانون 

 أن يأذن 

 للحكومة 

 أن تتخذ 

  في ظرف  

 ، من الزمن محدود  

 

  ولغاية  

 نة، معيَّ 

 

 بمقتضى 

 مراسيم 

  تدابير  
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ay yettnegmaḍ osaḍof  

es unemyar  

di tkessit nsen,  

 

aha ad yuyur  

umahil  

es yiseyyiten a  

imkelli  

en wefsar nsen.  

 

Imil  

yuccel  

weskan nsen  

ɣer Obeṛlaman  

i usaɣʷed  

en wazzray,  

 

ɣer taggara  

en tsawḍi  

ay yegley  

  القانون   ص  ت  خ  ي  

  عادةً 

 اتخاذها، ب

 

 جري وي  

  العمل  

 بهذه المراسيم 

  د  رَّ ج  م  ب  

 نشرها. 

 

 غير أنه 

 يجب 

 عرضها 

 على البرلمان 

 بقصد 

 المصادقة، 

 

 عند انتهاء 

 األجل 

 الذي حدده 
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osaḍof  

en turayt  

en wefsar nsen,  

 

aha ad ibennen  

osaḍof en turayt  

malla  

yemsar wefsay  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

niɣ ijjen zey-sen.  

 

  قانون  

 اإلذن 

 بإصدارها، 

 

 ل ط  ب  وي  

 قانون اإلذن 

 إذا ما 

  ل  وقع ح  

 مجلسي 

 البرلمان 

 .أو أحدهما

 

 

Amagrad 71  

 

Asaḍof yettnegmaḍ,  

 

es tmerniwt  

ɣer tengiwin  

ay d-as yettwafkan  

 

 71الفصل 

 

 ، القانون   ص  ت  خ  ي  

 

 باإلضافة 

 إلى المواد 

 ة إليه د  ن  س  الم  
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es ofenẓay  

es kra imagraden  

yaḍnin  

en Tmenḍawt,  

 

aked uzerref  

deg wannaren  

dd-iḍeffaren:  

 

- Inezgan  

ed tlelliwin tidasilanin  

yettwarin  

deg Usizwer,  

 

aha deg yimagraden  

nniḍen  

en Tmenḍawt a;  

 

- Anagraw en twacunt  

ed Waddad Aɣeṛman;  

  صراحةً 

 بفصول 

 أخرى 

 من الدستور، 

 

 بالتشريع 

 في الميادين 

 :التالية

 

 الحقوق  -

 والحريات األساسية 

 المنصوص عليها 

 في التصدير، 

 

 في فصول و

 أخرى 

  من هذا الدستور؛

 

 نظام األسرة  -

  والحالة المدنية؛
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- Imenzayen  

ed yilugan  

en ududdus adawsan;  

 

- Anagraw  

en tesgeynan  

tisliẓirin  

ed tɣamsa  

es twilawin ines tumsiyin;  

 

- Asaruf  

amatay;  

 

- Tamuri  

ed waddad  

en wanfuren;  

 

- Agelluy  

en yibekkaḍen  

 

 مبادئ  -

 وقواعد 

  المنظومة الصحية؛

 

 نظام  -

 الوسائط 

 السمعية البصرية 

 والصحافة 

  بمختلف أشكالها؛

 

 العفو  -

  العام؛

 

 الجنسية  -

 ووضعية 

  األجانب؛

 

 تحديد  -

 الجرائم 
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ed tmarrutin  

ay ɣef-sen yettmersan;  

 

- Asuddes azurfan  

ed usili  

en kra iwesnan  

imaynuten  

en tsenbaḍin;  

 

- Taɣda taɣeṛmant  

ed teɣda tabekkaḍant;  

 

- Anagraw en tkurmutin;  

 

- Anagraw adasilan 

amatay  

en tmajilt  

tunbizt;  

 

- Iḍakalen idasilanen  

  والعقوبات  

  الجارية عليها؛

 

التنظيم القضائي  -

 وإحداث 

 أصناف 

 جديدة 

 حاكم؛من الم  

 

المسطرة المدنية  -

 والمسطرة الجنائية؛

 

 نظام السجون؛ -

 

 النظام األساسي  -

  العام  

 للوظيفة 

 العمومية؛

 

الضمانات األساسية  -
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yettwawcan  

i yinmujjal  

iɣeṛmanen  

aha iserdasanen;  

 

- Anagraw  

en tkarsiwin  

ed yidwasen  

en taggaẓt  

en tɣellist;  

 

- Aduddus en tegrawin 

tikalanin  

ed yimenzayen  

en ugelluy  

en tẓoyar tikalanin nsent;  

 

- Anagraw  

ufrin  

en tegrawin tikalanin  

 الممنوحة 

 للموظفين 

 المدنيين 

 والعسكريين؛

 

 نظام  -

 مصالح 

  وقوات  

  حفظ  

 األمن؛

 

نظام الجماعات  -

 الترابية 

 ومبادئ 

  تحديد  

 دوائرها الترابية؛

 

 النظام  -

 االنتخابي 

للجماعات الترابية 
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ed yimenzayen  

en wabbay  

en tẓoyar tufrinin;  

 

- Anagraw iwsiyan,  

ed tegra  

en tewsiwin,  

 

ed wanect nsent  

ed tarrayin  

en wejraw nsent;  

 

- Anagraw  

asaḍofan  

i wuduz en wekrad  

ed unagraw en ubanku 

anammas;  

 

- Anagraw en tdiwant;  

 

 ومبادئ 

 تقطيع 

 الدوائر االنتخابية؛

 

النظام الضريبي،  -

 ووعاء 

 الضرائب، 

 

 ومقدارها 

 وطرق 

 تحصيلها؛

 

 النظام  -

 القانوني 

 إلصدار العملة 

 بنك ونظام ال

 المركزي؛

 

 نظام الجمارك؛ -
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- Anagraw en yisuɣan  

iɣeṛmanen  

aha izenzayen,  

 

ed osaḍof en tedrawin  

ed twizawin;  

 

- Inezgan inmaḍasen  

ed yinagrawen  

en wayla aferkan unbiz  

aha anagmaḍ  

aha agrawan;  

 

- Anagraw en wesmoṭṭey;  

 

- Timɣan en umahil,  

 

ed oḍakal amunan,  

 

ed yingasen en umuhil,  

نظام االلتزامات  -

 المدنية 

 والتجارية، 

 

وقانون الشركات 

 والتعاونيات؛

 

 الحقوق العينية  -

 وأنظمة 

كية العقارية العمومية ل  الم  

 والخاصة 

  والجماعية؛

 

  نظام النقل؛ -

 

 عالقات الشغل،  -

 

 والضمان االجتماعي، 

 

 وحوادث الشغل، 
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ed waṭṭanen azzulanen;  

 

- Anagraw en yibanken  

ed tedrawin  

en usseɣlef  

ed yidahalen;  

 

- Anagraw en tiknolojya  

en tissinin  

ed yimsawaḍen;  

 

- Azedduɣ  

ed usemmuteg  

en wacal;  

 

- Ilugan  

yeqqnen  

ɣer usefrek  

en toẓẓomt  

 

  المهنية؛ واألمراض

 

 نظام األبناك  -

 وشركات 

 التأمين 

  والتعاضديات؛

 

نظام تكنولوجيا  -

 المعلومات 

 واالتصاالت؛

 

 التعمير  -

 وإعداد 

  التراب؛

 

 القواعد  -

 المتعلقة 

 بتدبير 

 البيئة 
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ed taggaẓt  

en yisugam igamanen  

ed tneflit  

tazedduyant;  

 

- Anagraw en waman  

ed tganin  

ed tgemrawt;  

 

- Agelluy en wutuyen  

ed usuddes amatay  

en yisuyas en useřmed  

ed trezzut tussnant  

ed usileɣ azzulan;  

 

- Asili en tmersal  

tunbuzin  

ed wakk amdan  

amadwan  

zeg yimdanen  

 وحماية 

 الموارد الطبيعية 

 والتنمية 

 المستدامة؛

 

 نظام المياه  -

 والغابات 

 والصيد؛

 

التوجهات  تحديد -

 والتنظيم العام 

 لميادين التعليم 

 والبحث العلمي 

 والتكوين المهني؛

 

إحداث المؤسسات  -

 العمومية 

 وكل شخص 

 اعتباري 

 من أشخاص 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
217 

en osaḍof amatay;  

 

- Asnamur  

en teskiwin  

ed ududdus  

en usisleg.  

 

Abeṛlaman ila,  

 

es tmerniwt  

ɣer yisuyas  

yettwaseknen  

di tseddart  

yizwaren,  

 

tanaḍt  

en usufu  

ɣef yisaḍofen  

yesrusan  

asonneḍ  

 القانون العام؛

 

 تأميم  -

 المنشآت 

 ونظام 

  .الخوصصة

 

 للبرلمان، 

 

 باإلضافة 

 إلى الميادين 

 المشار إليها 

 في الفقرة 

 السابقة، 

 

 الحية ص

 التصويت 

 على قوانين 

 تضع 

 إطارا 
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i yiswan idasilanen  

en wermud en Uwanak,  

 

deg yisuyas  

idamsanen  

aha imunanen  

aha oẓẓomanen  

aha idelsanen.  

 

 لألهداف األساسية 

 لنشاط الدولة، 

 

 في الميادين 

 االقتصادية 

 واالجتماعية 

 والبيئية 

 .والثقافية

 

 

Amagrad 72  

 

Yettnegmaḍ  

umerdul  

asuddsan  

aked tengiwin  

ay wer teddal  

tnaḍt en osaḍof.  

 

 

 72الفصل 

 

  ص  ت  خ  ي  

  ل  المجا

 التنظيمي 

 بالمواد 

التي ال يشملها 

 .القانون اختصاص  
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Amagrad 73  

 

Yallfus usenfel  

en yiḍrisen imessumanen  

zeg yidis  

en twila  

es yijen useyyi,  

 

awarni udeggi  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant,  

 

malla  

tumayt nsen tkeccem  

di kra en umerdul  

ay deg tettellal  

tenbaḍt tasuddsant  

tanaḍt nnes.  

 

 73الفصل 

 

  تغيير   ن  ك  م  ي  

 النصوص التشريعية 

 من حيث 

 الشكل 

 بمرسوم، 

 

 بعد موافقة 

 المحكمة 

 الدستورية، 

 

 إذا كان 

  ل  خ  د  مضمونها ي  

 من المجاالت  في مجال  

 س فيها التي تمار  

 التنظيمية  السلطة  

  .هااختصاص  
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Amagrad 74  

 

Yallfus usussen  

deg wezdaw  

en kṛamraw en wussan  

ɣef waddad  

en oẓenneg,  

 

es weswar  

en yijen umettwasuman  

ay yezzmal Uselway 

Onabaḍ es oseḍfar,  

 

aha wer yallfus  

uzizdaw  

en tsawḍi a  

aysiladd  

es osaḍof.  

 

 74الفصل 

 

  اإلعالن   ن  ك  م  ي  

 لمدة 

 يوما  ثالثين

 عن حالة 

 الحصار، 

 

 بمقتضى 

 ظهير 

 بالعطف رئيس   ه  ع  ق   و  ي  

 الحكومة، 

 

  ن  ك  م  وال ي  

  تمديد  

 هذا األجل 

 إال 

 .بالقانون
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Amagrad 75  

 

Ad dd-yeffeɣ osaḍof  

en tiẓraf,  

 

ay yettwasersan  

d-amezwar  

ɣer Useqqim Imarayen,  

 

es usufu  

zɣer Obeṛlaman,  

 

aha manayenni  

es wassis aked  

tfadiwin  

yettwarin  

deg yiǧen osaḍof  

asuddsan;  

 

aha igelley  

 75الفصل 

 

  قانون   ر  د  ص  ي  

 المالية، 

 

  ع  ود  الذي ي  

 باألسبقية 

 لدى مجلس النواب، 

 

 بالتصويت 

 البرلمان،  ل  ب  ق   ن  م  

 

 وذلك 

  ق  ب  ط  

  الشروط  

 المنصوص عليها 

 في قانون 

 تنظيمي؛ 

 

  د  د   ح  وي  
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osaḍof asuddsan a  

tumast  

en tissinin  

ed warraten  

ed yisefka ukmiren  

i usentem  

en yimriran ibeṛlamaniyen  

ɣef usenfar  

en osaḍof  

en tiẓraf.  

 

Ad yessuf Obeṛlaman  

yat tikkelt  

ɣef yizemziren  

en usekres  

ay yettetter,  

 

deg umerdul en tneflit,  

 

useddu  

  التنظيمي   هذا القانون  

  طبيعة  

 المعلومات 

 والوثائق 

والمعطيات الضرورية 

 لتعزيز 

 المناقشة البرلمانية 

 حول مشروع 

 قانون 

 .المالية

 

  البرلمان   ت  و   ص  ي  

 مرة واحدة 

 على نفقات 

 التجهيز 

 التي يتطلبها، 

 

 في مجال التنمية، 

 

  إنجاز  
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en yiɣawasen inefliyanen 

iddisanen,  

 

ed yihallen  

ilan iseggusa imaguten,  

 

ay yesmutug Onabaḍ  

aha yesskan iten  

i Obeṛlaman,  

 

aha xminni  

yessasa  

izemziren nni,  

 

aha ad tsiɣi  

tmuggit  

en wassis  

zɣer-s nnit  

ɣef yizemziren  

 

التنموية  المخططات  

 ، االستراتيجية

 

  والبرامج

 متعددة السنوات، 

 

 ها الحكومة  د  ع  التي ت  

 عليها  ع  ل  ط  وت  

 ، البرلمان  

 

 وعندما 

 ق على واف  ي  

 تلك النفقات، 

 

  ر  م  ت  س  وي  

  مفعول  

  الموافقة  

 تلقائيا 

 على النفقات 
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taɣzi  

 

en wezdaw  

en yiɣawasen a  

ed yihallen a,  

 

aha Anabaḍ ila  

d-awlawal  

tanaḍt  

ad dd-yawey  

kra isenfaren en yisaḍofen  

irezzun  

ad sneflen  

ayen  

yettwassisen  

deg osonneḍ  

yettwannan.  

 

Malla  

wer yemsir  

  ة  يل  ط  

 

  ة  دَّ م  

هذه المخططات 

 والبرامج، 

 

 وللحكومة 

 وحدها 

 الصالحية 

 لتقديم 

 مشاريع قوانين 

 ترمي إلى 

  تغيير  

 ما 

 تمت الموافقة عليه 

 في اإلطار 

 .المذكور

 

 ا إذ  

 لم يتم 
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deg uneggar  

en useggʷas oẓrif  

usufu  

ɣef osaḍof en tiẓraf  

niɣ  

wer dd-yeffiɣ  

wanaḍ  

en uselkem nnes,  

 

sumentil  

en wazan nnes  

ɣer Tsenbaḍt 

Tamenḍawant,  

 

es wesnas  

en umagrad 132  

en Tmenḍawt,  

 

iwa  

ad yeṛẓem Onabaḍ  

 في نهاية 

 السنة المالية 

 التصويت 

 على قانون المالية 

 أو 

 لم يصدر 

 األمر 

 بتنفيذه، 

 

 بسبب 

 إحالته 

 إلى المحكمة 

 الدستورية، 

 

 تطبيقا 

  132للفصل 

 من الدستور، 

 

 فإن 

 حكومة تفتح ال
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es yun useyyi  

isiẓrifen  

yucclen  

i tikli  

en yimeddisen  

unbizen,  

 

ed tigawt  

en yisemmigilen  

ay d-asen yettwasɣelfen,  

 

ɣef udasil en wayen  

yettwasumren  

deg welzaz  

yettwasersen  

i wassis.  

 

Aha ad isiɣi  

umahil,  

 

  بمرسوم  

  االعتمادات  

  الالزمة  

 لسير 

 رافق الم  

 العمومية، 

 

 والقيام 

 بالمهام 

 المنوطة بها، 

 

 على أساس ما هو 

 مقترح 

 في الميزانية 

 المعروضة 

 .على الموافقة

 

 ل وي سترس  

 ، العمل  
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deg waddad a,  

 

es wejraw  

en tzugaz  

es wassis aked  

yiswaren imessumanen  

aha isuddsanen  

ay ɣef-sent yettmersan,  

 

aysiladd  

tizugaz  

umi yettwasumer  

ussemsu nsent  

deg usenfar  

en osaḍof  

en tiẓraf;  

 

idd tizugaz  

ay ɣef yeqqaṛ usenfar  

yettwabedren  

 في هذه الحالة، 

 

 باستخالص 

 المداخيل 

 طبقا 

للمقتضيات التشريعية 

 ظيمية والتن

 الجارية عليها، 

 

 باستثناء 

 المداخيل 

 ح المقتر  

 ها إلغاؤ  

 في مشروع 

 قانون 

 المالية؛ 

 

 ا المداخيل أم  

التي ينص المشروع 

 المذكور 
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is ad yettwasader  

wanect nsent,  

 

iwa ad ttwajerwent  

ɣef udasil  

en wanect  

amaynu  

yettwasumren.  

 

 على تخفيض 

 مقدارها، 

 

 فت ستخلص 

 على أساس 

 المقدار 

 الجديد 

 .حالمقتر  

 

 

Amagrad 76  

 

Anabaḍ ad yefser  

es useggʷasan  

ɣer Obeṛlaman,  

 

asaḍof  

en useɣwes  

yeqqnen  

ɣer uselkem  

 

 76الفصل 

 

  الحكومة   ض  ر  ع  ت  

 سنويا 

 على البرلمان، 

 

  قانون  

 التصفية 

 المتعلق 

 بتنفيذ 
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en osaḍof en tiẓraf,  

 

deg wezdaw  

en useggʷas wiss sin 

iḍeffaren  

aseggʷas  

en uselkem en osaḍof ad.  

 

Aha ad yamey  

osaḍof en useɣwes  

tanoṭṭaft  

en walzazen  

en usekres  

umi temda  

tuzdawt en uselkem.  

 

 قانون المالية، 

 

  ل  ال  خ  

 السنة الثانية 

 ي ل  التي ت  

  ة  ن  س  

 تنفيذ هذا القانون. 

 

  ن  مَّ ض  ت  وي  

  التصفية   قانون  

  حصيلة  

  ميزانيات  

 التجهيز 

 التي انتهت 

  .هاذمدة نفا

 

 

Amagrad 77  

 

Ad yakey Obeṛlaman  

 

 77الفصل 

 

 يسهر البرلمان 
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ed Onabaḍ  

ɣef wogoẓ  

en usakar  

en tiẓraf en Uwanak.  

 

Aha yezmer Onabaḍ  

ad yagi,  

 

awarni usefru  

en yimentilen,  

 

isumuren  

ed yisuɣuden  

ay dd-ttawyen yigmamen  

en Obeṛlaman,  

 

malla adeggi nsen  

ad yawey  

es wassaɣ  

i osaḍof en tiẓraf  

 والحكومة 

 على الحفاظ 

 على توازن 

 .مالية الدولة

 

 وللحكومة 

 أن ترفض، 

 

 بيان  د  ع  ب  

 سباب، األ

 

  المقترحات  

 والتعديالت 

 التي يتقدم بها أعضاء  

 البرلمان، 

 

 إذا كان قبولها 

 يؤدي 

 بالنسبة 

 لقانون المالية 
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ɣer usader  

en tzugaz tunbizin,  

 

niɣ ɣer usili  

en kra en wesmagel  

unbiz,  

 

niɣ timernit  

di kra en wesmagel  

imilli.  

 

 إلى تخفيض 

 الموارد العمومية، 

 

 أو إلى إحداث 

 تكليف 

 عمومي، 

 

 أو الزيادة 

 في تكليف 

 .موجود

 

 

Tililt en Tenbaḍt  

Tamessumant  

 

Amagrad 78  

 

Yella ɣer Uselway  

en Onabaḍ  

ed yigmamen  

 

ممارسة السلطة 

 التشريعية

 

 78الفصل 

 

 لرئيس 

 الحكومة 

 وألعضاء 
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en Obeṛlaman  

es tugdat  

yinezgi  

ad dd-awyen  

isumuren en yisaḍofen.  

 

Ad ttwasersen yisenfaren 

en yisaḍofen  

es tezwara  

dar usira  

en Useqqim Imarayen,  

 

imil  

isenfaren en yisaḍofen 

yeqqnen,  

 

es onegmeḍ,  

 

ɣer tegrawin tikalanin  

ed tneflit  

 البرلمان 

 على السواء 

  حق  

 التقدم 

 .باقتراح القوانين

 

 ع  مشاريع  ت ود  

 القوانين 

 باألسبقية 

 لدى مكتب 

 مجلس النواب، 

 

 غير أن 

  مشاريع القوانين

 لمتعلقة، ا

 

 على وجه الخصوص، 

 

بالجماعات الترابية 

 وبالتنمية 
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tasgant,  

 

aha ɣer tɣawsiwin 

timunanin,  

 

ad ttwasersen es tezwara 

ɣer usira  

en Useqqim Imessemtiren.  

 

 الجهوية، 

 

 وبالقضايا 

 االجتماعية، 

 

 ت ود ع  باألسبقية 

 لدى مكتب 

 مجلس المستشارين. 

 

Amagrad 79  

 

Anabaḍ yezmer ad yesten  

es war-adeggi  

en wakk asumer  

niɣ asuɣed  

wer yettidfen  

deg umerdul en osaḍof.  

 

Akk ammezray  

 

 79الفصل 

 

 للحكومة أن تدفع 

 بعدم قبول 

 كل مقترح 

 أو تعديل 

 ال يدخل 

  .في مجال القانون

 

 كل خالف 
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di tɣawsa ya  

ad ɣef-s tenkeḍ  

Tsenbaḍt Tamenḍawant,  

 

di tsawḍi  

en tam en wussan,  

 

es tutra  

zeg yijen  

zi sin en yiselwayen  

en Yiseqqimen,  

 

niɣ  

zeg Uselway Onabaḍ.  

 

 في هذا الشأن 

 تبت فيه 

 المحكمة الدستورية، 

 

  ل  ج  في أ  

 ثمانية أيام، 

 

 بطلب 

 أحد  ن  م  

 ي رئيس  

 المجلسين، 

 

 أو 

 .ن رئيس الحكومةم  

 

 

Amagrad 80  

 

Ad ttwaznen yisenfaren  

ed yisumuren  

 

 80الفصل 

 

  مشاريع   حال  ت  

 حات ومقتر  
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en yisaḍofen  

afad ad ttwaẓaren  

ɣer tseqquma  

umi tettsul twuri nsent  

deg wayjaren  

ibeṭṭan  

jar twaliwin.  

 

 القوانين 

 النظر فيها  ل  ألج  

 على اللجان 

 ها التي يستمر عمل  

 الل الفترات خ

 الفاصلة 

 .بين الدورات

 

 

Amagrad 81  

 

Yallfus  

i Onabaḍ  

ad dd-yessufeɣ,  

 

deg wakud  

en wayjar  

ibeṭṭan  

inger  

en twaliwin,  

 

 81الفصل 

 

  ن  ك  م  ي  

 للحكومة 

 ، ر  د  ص  أن ت  

 

 خالل 

 الفترة 

 الفاصلة 

  ن  ي  ب  

 الدورات، 
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aha es wemsasa  

aked  

tseqquma  

ay temmer tɣawsa  

deg  

Yiseqqimen es sin id-sen,  

 

iseyyiten  

en yisaḍofen,  

 

yuccel ad ttwafsaren  

i yiswi  

en wazzray nsen  

es ufus en Obeṛlaman,  

 

deg wakud  

en twala nnes  

tanemyart  

tameḍfart.  

 

 وباتفاق 

 مع 

 اللجان 

 التي يعنيها األمر 

 في 

 كال المجلسين، 

 

  مراسيم  

 قوانين، 

 

 يجب عرضها 

  د  ص  ق  ب  

 المصادقة عليها 

 من طرف البرلمان، 

 

 خالل 

 دورته 

 العادية 

 .الموالية
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Ad yettwasers  

usenfar  

en useyyi  

es yan osaḍof  

dar usira  

en Useqqim Imarayen,  

 

aha ad ɣef-s mmeslayent  

es wemseḍfar  

tseqquma  

yendazen  

deg  

Yiseqqimen es sin id-sen,  

 

i usaɣʷed en wawwaḍ  

jaj  

en tsawḍi  

en sḍis  

en wussan,  

 

  ع  ود  ي  

  مشروع  

 المرسوم 

  بقانون  

 لدى مكتب 

 مجلس النواب، 

 

 ناقشه وت  

 بالتتابع 

  اللجان  

 المعنية 

 في 

 كال المجلسين، 

 

 التوصل  ة  ي  غ  ب  

  ل  داخ  

  ل  ج  أ  

 ستة 

 أيام، 
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ɣer yan weɣtas  

udriw  

jar-asen  

di tɣawsa nnes.  

 

Aha malla  

wer yemsir  

wemsasa yad,  

 

iwa  

aɣtas  

ad yaɣul  

ɣer tseqqamut  

yendazen  

deg Useqqim Imarayen.  

 

 

 إلى قرار 

 ك مشتر  

 بينهما 

 في شأنه. 

 

 ا وإذ  

  ل  ص  ح  ي   م  ل  

 ، هذا االتفاق  

 

 فإن 

  القرار  

  ع  ج  ر  ي  

 إلى اللجنة 

 المعنية 

  .في مجلس النواب

 

 

Amagrad 82  

 

 

 82الفصل 
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Ad yessers  

usira  

en wakk yan  

zi sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

talgamt  

en twuri nnes.  

 

Aha ad tamey telgamt a  

isenfaren  

en yisaḍofen  

ed yisumuren  

en yisaḍofen,  

 

es tezwara  

aha es wassis aked usudes  

ay igelley Onabaḍ.  

 

Ad yettwasnegmeḍ  

yun wass  

  ع  ض  ي  

  ب  ت  ك  م  

  ل   ك  

 ي س  ل  ج  ن م  م  

  البرلمان  

  جدول  

 ه. أعمال  

 

يتضمن هذا الجدول و

 مشاريع 

 القوانين 

 ومقترحات 

 القوانين، 

 

 باألسبقية 

 الترتيب  ق  ف  و  و  

 .الحكومة ه  د  د   ح  الذي ت  

 

  ص  صَّ خ  ي  

 واحد  يوم  
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es wudrus  

deg wayyur  

i tezrawt  

en yisumuren  

en yisaḍofen,  

 

aha zi-sen  

inni yettwafkan  

zɣur tenmegla.  

 

 على األقل 

 في الشهر 

 لدراسة 

 حات مقتر  

 القوانين، 

 

 ن بينها وم  

 ة م  دَّ ق  تلك الم  

 .ضةالمعار   ل  ب  ق   ن  م  

 

 

Amagrad 83  

 

Yella ɣer yigmamen  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

aha yella ɣer Onabaḍ  

yinezgi  

en usuɣed.  

 

 

 83الفصل 

 

 ألعضاء 

 ي مجلس  

 البرلمان 

 وللحكومة 

  حق  

 التعديل. 
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Aha yezmer Onabaḍ,  

 

awarni oṛeẓẓom  

en weskasi,  

 

ad yemnamar  

aked tezrawt  

en wakk asuɣed  

wer yettwafesren  

dat winna  

ɣer tseqqamut  

ay temmer tɣawsa.  

 

Ad yefsa Useqqim  

ay ɣer yettwafser  

weḍris,  

 

es yijen usufu,  

 

aḍris  

 وللحكومة، 

 

 افتتاح  د  ع  ب  

 المناقشة، 

 

  ض  عار  أن ت  

  ث  ح  في ب  

  تعديل   ل   ك  

  ض  ر  ي ع   م  ل  

  ل  ب  ق   ن  م  

 على اللجنة 

  .يها األمرن  ع  ي  التي 

 

  المجلس   ت  ب  ي  

 المعروض عليه 

 ، النص  

 

 بتصويت واحد، 

 

 في النص 
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ay ɣef yettwamsiwlen,  

 

akk nnes  

niɣ aful nnes  

 

malla  

yetter Onabaḍ  

ayenni,  

 

aked usewdi  

es yisuɣuden  

yettwasumren  

niɣ yettwadeggen  

zi ɣer-s.  

 

Aha yallfus  

i useqqim  

ay temmer tɣawsa  

ad yemnamar mgal  

taɣda ya  

 المتناقش فيه، 

 

 كله 

 أو بعضه 

 

 إذا ما 

  طلبت الحكومة  

 ذلك، 

 

 مع االقتصار 

 على التعديالت 

 المقترحة 

 أو المقبولة 

 ها. ل  ب  ق   ن  م  

 

 وبإمكان 

 المجلس 

 المعني باألمر 

 ى أن يعترض عل

 هذه المسطرة 
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es tugut  

en yigmamen ines.  

 

 بأغلبية 

 . أعضائه

 

 

Amagrad 84  

 

Ad mmeslayen  

sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

es wemseḍfar  

ɣef wakk asenfar  

niɣ asumer  

en osaḍof,  

 

ḥuma ad awḍen  

ɣer wazzray  

en weḍris yellan d-ijjen;  

 

aha ad yemmeslay 

Useqqim Imarayen  

 

  84 الفصل

 

  ل  او  د  ت  ي  

 ا س  ل  ج  م  

 البرلمان 

 بالتتابع 

 في كل مشروع 

  ح  ر  ت  ق  م  أو 

 قانون، 

 

 التوصل  ة  ي  غ  ب  

 قة إلى المصاد  

 واحد؛  ص   على ن  

 

 تداول وي  

 النواب  مجلس  
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es tezwara,  

 

aha es ommeḍfar,  

 

ɣef yisenfaren  

en yisaḍofen,  

 

aha ɣef yisumuren  

en yisaḍofen  

yettwawcen  

es tsentayt  

en yigmamen ines.  

 

Aha ad yemmeslay 

Useqqim Imessemtiren  

es twala nnes  

es tezwara,  

 

aha es ommeḍfar,  

 

 باألسبقية، 

 

 وعلى التوالي، 

 

 في مشاريع 

 القوانين، 

 

 حات وفي مقتر  

 القوانين 

  ت  م  د   التي ق  

  رة  اد  بمب

 من أعضائه. 

 

 تداول وي  

مجلس المستشارين 

 بدوره 

 باألسبقية، 

 

 وعلى التوالي، 
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ɣef yisenfaren  

en yisaḍofen  

aha altu  

ɣef yisumuren  

en yisaḍofen  

ay yellan  

d-tasentayt  

en yigmamen ines;  

 

aha ad yemmeslay  

wakk aseqqim  

ɣef weḍris  

ay  

yessuf  

Useqqim nniḍen  

es twila  

ay deg ɣer-s yettwasekk.  

 

Aha ad yili i Useqqim  

Imarayen usufu  

 في مشاريع 

 القوانين 

 وكذا 

 في مقترحات 

 القوانين 

 التي هي 

  ة  ر  مباد   ن  م  

 أعضائه؛ 

 

 تداول وي  

 مجلس  كل  

 في النص 

 الذي 

 عليه  ت  وَّ ص  

 اآلخر  المجلس  

 في الصيغة 

  .بها إليه يل  ح  التي أ  

 

  س  ل  ج  م  ل   ود  ع  وي  

  النواب التصويت  
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aggaran  

ɣef weḍris  

ay ɣef yettwafsan,  

 

aha urad yemsar  

usufu yad  

ɣas es tugut  

taguragt  

en yigmamen ines  

inemmegnat,  

 

malla  

teqqen tɣawsa  

ɣer yan weḍris  

yettnegmaḍen  

aked tegrawin tikalanin,  

 

ed yimerdulen  

ilan assaɣ  

ɣer tneflit  

 النهائي 

 على النص 

 فيه،  الذي تم البت  

 

  ع  ق  وال ي  

  هذا التصويت  

 إال باألغلبية 

 قة المطل  

 ألعضائه 

 الحاضرين، 

 

 ا إذ  

  األمر   ق  لَّ ع  ت  

  ص   ن  ب  

  ص  خ  ي  

 الجماعات الترابية، 

 

 والمجاالت 

 ذات الصلة 

  بالتنمية
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tasgant  

ed yiweẓlan  

imettiyanen.  

 

 الجهوية 

 والشؤون 

 . االجتماعية

 

 

Amagrad 85  

 

Urad yettwameslay  

ɣef yisenfaren  

ed yisumuren  

en yisaḍofen isuddsanen  

zɣer  

Useqqim Imarayen,  

 

aysiladd  

awarni  

wezray  

en mraw en wussan  

ɣef usersi nsen  

ɣer usira nnes,  

 

  85الفصل 

 

 ال يتم التداول 

 في مشاريع 

 ومقترحات 

 القوانين التنظيمية 

  ل  ب  ق   ن  م  

 لنواب، ا مجلس  

 

 إال 

  د  ع  ب  

  ي   ض  م  

 أيام  عشرة  

 ها ع  ض  على و  

 لدى مكتبه، 
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aha es wassis aked teɣda  

yettwaseknen  

deg umagrad 84,  

 

aha ad yili wazzray nsen  

es uneggaru  

es tugut  

taguragt  

en yigmamen  

inemmegnat  

zeg Useqqim  

yettwabedren;  

 

imil  

malla  

temmer tɣawsa  

kra en usenfar  

niɣ asumer  

en yun osaḍof  

 

 سطرة الم   ق  ف  و  و  

 شار إليها الم  

 ، 84في الفصل 

 

 وتتم المصادقة عليها 

 نهائيا 

 باألغلبية 

 المطلقة 

 لألعضاء 

 الحاضرين 

 من المجلس 

 المذكور؛ 

 

  ه  نَّ أ   ر  ي  غ  

 ا إذ  

  األمر   ق  لَّ ع  ت  

  عبمشرو

 ح ر  أو بمقت  

  قانون  
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asuddsan  

yengemḍen aked  

Useqqim Imessemtiren  

niɣ  

tigrawin tikalanin,  

 

daɣ  

asufu ad yemsar  

es tugut  

en yigmamen  

en Useqqim Imarayen.  

 

Yuccel  

ad yemsar  

usikez  

en yisaḍofen isuddsanen  

yeqqnen  

ɣer Useqqim 

Imessemtiren,  

 

 تنظيمي 

  ص  خ  ي  

 مجلس المستشارين 

 أو 

 الجماعات الترابية، 

 

 فإن 

 التصويت يتم 

 بأغلبية 

 أعضاء 

 .مجلس النواب

 

  ب  ج  ي  

  مَّ ت  أن ي  

  إقرار  

التنظيمية  القوانين  

  المتعلقة  

 بمجلس 

 المستشارين، 
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es yan wemsasa  

jar  

sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman,  

 

ɣef yijen weḍris  

imunen.  

 

Wer yallfus  

usuman  

en wanaḍ  

i uselkem  

en yisaḍofen isuddsanen,  

 

ɣas  

tigira  

rad tessefru Tsenbaḍt  

Tamenḍawant  

amsasa nsen  

aked Tmenḍawt.  

 باتفاق 

  ن  ي  ب  

 ي مجلس  

 البرلمان، 

 

  ص   على ن  

  .دحَّ و  م  

 

  ن  ك  م  ال ي  

  إصدار  

 األمر 

 بتنفيذ 

 القوانين التنظيمية، 

 

  إال  

  د  ع  ب  

 المحكمة   ح  ر   ص  أن ت  

 الدستورية 

 بمطابقتها 

 . للدستور
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Amagrad 86  

 

Ad ttwaseknen  

yisenfaren  

en yisaḍofen isuddsanen  

yettwarin  

di Tmenḍawt a  

es yiccil  

afad  

ad ttwazzrayen  

zɣur Obeṛlaman,  

 

deg yict tsawḍi  

wer yettagaren  

ayjar  

en teɣlift  

tamessumant  

tamezwarut  

 

 86الفصل 

 

  ض  ر  ع  ت  

  مشاريع  

 القوانين التنظيمية 

 المنصوص عليها 

 في هذا الدستور 

ً ج  و     وبا

  د  ص  ق  

 المصادقة عليها 

 البرلمان،  ل  ب  ق   ن  م  

 

  ل  ج  في أ  

 ى دَّ ع  ت  ال ي  

  ة  دَّ م  

 الوالية 

 التشريعية 

 األولى 
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ay iḍeffaren  

ufuɣ  

en oneẓḍay  

i uselkem  

en Tmenḍawt a.  

 

 ي ل  التي ت  

  صدور  

 األمر 

 بتنفيذ 

 . هذا الدستور

 

 

Tawurt tiss fust  

 

Tanbaḍt Taselkamt  

 

Amagrad 87  

 

Anabaḍ yettmun  

es Uselway Onabaḍ  

ed yineɣlafen,  

 

aha yallfus as ad yesmun 

kra ineflas  

en Uwanak.  

 

  الباب الخامس

 

  السلطة التنفيذية

 

  87الفصل 

 

 تتألف الحكومة 

من رئيس الحكومة 

 والوزراء، 

 

  مَّ ض  أن ت   ن  ك  م  وي  

ً ت  ك     ابا

 .للدولة
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Ad yegley yijen osaḍof 

asuddsan,  

 

es onegmeḍ,  

 

ilugan  

yeqqnen  

ɣer usuddes  

ed usuyur  

en twuriwin en Onabaḍ  

ed waddad asaḍofan  

en yigmamen ines.  

 

Aha ad yegley osaḍof a  

asuddsan  

altu  

addaden en temyabawt 

aked tmajilt tanabaḍant,  

 

 

  د قانون  ي حد   

 ، تنظيمي  

 

 ، خاصةً 

 

  القواعد  

 المتعلقة 

 بتنظيم 

 وتسيير 

 الحكومة  أشغال  

 القانونيَّ  والوضع  

 .ألعضائها

 

 هذا القانون   د  د   ح  وي  

  التنظيمي  

 أيضا 

 حاالت التنافي 

 الحكومية،  مع الوظيفة
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ed yilugan  

en ugelluy  

en wesmuni  

jar  

yifesniwen,  

 

ed yilugan  

yengemḍen aked usuyur  

en Onabaḍ  

umi mdan yisemmigilen  

i tɣawsiwin  

timazzalin.  

 

  وقواعد  

  د   الح  

 من الجمع 

 بين 

 المناصب، 

 

  والقواعد  

 الخاصة بتصريف 

 الحكومة 

 ها المنتهية مهام  

 لألمور 

 .الجارية

 

 

Amagrad 88  

 

Awarni ɣa yesmel Ugellid  

igmamen  

en Onabaḍ,  

 

 

 88الفصل 

 

  ك  ل  بعد تعيين الم  

 ألعضاء 

 الحكومة، 
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ad yeddu  

Uselway Onabaḍ  

mnid  

en sin en Yiseqqimen 

Obeṛlamen  

amen munen,  

 

aha ad yessken  

ahil  

ay yemmumey  

ad yesselteɣ.  

 

Aha yuccel  

ad yamey  

wahil a  

timɣalin  

tixatarin  

en twuri  

ay yedma Onabaḍ  

ad yegg,  

 يتقدم 

 الحكومة  رئيس  

  أمام  

 ي س  ل  ج  م  

 البرلمان 

 ، ن  ي  ع  م  ت  ج  م  

 

  ض  ر  ع  وي  

  البرنامج  

 عتزم الذي ي  

 ه. تطبيق  

 

  ب  ج  ي  و  

 أن يتضمن 

  هذا البرنامج  

  الخطوط  

  الرئيسية  

 للعمل 

  الذي تنوي الحكومة  

 القيام به، 
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deg wannaren inmezrayen  

en wermud  

amuran,  

 

aha es onegmeḍ  

deg wannaren  

en tsertit  

tadamsant  

 

aha tamunant  

 

aha toẓẓomant  

 

aha tadelsant  

 

aha tiniriyant.  

 

Ad yili  

wahil  

 

في مختلف مجاالت 

 النشاط 

 الوطني، 

 

 وباألخص 

 في ميادين 

 السياسة 

 االقتصادية 

 

 واالجتماعية 

 

 والبيئية 

 

 ثقافية وال

 

 .والخارجية

 

 كون ي  

  البرنامج  
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yettwannan  

sennej,  

 

d-abatu  

en weskasi  

mnid  

en sin en Yiseqqimen,  

 

iḍeffar it  

yijen usufu  

deg Useqqim Imarayen.  

 

Ad yettwaẓar Onabaḍ  

d-amettwasebdad  

tigira  

en woḍof nnes  

en teflast  

en Useqqim Imarayen,  

 

yettwasiwlen  

 المشار إليه 

 أعاله، 

 

  موضوع  

 مناقشة 

  أمام  

 ال المجلسين، ك  

 

 ها ب  ق  ع  ي  

  تصويت  

  .في مجلس النواب

 

  الحكومة   ر  ب  ت  ع  ت  

  ةً ب  صَّ ن  م  

  د  ع  ب  

 حصولها 

 على ثقة 

 النواب،  مجلس  

 

 ر عنها المعبَّ 
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es usufu  

en tugut  

taguragt  

en yigmamen  

ay zeg yettmun,  

 

i webɣur  

en wahil  

anabaḍan.  

 

 بتصويت 

 األغلبية 

 المطلقة 

 لألعضاء 

 الذين يتألف منهم، 

 

 لصالح 

 البرنامج 

 . الحكومي

 

 

Amagrad 89  

 

Anabaḍ yettellal  

tanbaḍt  

taselkamt.  

 

Anabaḍ ad yewri,  

 

sadu  

 

 89الفصل 

 

  س الحكومة  تمار  

  السلطة  

 .التنفيذية

 

 الحكومة،  ل  م  ع  ت  

 

 تحت 
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tirna  

en Uselway nnes,  

 

i uselkem en wahil  

anabaḍan  

aha i oḍakal  

en uselkem en yisaḍofen.  

 

Aha tadbelt temmers  

sadu  

ufus nnes,  

 

altu yettellal  

tamdayt  

ed ukabal  

ɣef tmersal  

ed tedrawin tunbizin.  

 

 سلطة 

 رئيسها، 

 

على تنفيذ البرنامج 

 الحكومي 

 وعلى ضمان 

 تنفيذ القوانين. 

 

 واإلدارة موضوعة 

  ت  ح  ت  

 ها، ف  ر  ص  ت  

 

 س مار  كما ت  

  اإلشراف  

  والوصاية  

على المؤسسات 

 . الت العموميةوالمقاو  

 

 

Amagrad 90  

 

 90الفصل 
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Yettellal Uselway Onabaḍ 

tirna  

tasuddsant,  

 

aha yallfus  

ad yessenbeḍ  

kra en ternawin ines  

i yineɣlafen ines.  

 

Ad ysin yiɣtasen 

isuddsanen  

dd-yetteffɣen  

zeg  

Uselway Onabaḍ  

azmul  

es oseḍfar  

zɣer  

yineɣlafen  

yettwasmaglen  

 

الحكومة  س رئيس  يمار  

  السلطة  

 التنظيمية، 

 

ن  ك   وي م 

  ض  و   ف  أن ي  

ه   بعض  س ل ط 

 .إلى الوزراء

 

 رات  المقرَّ  ل  م  ح  ت  

 التنظيمية 

 الصادرة 

 عن 

 ئيس الحكومة ر

  التوقيع  

 بالعطف 

  ن  د  ل   ن  م  

 الوزراء 

 فين المكلَّ 
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es uselkem nsen.  

 

 .بتنفيذها

 

 

Amagrad 91  

 

Ad yesmel Uselway 

Onabaḍ  

di tmujal tiɣeṛmanin  

di tdeblin tunbizin,  

 

aha di tmujal timattayin  

di tmersal  

ed tedrawin tunbizin,  

 

war  

asennezray  

en tnaḍin  

en umagrad 49  

en Tmenḍawt a.  

 

 

 91الفصل 

 

  رئيس   ن  ي   ع  ي  

  الحكومة  

 في الوظائف المدنية 

 في اإلدارات العمومية، 

 

وفي الوظائف السامية 

في المؤسسات 

 والمقاوالت العمومية، 

 

 دون 

 إخالل 

 بأحكام 

  49الفصل 

 .ستورمن هذا الد
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Yallfus i Uselway Onabaḍ 

ad yessenbeḍ  

tirna ya.  

 

لرئيس الحكومة  ن  ك  م  ي  

 تفويض 

  .هذه السلطة

 

 

Amagrad 92  

 

Ad yemsemtar  

Useqqim Onabaḍ,  

 

sadu tselwit  

en Uselway Onabaḍ,  

 

ɣef tɣawsiwin  

ed yiḍrisen  

dd-yettasen:  

 

- Tasertit tamatayt  

en Uwanak  

zdat en tmuli nnes  

 

 92الفصل 

 

 يتداول 

 الحكومة،  س  ل  ج  م  

 

 تحت رئاسة 

 رئيس الحكومة، 

 

 في القضايا 

 والنصوص 

 :التالية

 

 السياسة العامة  -

 للدولة 

 ها ض  ر  قبل ع  
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i Useqqim Aɣelfan;  

 

- Tisertiyin tunbizin;  

 

- Tisertiyin tiɣensanin;  

 

- Tutra en tiflas  

zeg Useqqim Imarayen,  

 

afad  

ad isiɣi Onabaḍ  

di trebbut en uɣalaf nnes;  

 

- Tiɣawsiwin timiranin 

yeqqnen  

ɣer Yinezgan en Wales  

aha ɣer unagraw  

amatay;  

 

- Isenfaren en yisaḍofen,  

 على المجلس الوزاري؛

 

 السياسات العمومية؛ -

 

 طاعية؛لق  السياسات ا -

 

  الثقة   ب  ل  ط   -

  ، من مجلس النواب

 

  د  ص  ق  

  الحكومة   مواصلة  

 ها؛مسؤوليت   ل  م  ح  ت  

 

القضايا الراهنة  -

 المرتبطة 

 بحقوق اإلنسان 

 وبالنظام 

 العام؛

 

 مشاريع القوانين،  -
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aha zi-sen  

asenfar  

en osaḍof  

en tiẓraf,  

 

zdat en wesrus nsen  

ɣer usira  

en Useqqim Imarayen,  

 

asel  

asennezray  

en tnaḍin  

dd-yusan  

deg umagard 49  

en Tmenḍawt a;  

 

- Iseyyiten  

en yisaḍofen;  

 

 

 ومن بينها 

 مشروع 

 قانون 

 المالية، 

 

 قبل إيداعها 

 بمكتب 

 مجلس النواب، 

 

  ون  د  

 إخالل 

 باألحكام 

 الواردة 

  49في الفصل 

 من هذا الدستور؛

 

 مراسيم  -

 القوانين؛
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- Isenfaren  

en yiseyyiten  

isuddsanen;  

 

- Isenfaren  

en yiseyyiten  

yettwaseknen  

deg yimagraden 65  

(taseddart tiss snat)  

ed 66 ed 70  

(taseddart tiss kṛaḍt)  

zi Tmenḍawt a;  

 

- Imyaqqanen  

ed yirkawalen 

igramuranen  

zdat en osaṛaḍ nsen  

ɣer Useqqim Aɣelfan;  

 

- Asmal  

 مشاريع  -

 المراسيم 

 التنظيمية؛

 

 مشاريع  -

 المراسيم 

 المشار إليها 

  65في الفصول 

 )الفقرة الثانية( 

  70و 66و

 )الفقرة الثالثة( 

 من هذا الدستور؛

 

 المعاهدات  -

 واالتفاقيات 

 الدولية 

 ل عرضها قب

 على المجلس الوزاري؛

 

 تعيين  -
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en yineflas imatayen,  

 

ed yinabdaden en tdeblin  

tinammasin  

di tdeblin tunbizin,  

 

ed yiselwayen  

en tesdawiyin  

ed yimankayen,  

 

ed yinabdaden  

en yiɣerbazen  

ed tuddsiwin timattayin.  

 

Aha yezmer osaḍof  

asuddsan  

yettwaseknen  

deg umagrad 49  

en Tmenḍawt a,  

 

 ين، العام    اب  تَّ الك  

 

ومديري اإلدارات 

 المركزية 

 باإلدارات العمومية، 

 

  ورؤساء  

 الجامعات 

 داء، م  والع  

 

 ومديري 

 المدارس 

 العليا.  والمؤسسات  

 

 وللقانون 

 التنظيمي 

 المشار إليه 

  49في الفصل 

 من هذا الدستور، 
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ad yessemdu  

talgamt  

en tmujal  

ay deg yettwasmalen  

deg Useqqim Onabaḍ.  

 

Aha ad yegley osaḍof a  

asuddsan,  

 

es onegmeḍ,  

 

imenzayen  

ed yiseqqulen  

en wesmal  

di tmujal a,  

 

lumend zeg-sen  

imenzayen  

en ummesmad  

en yisulufen  

 أن يتمم 

  ئحة  ال

 الوظائف 

 التي يتم التعيين فيها 

 في مجلس الحكومة. 

 

 هذا القانون   د  د   ح  وي  

 ، التنظيمي  

 

 على وجه الخصوص، 

 

  مبادئ  

  ومعايير  

  التعيين  

 في هذه الوظائف، 

 

 السيما منها 

 مبادئ 

 تكافؤ 

 الفرص 
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ed teklalit  

ed tezmert  

ed tsuseɣt.  

 

Ad yessken Uselway 

Onabaḍ i Ugellid  

igzulen  

en yimmeslayen  

en Useqqim Onabaḍ.  

 

 واالستحقاق 

 والكفاءة 

 .والشفافية

 

  رئيس   ع  ل  ط  ي  

  على ك  ل  الم   الحكومة  

 الصات خ  

 مداوالت 

  .مجلس الحكومة

 

 

Amagrad 93  

 

Ineɣlafen  

d-imasayen  

en uselkem en tsertit 

tanabaḍant  

akk iǧǧen  

deg oceṛṛab  

ay zeg yettwaseɣlef,  

 

  93الفصل 

 

 الوزراء 

 مسؤولون 

 عن تنفيذ السياسة 

 الحكومية 

  كل  

 في القطاع 

 ف به، المكلَّ 
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aha di wegnes  

en wemḍakal anabaḍan.  

 

Ad ssemdun yineɣlafen 

isemmigilen  

ay d-asen yettwafkan  

zɣer Uselway Onabaḍ,  

 

aha ad sseknen  

i Useqqim Anabaḍan 

manayenni.  

 

Yallfus i yineɣlafen  

ad snebḍen  

yan waful  

en tnaḍin nsen  

i yineflas en Uwanak.  

 

 

 ار وفي إط

 .التضامن الحكومي

 

 يقوم الوزراء بأداء 

 المهام 

 إليهم  ة  د  ن  س  الم  

 رئيس الحكومة،  ل  ب  ق   ن  م  

 

  ون  ع  ل  ط  وي  

  علىالحكومة  مجلس  

  .ذلك

 

 للوزراء  ن  ك  م  ي  

 ضوا و   ف  أن ي  

  جزءاً 

 من اختصاصاتهم 

 . اب الدولةتَّ إلى ك  
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Amagrad 94  

 

Igmamen en Onabaḍ  

d-imasayen  

es obekkaḍan  

mnid  

en tsenbaḍin  

en Tgeldit,  

 

ɣef mayen  

tteggen  

en yibekkaḍen  

ed tzennirin,  

 

xminni  

ttellalen  

isemmigilen nsen.  

 

Asaḍof ad yegley  

taɣda  

 94الفصل 

 

أعضاء الحكومة 

 مسؤولون 

 جنائيا 

  أمام  

 حاكم م  

 ة، المملك

 

 ا م  ع  

 يرتكبون 

 من جنايات 

 ح، ن  وج  

 

 أثناء 

 ممارستهم 

 .لمهامهم

 

  د القانون  ي حد   

  سطرة  الم  
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yeqqnen  

ɣer uɣalaf a.  

 

 المتعلقة 

 .بهذه المسؤولية

 

 

Tawurt tiss sḍist  

 

Timeqqan jar Tenbaḍin  

 

Tameqqunt jar Ugellid  

ed Tenbaḍt Tamessumant  

 

Amagrad 95  

 

Agellid yezmer  

ad yetter  

zi  

sin id-sen en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

ad yettwaɣeṛ  

yut teɣṛi  

 

 الباب السادس

 

 طل  العالقات بين الس  

 

ك ل  العالقة بين الم  

 والسلطة التشريعية

 

 95الفصل 

 

  ك  ل  للم  

  ب  ل  ط  أن ي  

  ن  م  

 ال مجلسي ك  

 البرلمان 

 قرأ أن ي  

  قراءةً 
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tamaynut  

wakk asenfar  

niɣ asumer  

en osaḍof.  

 

Ad tettwatter teɣṛi 

tamaynut  

es yan yinaw,  

 

aha wer yallfus  

ad tettwagi  

teɣṛi a  

tamaynut.  

 

  جديدةً 

  مشروع كل  

 ح أو مقتر  

 .قانون

 

 ل ب القراءة  ت ط  

 الجديدة 

 بخطاب، 

 

  ن  ك  م  وال ي  

ف ض    أن ت ر 

 هذه القراءة 

 الجديدة. 

 

 

Amagrad 96  

 

Agellid yezmer,  

 

awarni tammeslayt  

 

 96الفصل 

 

 ك، ل  للم  

 

  استشارة   د  ع  ب  
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aked uselway  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant  

ed wesneɣmes  

en Uselway Onabaḍ  

ed Uselway  

en Useqqim Imarayen,  

 

ed Uselway en Useqqim  

Imessemtiren,  

 

ad yefsey  

es yijen umettwasuman  

sin nni en Yiseqqimen  

niɣ ijjen zey-sen.  

 

Ad yemsar wefsay  

awarni  

yan yinaw  

ay yessutuy  

  رئيس  

 المحكمة 

 الدستورية 

  وإخبار  

  الحكومة   رئيس  

  ورئيس  

 النواب،  مجلس  

 

 مجلس   ورئيس  

 المستشارين، 

 

  لَّ ح  أن ي  

 بظهير 

 ً   المجلسين معا

  .ماه  د  أح   أو

 

  ل  يقع الح  

  د  ع  ب  

  طاب  خ  

 ه ه  ج   و  ي  
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Ugellid i Waydud.  

 

 . ةإلى األم   ك  ل  الم  

 

 

Amagrad 97  

 

Ad yettwafren Obeṛlaman 

amaynu  

niɣ Aseqqim amaynu  

deg wezdaw  

en sin en wayyuren  

es wugar  

awarni wezmez  

en wefsay.  

 

 

 97الفصل 

 

يتم انتخاب البرلمان 

 الجديد 

 المجلس الجديد  أو

 في ظرف 

 شهرين 

 على األكثر 

 تاريخ  د  ع  ب  

  .الحل

 

 

Amagrad 98  

 

Malla  

yettwafsey  

yan zi sin en Yiseqqimen,  

 

 98الفصل 

 

 إذا 

  ل  ح   ع  ق  و  

 المجلسين،  د  أح  
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wer yallfus ad yettwafsey 

Useqqim  

ay d-as yettjuran  

ɣas  

tigira  

en wezray  

en yun useggʷas  

awarni tefrant nnes,  

 

aysiladd  

deg waddad  

en tuggumt  

en tuggʷra  

en yut tugut tanabaḍant  

agnes  

en Useqqim Imarayen  

amaynu.  

 

 

  ل  ح   ن  ك  م  فال ي  

 المجلس 

 ليه الذي ي  

  إال  

  د  ع  ب  

  ي   ض  م  

  ة  ن  س  

 على انتخابه، 

 

 ما عدا 

  في حالة  

  ر  ذ  ع  ت  

  ر  ف  و  ت  

  حكومية   أغلبية  

  ل  داخ  

 النواب  مجلس  

 .الجديد
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Amagrad 99  

 

Ad yettwankeḍ  

oɣoṛi  

en wemgaru  

jaj  

en Useqqim Aɣelfan,  

 

es wassis aked  

umagrad 49  

en Tmenḍawt a,  

 

aha awarni  

usissen en Obeṛlaman  

es uyenni  

zɣer Ugellid.  

 

 99الفصل 

 

 تم اتخاذ قرار ي

 إشهار 

 الحرب 

  ل  داخ  

 المجلس الوزاري، 

 

ً ب  ط     قا

  49للفصل 

 من هذا الدستور، 

 

  د  ع  وب  

ً ل  البرلمان ع   إحاطة    ما

 بذلك 

  .كل  الم   ن  د  ل   ن  م  

 

 

Timeqqan jar Tenbaḍin 

Tamessumant  

 

العالقات بين السلطتين 

 التشريعية 
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aha Taselkamt  

 

Amagrad 100  

 

Ad tettwasnegmeḍ  

es tezwara  

yat tɣimit  

di wakk imalass  

i yisestinen  

en yigmamen  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman  

ed temrarutin en Onabaḍ.  

 

Ad yefk Onabaḍ  

tamrarut nnes  

jaj  

simraw  

en wussan izerrin  

ɣef usekki  

 والتنفيذية

 

 100الفصل 

 

  ص  صَّ ت خ  

 باألسبقية 

  جلسة  

 في كل أسبوع 

  ألسئلة  

  أعضاء  

  ي  س  ل  ج  م  

 البرلمان 

 .وأجوبة الحكومة

 

  لي الحكومة  ت د  

 بجوابها 

 خالل 

 العشرين 

 يوما الموالية 

 إلحالة 
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en usesten  

dar-s.  

 

Ad ttwafkent temrarutin  

ɣef yisestinen  

yeqqnen ɣer tsertit 

tamatayt  

zɣer  

Uselway Onabaḍ,  

 

aha ad tettwasnegmeḍ  

i yisestinen a  

yut tɣimit  

akk ayyur,  

 

aha ad ttwafkent  

temrarutin ɣef-sen  

mnid  

en Useqqim  

ay temmer tɣawsa  

 السؤال 

 .إليها

 

  األجوبة   م  دَّ ق  ت  

 على األسئلة 

 المتعلقة بالسياسة 

 العامة 

  ل  ب  ق   ن  م  

 الحكومة،  رئيس  

 

  ص  صَّ خ  وت  

 لهذه األسئلة 

 واحدة  جلسة  

 شهر،  كلَّ 

 

  م  دَّ وت ق  

 عنها  األجوبة  

  أمام  

 المجلس 

  عنيه األمر  الذي ي  



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
279 

deg wakud  

en kṛamraw en wussan  

izerrin ɣef usekki  

en yisestinen  

ɣer Uselway Onabaḍ.  

 

 خالل 

 الثالثين يوما 

 الموالية إلحالة 

 األسئلة 

  .س الحكومةإلى رئي

 

 

Amagrad 101  

 

Ad yessken Uselway 

Onabaḍ  

zdat i Obeṛlaman  

tanoṭṭaft  

taẓanẓant  

en twuri en Onabaḍ,  

 

es tsentayt nnes,  

 

niɣ es tutra  

zeg wiss-kṛaḍ-twal  

 

 101الفصل 

 

  رئيس   ض  ر  ع  ي  

 الحكومة 

 البرلمان  أمام  

  الحصيلة  

 المرحلية 

 لعمل الحكومة، 

 

 إما بمبادرة منه، 

 

 أو بطلب 

 ثلث  ن  م  
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en yigmamen  

en Useqqim Imarayen,  

 

niɣ zi tugut  

en yigmamen  

en Useqqim Imessemtiren.  

 

Ad tettwasnegmeḍ  

yict tɣimit taseggʷasant  

zɣer Obeṛlaman  

i weskasi ɣef tsertiyin 

tunbizin  

ed usuteg nsent.  

 

  أعضاء  

 النواب،  لس  مج

 

  أغلبية   ن  أو م  

  أعضاء  

 .المستشارين مجلس  

 

  ص  صَّ ت خ  

 سنوية  جلسة  

 البرلمان  ل  ب  ق   ن  م  

لمناقشة السياسات 

 العمومية 

 . وتقييمها

 

 

Amagrad 102  

 

Yallfus  

i tseqquma  

yendazen  

 

 102الفصل 

 

  ن  ك  م  ي  

 جان ل   ل  

 المعنية 
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deg  

Yiseqqimen es sin id-sen 

ad ssutrent  

asefled  

ɣer yimasayen en tdeblin  

ed tuddsiwin  

ed tedrawin tunbizin,  

 

es ummegnu  

en yineɣlafen  

yendazen,  

 

aha sadu  

tmasit nsen.  

 

 في 

 ال المجلسين ك  

 أن تطلب 

  االستماع  

ي اإلدارات إلى مسؤول  

 والمؤسسات 

 والمقاوالت العمومية، 

 

 بحضور 

 الوزراء 

 ين، ي   ن  ع  الم  

 

 وتحت 

 .مسؤوليتهم

 

 

Amagrad 103 

 

Yallfus  

i Uselway Onabaḍ  

 

 103الفصل 

 

  ن  ك  م  ي  

 لرئيس الحكومة 
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ad yeqqen,  

 

dar  

Useqqim Imarayen,  

 

asiɣi  

en Onabaḍ  

di trebbut  

en uɣalaf nnes  

es yijen usufu  

yetticcen  

taflast  

di tɣawsa en yun usefru  

ay yenna deg ubatu  

en tsertit  

tamatayt,  

 

niɣ di tɣawsa  

en yan weḍris  

ay ɣef yettetter amsasa.  

 ، ط  ب  ر  أن ي  

 

 لدى 

 مجلس النواب، 

 

  ة  ل  مواص  

 الحكومة 

  ل  م  ح  ت  

 ها ؤوليت  مس

  بتصويت  

  ح  ن  م  ي  

 الثقة 

 بشأن تصريح 

 ي به في موضوع ل  د  ي  

 السياسة 

 العامة، 

 

 أو بشأن 

  ص   ن  

  .عليه الموافقة   ب  ل  ط  ي  



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
283 

 

Wer yallfus  

welday  

en teflast  

zeg Onabaḍ,  

 

niɣ tuggit  

en weḍris,  

 

aysiladd  

es tugut  

taguragt  

en yigmamen  

yesmunan  

Aseqqim Imarayen.  

 

Wer yettemsara usufu  

ɣas  

awarni wezray  

en kṛaḍ en wussan  

 

  ن  ك  م  ال ي  

  ب  ح  س  

 الثقة 

 من الحكومة، 

 

  ض  ف  أو ر  

 النص، 

 

  إال  

 باألغلبية 

 قة ل  ط  الم  

 لألعضاء 

 الذين يتألف منهم 

  .وابمجلس الن

 

  التصويت   ع  ق  ال ي  

  إال  

  ي   ض  م   د  ع  ب  

 ثالثة أيام 
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yemdan  

ɣef wezmez  

en wesrus en tɣawsa  

en teflast.  

 

Ad yessiweḍ welday  

en teflast  

ɣer  

tzeṛẓomt  

en Onabaḍ amen imun.  

 

 كاملة 

 على تاريخ 

 طرح مسألة 

 .الثقة

 

  يؤدي سحب  

 الثقة 

 إلى 

 استقالة 

 ماعية. الحكومة استقالة ج  

 

 

Amagrad 104  

 

Yallfus  

i Uselway Onabaḍ  

ad yefsey  

Aseqqim Imarayen,  

 

awarni tammeslayt  

 

 104الفصل 

 

  ن  ك  م  ي  

 لرئيس الحكومة 

  حل  

 مجلس النواب، 

 

  استشارة   د  ع  ب  
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aked Ugellid  

ed Uselway en Useqqim,  

 

ed Uselway  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant,  

 

es yan useyyi  

yettwaskaren   

di yan Useqqim  

Aɣelfan.  

 

Ad yefk  

Uselway Onabaḍ  

mnid  

en Useqqim Imarayen  

ijen usefru  

yettamyen,  

 

es onegmeḍ,  

  ك  ل  الم  

 المجلس،  ورئيس  

 

 ورئيس 

  المحكمة  

 الدستورية، 

 

 بمرسوم 

  ذ  خ  تَّ ي  

  في مجلس  

 .وزاري

 

 م قد   ي  

 الحكومة  رئيس  

  أمام  

 مجلس النواب 

 تصريحا 

 يتضمن، 

 

 بصفة خاصة، 
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timeglay  

en weɣtas en wefsay  

ed yiswan ines.  

 

 

  دوافع  

 قرار الحل 

 .وأهدافه

 

 

Amagrad 105  

 

Aseqqim Imarayen 

yezmer ad yessegdel  

asiɣi  

en Onabaḍ  

di tkessit en uɣalaf nnes,  

 

es usufu  

ɣef  

yun usuter en tedrest;  

 

aha wer yettwadeggi 

usuter a  

 

  105الفصل 

 

 لمجلس النواب 

 أن يعارض 

 في مواصلة 

  الحكومة  

 مسؤوليتها،  ل  م  ح  ت  

 

 بالتصويت 

 على 

 ملتمس للرقابة؛ 

 

 هذا  ل  ب  ق  وال ي  

  الملتمس  
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ɣas malla  

yessegmeḍ it  

es wudrus  

wiss-semmus-twal  

en yigmamen  

yesmunan  

Aseqqim.  

 

Wer yettɣurud udeggi  

ɣef usuter en tedrest  

zɣer  

Useqqim Imarayen,  

 

aysiladd  

es usufu  

en tugut taguragt  

en yigmamen  

ay zeg yettmun.  

 

Wer yettemsara usufu  

 إال إذا 

 ه ع  وقَّ 

 على األقل 

مس     خ 

 األعضاء 

الذين يتألف منهم 

 .المجلس

 

 الموافقة  ح  ص  ال ت  

 تمس الرقابة على مل

  ل  ب  ق   ن  م  

 مجلس النواب، 

 

  إال  

 بتصويت 

األغلبية المطلقة 

 لألعضاء 

 . الذين يتألف منهم

 

 ال يقع التصويت 
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ɣas  

awarni wezray  

en kṛaḍ en wussan  

yemdan  

ɣef wesrus en usuter;  

 

aha ad yessiweḍ udeggi  

ɣef usuter en tedrest  

ɣer tzeṛẓomt  

en Onabaḍ amen imun.  

 

Malla yemsar udeggi  

en Useqqim Imarayen  

ɣef usuter en tedrest,  

 

iwa wer tettwadegga  

awarni uyenni  

tifki  

en kra en usuter en tedrest  

mnid nnes  

 إال 

 بعد مضي 

 ثالثة أيام 

 كاملة 

 على إيداع الملتمس؛ 

 

 وتؤدي الموافقة 

 على ملتمس الرقابة 

 إلى استقالة 

 .الحكومة استقالة جماعية

 

 فقة إذا وقعت موا

 مجلس النواب 

 على ملتمس الرقابة، 

 

  ل  ب  ق  فال ي  

 بعد ذلك 

  تقديم  

  رقابة   س  م  ت  ل  م   أي   

  هأمام  
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taɣzi  

en yijen useggʷas.  

 

  ة  يل  ط  

 .ةن  س  

 

 

Amagrad 106  

 

Aseqqim Imessemtiren 

yezmer ad yessesten  

Anabaḍ  

es wammak  

en yan usuter  

ay yessegmaḍ  

es wudrus  

wiss-fus-twal  

en yigmamen ines;  

 

aha wer yettili usufu  

ɣef-s,  

 

tigira en wezray  

 

 106الفصل 

 

 لمجلس المستشارين 

 أن ي سائل 

  الحكومة  

 بواسطة 

  ملتمس  

 عه ق   و  ي  

 على األقل 

مس     خ 

 أعضائه؛ 

 

 وال يقع التصويت 

 عليه، 

 

  ي   ض  بعد م  
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en kṛaḍ en wussan  

ummiden  

ɣef wesrus nnes,  

 

ɣas es tugut taguragt  

en yigmamen  

en Useqqim ad.  

 

Ad yazen Uselway  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

deɣya,  

 

aḍris  

en usuter  

en usesten  

ɣer Uselway Onabaḍ;  

 

aha ila uneggaru ya  

tasawḍi  

 أيام  ثالثة  

 كاملة 

 على إيداعه، 

 

إال باألغلبية المطلقة 

 ألعضاء 

 .هذا المجلس

 

 يبعث رئيس 

 مجلس المستشارين، 

 

 على الفور، 

 

 بنص 

 ملتمس 

 المساءلة 

 إلى رئيس الحكومة؛ 

 

 ولهذا األخير 

  ل  ج  أ  
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en sḍis en wussan  

afad ad yefser  

mnid  

en useqqim ad  

tamrarut en Onabaḍ,  

 

ad et yeḍfar  

yun weskasi  

wer yettili tigira nnes  

kra en westay.  

 

 ستة أيام 

 ليعرض 

  ام  أم  

 هذا المجلس 

 الحكومة،  جواب  

 

 وه ل  ت  ي  

 نقاش 

 ه ب  ق  ع  ال ي  

  .تصويت

 

 

Tawurt tiss sat  

 

Tanbaḍt Tazurfant  

 

Azarug en Uzuref  

 

Amagrad 107  

 

 

 الباب السابع

 

 السلطة القضائية

 

 استقالل القضاء

 

 107الفصل 
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Tanbaḍt Tazurfant  

d-tamezzarugt  

ɣef Tenbaḍt Tamessumant 

aha ɣef  

Tenbaḍt Taselkamt.  

 

Agellid iga amaḍkal  

en uzarug  

en Tenbaḍt Tazurfant.  

 

 السلطة القضائية 

 مستقلة 

عن السلطة التشريعية 

 وعن 

 .السلطة التنفيذية

 

هو الضامن  ك  ل  الم  

 الستقالل 

 السلطة القضائية. 

 

 

Amagrad 108  

 

Wer ttwasertaken  

yimezzurfa  

en yinkaḍen  

aha wer ttwasmoṭṭoyen  

ɣas  

es weswar  

en osaḍof.  

 

 108الفصل 

 

ل     ال ي ع ز 

  ضاة  ق  

 األحكام 

 لون ق  ن  وال ي  

 إال 

 بمقتضى 

 .القانون
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Amagrad 109  

 

Ad tettwagdal  

wakk timekcemt  

deg yiweẓlan  

yettwasersen  

ɣer uzuref;  

 

aha wer yetteṭṭef  

umezzarfu  

di twuri nnes  

tazurfant  

kra en wanaḍen  

niɣ timuliwin,  

 

aha wer yettinez  

i kra en waddar.  

 

 

  109الفصل 

 

  ع  ن  م  ي  

  ل  خ  د  ت   ل  ك  

 في القضايا 

 المعروضة 

 على القضاء؛ 

 

 تلقى وال ي  

 القاضي 

 بشأن مهمته 

 القضائية 

 أي أوامر 

 أو تعليمات، 

 

 وال يخضع 

 .ألي ضغط
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Yuccel i umezzarfu,  

 

akkmelmi  

yettwařa  

is  

azarug nnes  

yettwazda,  

 

ad yessekk  

taɣawsa  

dar Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant.  

 

Ad yettwaẓar  

wakk 

asennezray  

zeg umezzarfu  

i tuɣunt  

en uzarug  

ed wunuf  

 يجب على القاضي، 

 

 كلما 

 اعتبر 

  أنَّ 

 استقالله 

 د، مهدَّ 

 

  يل  ح  أن ي  

  األمر  

المجلس األعلى إلى 

 .للسلطة القضائية

 

  د  ع  ي  

 كل 

 إخالل 

 من القاضي 

 بواجب 

 االستقالل 

 والتجرد 
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am d-azgal  

azzulan  

d-ameqqṛan,  

 

znift  

en yiḍfaren  

izurfanen  

yallfusen.  

 

Asaḍof yettmerrat  

kraygatyan  

yurmen  

ad yessedrez  

amezzarfu  

es yict tmamekt  

urd  

tazerfant.  

 

 ً   خطأ

 ً   مهنيا

 ً  ، جسيما

 

 بصرف النظر 

 عن المتابعات 

 القضائية 

 .ةل  المحتم  

 

  ب القانون  يعاق  

  ن  م   لَّ ك  

 حاول 

 التأثير على 

 القاضي 

 بكيفية 

 غير 

 . مشروعة

 

 

Amagrad 110  

 

 110الفصل 
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Wer ttwasenkasen 

yimezzurfa  

en yinkaḍen  

ɣas  

es uselteɣ en osaḍof.  

 

Aha wer dd-tteffɣen  

yinkaḍen en uzuref  

aysiladd  

ɣef  

udasil  

en uselteɣ  

uɣdim  

en osaḍof.  

 

Yuccel i yimezzurfa  

en tnurayt tamatayt  

ad sseltaɣen  

asaḍof.  

 

  م  ز  ل  ال ي  

  قضاة  

 األحكام 

 إال 

 بتطبيق القانون. 

 

  ر  د  ص  وال ت  

 أحكام القضاء 

 إال 

 على 

 أساس 

 التطبيق 

 العادل 

 .للقانون

 

 على قضاة  ب  ج  ي  

 النيابة العامة 

 تطبيق 

 انون. الق
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Altu  

yuccel asen  

usuɣun  

es tmuliwin  

yuran  

tisaḍofanin  

dd-yettackan  

zi tirna  

ay ḍeffaren.  

 

 

 كما 

 يتعين عليهم 

 االلتزام 

 بالتعليمات 

 الكتابية 

 القانونية 

 الصادرة 

 عن السلطة 

 . التي يتبعون لها

 

 

Amagrad 111  

 

Imezzurfa lan inezgi  

en tlelli en usiwel,  

 

es wayen yettemsasan  

aked  

tuɣunt  

 

 111الفصل 

 

 للقضاة الحق 

 في حرية التعبير، 

 

 بما يتالءم 

 مع 

 واجب 
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en wejbar  

ed tɣariwin  

tizurfanin.  

 

Yallfus  

i yimezzurfa  

ad adfen aked tmesmunin,  

 

niɣ ad skan  

timesmunin tazzulanin,  

 

es wezrekki  

en tuɣunin  

en wunuf  

ed uzarug  

en uzuref,  

 

aha es wassis  

aked tfadiwin  

yettwarin  

 التحفظ 

 واألخالقيات 

 .القضائية

 

  ن  ك  م  ي  

 للقضاة 

 االنخراط في جمعيات، 

 

 أو إنشاء 

 جمعيات مهنية، 

 

 مع احترام 

 واجبات 

 التجرد 

 واستقالل 

 القضاء، 

 

ً ب  وط     قا

 للشروط 

 المنصوص عليها 
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deg osaḍof.  

 

Ad yettwagdal  

ɣef yimezzurfa  

ad kecmen  

aked yikabaren isertanen  

ed tuddsiwin tinmalayin.  

 

  .في القانون

 

 ي منع 

 على القضاة 

 االنخراط 

في األحزاب السياسية 

 . والمنظمات النقابية

 

 

Amagrad 112  

 

Ad yettwagley unagraw 

adasilan  

en yimezzurfa  

es yijen osaḍof  

asuddsan.  

 

 

 112الفصل 

 

 ي حدَّد  النظام  

 األساسي 

 للقضاة 

 بقانون 

 تنظيمي. 

 

 

Aseqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant  

 

 المجلس األعلى 

  للسلطة القضائية
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Amagrad 113  

 

Ad yakey Useqqim 

Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant  

ɣef wesnas  

en yiḍakalen  

yettwafken  

i yimezzurfa,  

 

aha lumend  

deg wayen  

yettnegmaḍen  

aked uzarug nsen  

ed wesmal nsen  

ed usiwen nsen  

ed tgellawt nsen  

ed umaknu nsen.  

 

 

  113الفصل 

 

  المجلس   يسهر

 األعلى 

 القضائية  للسلطة

 على تطبيق 

 الضمانات 

 الممنوحة 

 للقضاة، 

 

 والسيما 

 فيما 

 يخص 

 استقاللهم 

 وتعيينهم 

 وترقيتهم 

 وتقاعدهم 

 .وتأديبهم
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Ad yessers  

Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

es tsentayt nnes,  

 

ineqqisen  

ɣef waddad  

en uzuref  

ed unagraw en wezref,  

 

aha ad dd-yessufeɣ  

isemmtiren  

yemsasan  

di telɣa nnes.  

 

Ad dd-yessufeɣ Useqqim  

Afellay  

en Tenbaḍt  

Tazurfant,  

  ع  ض  ي  

 األعلى  المجلس  

 للسلطة القضائية، 

 

 بمبادرة منه، 

 

 تقارير 

 حول وضعية 

 القضاء 

 ومنظومة العدالة، 

 

 وي صدر 

  التوصيات  

 المالئمة 

 .بشأنها

 

 المجلس  ر  د  ي ص  

 األعلى 

 للسلطة 

 القضائية، 
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es twatra  

en Ugellid  

niɣ Anabaḍ  

niɣ Abeṛlaman,  

 

iẓriwen  

yemmeslaḍen  

ɣef wakk taɣawsa  

yeqqnen  

ɣer teɣdemt  

es weswaḍ  

en umenzay  

en obeṭṭo jar tenbaḍin.  

 

 

 بطلب 

 ك ل  من الم  

 أو الحكومة 

 أو البرلمان، 

 

  آراءً 

  ةً ل  صَّ ف  م  

 حول كل مسألة 

 تتعلق 

 بالعدالة 

 مع مراعاة 

 مبدإ 

 .طل  الس   ل  ص  ف  

 

 

Amagrad 114  

 

Ad ilin yiɣtasen  

yeqqnen  

 

 114الفصل 

 

  رات  ون المقرَّ ك  ت  

 المتعلقة 
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ɣer waddaden  

iẓoliganen,  

 

dd-yetteffɣen  

ɣef Useqqim  

Afellay en Tenbaḍt 

Tazurfant  

d-inazmaren i wesrus ufus  

sumentil  

en uzekker  

deg useqdec  

en tirna,  

 

mnid  

en useqqamu azurfan 

adeblan amattay akk  

di Tgeldit.  

 

 بالوضعيات 

 الفردية، 

 

  الصادرة  

 عن المجلس 

 األعلى للسلطة 

 القضائية 

 قابلة للطعن 

 بسبب 

 الشطط 

 في استعمال 

 السلطة، 

 

 أمام 

 أعلى هيئة قضائية إدارية 

 .بالمملكة

 

 

Amagrad 115  

 

  115الفصل 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
304 

 

Yesselway  

Ugellid  

Aseqqim  

Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

Aha yettmun  

Useqqim a zeg:  

 

- Aselway amezwaru  

en Tsenbaḍt en Wesbaw,  

am d-aselway  

amettwasmagal;  

 

- Aneɣlif amatan  

en Ugellid  

ɣer Tsenbaḍt  

en Wesbaw;  

 

 

 يرأس 

  ك  ل  الم  

  المجلس  

 األعلى 

 للسلطة القضائية، 

 

 ويتألف 

 :هذا المجلس من

 

  الرئيس األول -

 لمحكمة النقض، 

 رئيسا 

 منتدبا؛

 

  الوكيل العام   -

 ك ل  للم  

 لدى محكمة 

 النقض؛
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- Aselway  

en tɣazamt  

tamezwarut  

di Tsenbaḍt en Wesbaw;  

 

- Kkoẓ igensasen  

en yimezzurfa  

en tsenbaḍin oseḍfar,  

 

ferrnen ten  

yimezzurfa nni  

deg wayen jar-sen;  

 

- Sḍis igensasen  

en yimezzurfa  

en tsenbaḍin  

en tfesna tamezwarut,  

 

ferrnen ten  

yimezzurfa nni  

 رئيس  -

 الغرفة 

 األولى 

 بمحكمة النقض؛

 

 أربعة ممثلين  -

 لقضاة 

 محاكم االستئناف، 

 

 ينتخبهم 

 هؤالء القضاة 

  من بينهم؛

 

 ستة ممثلين  -

 لقضاة 

 م ك  احم  

 أول درجة، 

 

 ينتخبهم 

 ة هؤالء القضا
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deg wayen jar-asen;  

 

aha yuccel  

oḍakal  

en tgensest  

en tmeṭṭoḍin  

timezzurfa  

zeg wayen jar  

mraw en yigmamen  

yettwafernen,  

 

es wayen  

yettemsasan  

aked ummegnet nsent  

jaj  

en uɣaras azurfan;  

 

- Anammas;  

 

- Aselway en Useqqim  

  من بينهم؛

 

  ب  ج  ي  و  

  ضمان  

 تمثيلية 

 النساء 

 القاضيات 

 من بين 

األعضاء العشرة 

 بين، المنتخ  

 

 بما 

 يتناسب 

 مع حضورهن 

  داخل  

  السلك القضائي؛

 

  الوسيط؛ -

 

 رئيس المجلس  -
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Amuran  

en Yinezgan en Wefgan;  

 

- Semmust  

en tudmawin  

ay yessmal Ugellid,  

 

umi yettwaggayet  

es tezmert  

ed wunuf  

ed tmuɣdi,  

 

ed twakfa  

tamufut  

deg uɣaras  

en uzarug en uzuref  

ed tixxutra  

en osaḍof;  

 

yella di-sen  

 الوطني 

  لحقوق اإلنسان؛

 

  س  م  خ   -

 شخصيات 

 ، ك  ل  ها الم  ن  ي   ع  ي  

 

 مشهود لها 

 ة بالكفاء

 والتجرد 

 والنزاهة، 

 

 والعطاء 

 المتميز 

 في سبيل 

 استقالل القضاء 

 وسيادة 

 القانون؛ 

 

 من بينهم 
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yan wegmam  

yessumur it  

uneflus amatay  

en Useqqim Ussunan  

Afellay.  

 

 عضو 

 يقترحه 

  العام   األمين  

 مي ل  للمجلس الع  

 . األعلى

 

 

Amagrad 116  

 

Ad yekres Useqqim 

Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant  

snat twalawin  

deg useggʷas  

es wudrus.  

 

Aseqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant ila  

azarug  

adeblan  

 

 116الفصل 

 

  المجلس   د  ق  ع  ي  

 األعلى 

 للسلطة القضائية 

 دورتين 

 في السنة 

 .على األقل

 

يتوفر المجلس األعلى 

 للسلطة القضائية 

 على االستقالل 

 اإلداري 
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aha oẓrif.  

 

Ad awsen Aseqqim 

Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

di tenga  

tamaknuyant,  

 

kra imezzurfa  

imeggawasen  

ilan  

astitti.  

 

Ad yettwagley  

es yijen osaḍof asuddsan  

wefran  

ed usuddes  

ed tikli  

en Useqqim Afellay  

 .والمالي

 

  المجلس   د  ساع  ي  

 األعلى 

 القضائية، للسلطة 

 

 في المادة 

 التأديبية، 

 

  قضاة  

 مفتشون 

 من ذوي 

 .الخبرة

 

  د  دَّ ي ح  

 بقانون تنظيمي 

  انتخاب  

  وتنظيم  

  ر  ي  س  و  

 المجلس األعلى 
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en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

ed yiseqqulen  

yeqqnen  

ɣer usefrek  

en waddad azzulan  

en yimezzurfa,  

 

ed teɣda  

en umaknu.  

 

Ad yesweḍ  

Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

deg yiweẓlan  

yemmren  

imezzurfa  

en tnurayt  

tamatayt,  

 للسلطة القضائية، 

 

 والمعايير 

 المتعلقة 

 بتدبير 

 الوضعية المهنية 

 للقضاة، 

 

 ومسطرة 

 .التأديب

 

 يراعي 

 األعلى  المجلس  

 لطة القضائية، للس

 

 في القضايا 

  م  ه  التي ت  

  قضاة  

  النيابة  

 العامة، 
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ineqqisen  

en usuteg  

yettwafken  

zɣer tirna  

ay ḍeffaren.  

 

 

  تقارير  

 التقييم 

 ة م  المقدَّ 

 السلطة  ل  ب  ق   ن  م  

 .التي يتبعون لها

 

 

Inezgan  

en yinemmesṛaḍen  

ed yilugan en tikli  

en teɣdemt  

 

Amagrad 117  

 

Ad yameẓ umezzarfu  

taggaẓt  

en yinezgan  

en yimdanen ed tegrawin  

ed tlelliwin nsen  

 

 حقوق 

 المتقاضين 

 وقواعد سير 

 العدالة

 

 117الفصل 

 

 يتولى القاضي 

  حماية  

  حقوق  

األشخاص والجماعات 

 هم وحريات  
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ed tɣellist tazurfant nsen,  

 

ed uselteɣ en osaḍof.  

 

 وأمنهم القضائي، 

 

 .وتطبيق القانون

 

 

Amagrad 118  

 

Inezgi en ommesraḍ 

yettwaseggar  

i wakk amdan  

i westan en yinezgan ines  

ed tnafutin ines  

ay yetteggeẓ osaḍof.  

 

Akk aɣtas yettwaysin  

deg umerdul  

adeblan,  

 

waxxa yella  

d-asuddsan  

 

 118الفصل 

 

 حق التقاضي 

 مضمون 

 لكل شخص 

 للدفاع عن حقوقه 

 وعن مصالحه 

 .التي يحميها القانون

 

  ذ  خ  كل قرار ات  

 في المجال 

 اإلداري، 

 

 سواء كان 

 تنظيميا 
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niɣ  

d-aẓoligan,  

 

yallfus  

ad ɣef-s yettwasers ufus 

mnid  

en useqqamu azurfan 

adeblan amsasay.  

 

 أو 

 فرديا، 

 

  ن  ك  ي م  

 فيه  الطعن  

 أمام 

 الهيئة القضائية 

 .اإلدارية المختصة

 

 

Amagrad 119  

 

Ad yettwaẓar  

wakk amettwaɣal  

niɣ  

inirdi  

deg usekkir  

en kra obekkaḍ  

am d-imelsi,  

 

 

 119الفصل 

 

  ر  ب  ت  ع  ي  

 فيه  ه  ب  شت  كل م  

 أو 

  م  ه  تَّ م  

 رتكاب با

  جريمة  

 ً  ، بريئا
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ard  

telken  

tnekḍi nnes  

es yun weɣtas  

azurfan  

yomẓen adwas  

en usekkin  

yettwazzurfen.  

 

 إلى أن 

  ت  ب  ث  ت  

 ه ت  إدان  

  ر  رَّ ق  بم  

 قضائي 

 مكتسب لقوة 

 الشيء 

 .المقضي به

 

 

Amagrad 120  

 

Akk amdan ila inezgi  

en yijen osaraḍ uɣdim,  

 

aha en yijen wanaḍ  

dd-yetteffɣen  

agensu  

en yict tsawḍi  

yettwagran.  

 

 120الفصل 

 

  الحق   لكل شخص  

 عادلة،  في محاكمة  

 

  م  ك  وفي ح  

 ر د  ص  ي  

  ل  داخ  

  ل  أج  

  .معقول
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Inezgan en westan  

ttwaseggaren  

mnid  

en tsenbaḍin akk.  

 

 

 الدفاع  حقوق  

 مضمونة 

  أمام  

 .حاكمجميع الم  

 

 

Amagrad 121  

 

Ammesraḍ ad yili  

d-abennan  

deg waddaden  

ay ɣef yettwarin  

es osaḍof  

i wenni  

wer ilin  

isugam  

yewdan  

i ommesraḍ.  

 

 

 121الفصل 

 

 التقاضي  ون  ك  ي  

 انيا ج  م  

 في الحاالت 

 المنصوص عليها 

 قانونا 

  ن  م  ل  

 ال يتوفر على 

 موارد 

 كافية 

 .للتقاضي
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Amagrad 122  

 

Yennezga  

wakk 

wi  

yennekman  

zi kra en wezgal  

azurfan  

ad yeṭṭef  

tamaẓilt  

ay irebbu Uwanak.  

 

 

 122الفصل 

 

  ق  ح  ي  

  ل   ك  ل  

  ن  م  

  ر  رَّ ض  ت  

  طإ  خ   ن  م  

 قضائي 

 الحصول 

 على تعويض 

 .تتحمله الدولة

 

 

Amagrad 123 

 

Tiɣimitin ad ilint  

es oḍayḍay  

aysiladd  

deg waddaden  

 

 123الفصل 

 

  الجلسات   ون  ك  ت  

 علنية 

 ماعدا 

 في الحاالت 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
317 

ay deg iɣettes osaḍof  

anemgal en uyenni.  

 

 فيها القانون   ر  ر   ق  التي ي  

 . ذلك الف  خ  

 

 

Amagrad 124  

 

Inkaḍen tteffɣen-dd  

aha ttwaselkamen  

es yizwel en Ugellid  

aha es wassis aked osaḍof. 

 

 

 124الفصل 

 

  األحكام   ر  د  ص  ت  

  ذ  فَّ ن  وت  

 ك ل  باسم الم  

 .وطبقا للقانون

 

 

Amagrad 125  

 

Inkaḍen ad ilin  

ttwasenẓan,  

 

aha ad dd-ffɣen  

di yat tɣimit  

toḍrarant,  

 

 125الفصل 

 

  األحكام   ون  ك  ت  

  ةً ل  لَّ ع  م  

 

  ر  د  ص  وت  

  في جلسة  

 علنية، 
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es wassis aked tfadiwin  

yettwarin  

deg osaḍof.  

 

 

 الشروط  ق  ف  و  

 صوص عليها المن

  .في القانون

 

 

Amagrad 126  

 

Inkaḍen  

aggaranen  

dd-yetteffɣen  

zeg uzuref  

d-imessenkasen  

i midden akk.  

 

Yuccel i tenbaḍin  

tunbizin  

ad wcent  

tallalt tukmirt  

deg wakud  

 

 126الفصل 

 

 األحكام 

 النهائية 

 الصادرة 

 عن القضاء 

 ة م  ز  ل  م  

 .للجميع

 

يجب على السلطات 

 العمومية 

 تقديم 

 المساعدة الالزمة 

 أثناء 



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
319 

en osaraḍ,  

 

malla yeffeɣ-dd  

wanaḍ  

dar-sent  

es uyenni,  

 

aha yuccel asent  

ad fkent tiwizi  

deg uselkem  

en yinkaḍen.  

 

 المحاكمة، 

 

  ر  د  إذا ص  

  األمر  

 إليها 

 بذلك، 

 

 ويجب عليها 

 المساعدة 

 تنفيذ على 

 .األحكام

 

 

Amagrad 127  

 

Ad ttwasilint tsenbaḍin 

timagnutin  

aha timennegmaḍin  

es weswar  

en osaḍof.  

 

 127الفصل 

 

  حاكم  الم   ث  د  ت ح  

 العادية 

 والمتخصصة 

 بمقتضى 

  .القانون
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Wer yallfus  

usili  

en tsenbaḍin  

tisurfanin.  

 

 

  ن  ك  م  ال ي  

  إحداث  

 كم حام  

  .استثنائية

 

 

Amagrad 128  

 

Ad temmuzel  

temsulta tazurfant  

sadu  

tirna  

en tnurayt tamatayt  

ed yimezzurfa  

en wesdaddat,  

 

deg wakk  

ayen yeqqnen  

ɣer trezzutin  

 

 128الفصل 

 

  ل  م  ع  ت  

 القضائية  الشرطة  

 تحت 

 سلطة 

 النيابة العامة 

 وقضاة 

 التحقيق، 

 

  ل   في ك  

 ما يتعلق 

 باألبحاث 
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ed tissegritin  

tukmirin  

di tɣawsa  

en yibekkaḍen  

ed wammaẓ  

en yimeggayen nsen  

aha i uselken  

en tidett.  

 

 والتحريات 

 الضرورية 

 في شأن 

 الجرائم 

  ط  ب  وض  

 بيها مرتك  

 وإلثبات 

  .الحقيقة

 

 

Tawurt tiss tamt  

 

Tasenbaḍt Tamenḍawant  

 

Amagrad 129  

 

Ad tettwasenti  

yut Tsenbaḍt 

Tamenḍawant.  

 

 

 الباب الثامن

 

 المحكمة الدستورية

 

 129الفصل 

 

  ث  د  ت ح  

  محكمة  

 .دستورية
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Amagrad 130  

 

Tettmun Tsenbaḍt  

Tamenḍawant  

es mraw-ed-sin  

en yigmamen,  

 

ttwasmalen  

i wezdaw  

en tẓa iseggʷasen  

wer ttwaseynayen,  

 

sḍis  

en yigmamen  

yessmal iten Ugellid,  

 

yella di-sen  

yan wegmam  

yessumur it  

 

 130الفصل 

 

 تتألف المحكمة  

 الدستورية 

 من اثني عشر 

 ضوا، ع

 

 نون يَّ ع  ي  

 لمدة 

 سنوات  عس  ت  

 غير قابلة للتجديد، 

 

 ستة 

 أعضاء 

 ، ك  ل  م الم  ه  ن  ي   ع  ي  

 

 م ه  ن  ي  ب   ن  م  

  عضو  

 يقترحه 
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uneflus amatay  

en Useqqim Ussunan 

Afellay,  

 

ed sḍis en yigmamen  

yettwafran wezyen nsen  

zɣer Useqqim Imarayen,  

 

aha yettwafran wezgen  

nneḍni  

zɣur  

Useqqim Imessemtiren  

jar yimankaden  

ay yetticc usira  

en wakk aseqqim,  

 

aha ayenni awarni westay  

es usufu uffir  

aha es tugut  

en sin wiss-kṛaḍ-twal  

  العام   األمين  

  ي  م  ل  للمجلس الع  

 األعلى، 

 

 وستة أعضاء 

 هم نصف   ب  خ  ت  ي ن  

 مجلس النواب،  ل  ب  ق   ن  م  

 

  النصف   ب  خ  ت  ن  وي  

  ر  اآلخ  

  ل  ب  ق   ن  م  

 مجلس المستشارين 

 من بين المترشحين 

  الذين يقدمهم مكتب  

 مجلس،  ل   ك  

 

وذلك بعد التصويت 

باالقتراع السري 

 وبأغلبية 

 ثلثي 
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en yigmamen  

ay zeg yettmun  

wakk aseqqim.  

 

Malla  

yettwajleḍ  

i sin en Yiseqqimen  

niɣ i yun zeg-sen  

usennefren  

en yigmamen nni,  

 

jaj  

en tsawḍi tasaḍofant  

en useyney,  

 

ad tellal Tsenbaḍt  

tinaḍin ines,  

 

aha ad dd-tessufuɣ 

iɣtasen ines,  

 األعضاء 

 الذين يتألف منهم 

  .مجلس كل  

 

 ا إذ  

  ر  ذَّ ع  ت  

 على المجلسين 

 أو على أحدهما 

  انتخاب  

 هؤالء األعضاء، 

 

  ل  اخ  د  

 القانوني  ل  ألج  ا

 للتجديد، 

 

 س المحكمة  تمار  

 ها، اختصاصات  

 

  ر  د  ص  وت  

 ها، قرارات  
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guncek  

yan unucemt  

wer deg-s ttwasiḍinen  

yigmamen  

ay  

sul wer ttwafernen.  

 

Akk kṛaḍ iseggʷasen  

ad yettwaseyney  

wiss-kṛaḍ-twal  

en wakk taggayt  

zi yigmamen  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant.  

 

Agellid ad yesmel  

aselway en Tsenbaḍt  

Tamenḍawant  

zi yigmamen  

 

  ق  ف  و  

  اب  ص  ن  

 فيه  ب  س  ال ي حت  

  األعضاء  

 الذين 

 .همانتخاب   د  ع  ب   ع  ق  ي   م  ل  

 

سنوات  ثالث   لَّ يتم ك  

 تجديد 

 ثلث 

 فئة  ل   ك  

  أعضاء   ن  م  

 المحكمة 

  .الدستورية

 

  ك  ل  الم   ن  ي   ع  ي  

 المحكمة   رئيس  

 الدستورية 

 األعضاء  ن  ي  ب   ن  م  
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ay tet yesmunan.  

 

Ad ttwadɣaren  

yigmamen  

en Tsenbaḍt  

Tamenḍawant  

zi tudmawin  

ilan  

asemmuteg amattay  

deg wannar  

en osaḍof,  

 

ed tezmert  

tazurfant  

niɣ tannegriyant  

niɣ tadeblant,  

 

ed yinni yellalen  

tazzult nsen  

deg wezdaw  

 .الذين تتألف منهم

 

  ختار  ي  

  أعضاء  

 المحكمة 

 الدستورية 

من بين الشخصيات 

 المتوفرة على 

 تكوين عال 

 في مجال 

 القانون، 

 

 وعلى كفاءة 

 قضائية 

 أو فقهية 

 أو إدارية، 

 

 والذين مارسوا 

 هم ت  ن  ه  م  

  لمدة  
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yugaren  

mraw-ed-fus iseggusa,  

 

aha umi yettwaggayet  

es wunuf  

ed tmuɣdi.  

 

 ق وف  ت  

 ة، ن  خمس عشرة س  

 

 والمشهود لهم 

 بالتجرد 

 . والنزاهة

 

 

Amagrad 131  

 

Ad yegley yun osaḍof  

asuddsan  

ilugan  

en usuddes  

en Tsenbaḍt  

Tamenḍawant  

ed tikli nnes  

ed tsekkirin  

yettwaḍfaren  

mnid nnes,  

 

  131الفصل 

 

  قانون   د  د   ح  ي  

 تنظيمي 

  قواعد  

 تنظيم 

 المحكمة 

 الدستورية 

 وسيرها 

 واإلجراءات 

 ة ع  ب  تَّ الم  

 أمامها، 
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ed waddad  

en yigmamen ines.  

 

Ad yegley osaḍof  

asuddsan  

altu  

isemmigilen  

ay wer izerri  

wesmuni jar-asen  

ed tegmemt  

en Tsenbaḍt  

Tamenḍawant,  

 

es onegmeḍ  

ayen yeqqen di-sen  

ɣer tazzulin tilelliyin,  

 

ed tarrayt en usekkir  

en sin en yiseyniyen  

 

 ووضعية 

 .هاأعضائ  

 

  القانون   د  د   ح  ي  

 التنظيمي 

 أيضا 

 المهام 

 التي ال يجوز 

 بينها  ع  م  الج  

 وبين عضوية 

 المحكمة 

 الدستورية، 

 

  خاصةً 

 ما يتعلق منها 

 بالمهن الحرة، 

 

 وطريقة إجراء 

 التجديدين 
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imezwura  

en wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen ines,  

 

ed tmamkin en wesmal  

en wi  

dd-ɣa yasen  

deg wansa  

en yigmamen ines  

umi yaggum  

ad ggen isemmigilen nsen, 

 

niɣ zṛeẓmen  

niɣ mmuten  

deg wakud  

en tuzdawt  

en tegmemt nsen.  

 

  ن  ي  ل  األوَّ 

 لثلث 

 أعضائها، 

 

 تعيين  وكيفيات  

  ن  م  

  ل  ح  ي  

  لَّ ح  م  

 أعضائها 

الذين استحال عليهم 

 بمهامهم،  القيام  

 

 أو استقالوا 

 وا ف  و  أو ت  

  أثناء  

  ة  دَّ م  

 . عضويتهم

 

 

Amagrad 132  

 

 132الفصل 
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Tettellal Tsenbaḍt 

Tamenḍawant  

tinaḍin  

ay d-as yettwafken  

es yimagraden  

en Tmenḍawt,  

 

aha es tnaḍin en yisaḍofen  

isuddsanen,  

 

aha tettebbi  

es tmerniwt ɣer uyenni  

deg ufutu  

en tefrant  

en yigmamen  

en Obeṛlaman  

ed temhal  

en tutra-usefru.  

 

 

 س المحكمة  تمار  

الدستورية 

  االختصاصات  

 إليها  ة  د  المسن  

 بفصول 

 الدستور، 

 

ام القوانين وبأحك

 التنظيمية، 

 

  ت  ب  وت  

 باإلضافة إلى ذلك 

 في صحة 

 انتخاب 

 أعضاء 

 البرلمان 

  وعمليات  

 .االستفتاء
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Ad ttwasekken  

ɣer  

Tsenbaḍt Tamenḍawant 

yisaḍofen isuddsanen  

zdat en usufeɣ  

en wanaḍ  

i uselkem nsen,  

 

ed yinagrawen igensanen  

en wakk ijjen  

zeg Useqqim Imarayen  

ed Useqqim Imessemtiren  

zdat en usenti  

en wesnas nsen  

afad ad tebbi  

deg wemsasa nsen  

aked Tmenḍawt.  

 

Yallfus i Ugellid,  

 

  ال  ح  ت  

 إلى 

المحكمة الدستورية 

 التنظيمية  القوانين  

 إصدار  ل  ب  ق  

 األمر 

 بتنفيذها، 

 

 الداخلية  واألنظمة  

  ل   ك  ل  

ن مجلس النواب م  

 ومجلس المستشارين 

 الشروع  ل  ب  ق  

 في تطبيقها 

  تَّ ب  ت  ل  

 في مطابقتها 

 .للدستور

 

 ك، ل  م  ل  ل   ن  ك  م  ي  
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aha altu  

i wakk ijjen  

zeg Uselway Onabaḍ,  

 

niɣ aselway  

en Useqqim Imarayen,  

 

niɣ aselway  

en Useqqim Imessemtiren,  

 

niɣ  

wiss-semmus-twal  

en yigmamen  

en Useqqim Imarayen,  

 

niɣ  

kkomraw  

en yigmamen zeg  

Useqqim Imessemtiren,  

 

 وكذا 

  ل   ك  ل  

 من رئيس الحكومة، 

 

 أو رئيس 

 مجلس النواب، 

 

 أو رئيس 

 مجلس المستشارين، 

 

 أو 

مس   خ 

 أعضاء 

 مجلس النواب، 

 

 أو 

 أربعين 

عضوا من أعضاء 

 مجلس المستشارين، 
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ad ssekken  

isaḍofen,  

 

zdat en usufeɣ  

en wanaḍ  

i uselkem nsen,  

 

dar  

Tsenbaḍt Tamenḍawant,  

 

ḥuma ad tebbi  

deg wemsasa nsen  

aked Tmenḍawt.  

 

Ad tenkeḍ Tsenbaḍt 

Tamenḍawant  

deg waddaden  

yettwarin  

di tseddarin  

 

 وا يل  ح  أن ي  

 ، القوانين  

 

 إصدار  ل  ب  ق  

 األمر 

 بتنفيذها، 

 

 إلى 

 المحكمة الدستورية، 

 

  تَّ ب  ت  ل  

 في مطابقتها 

 .للدستور

 

  المحكمة   ت  ب  ت  

 الدستورية 

 في الحاالت 

 المنصوص عليها 

 في الفقرتين 
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tiss snat  

 

ed tiss kṛaḍt  

 

en umagrad a,  

 

agnes  

en tsawḍi  

en yan wayyur  

zeg wezmez  

en usekki.  

 

Imil  

tasawḍi a  

ad tettwasader  

deg waddad  

en wermoḍ  

ɣer tam en wussan,  

 

es yat tutra en Onabaḍ.  

 الثانية 

 

 والثالثة 

 

 من هذا الفصل، 

 

  ل  اخ  د  

  ل  ج  أ  

  شهر  

 من تاريخ 

 لة. اإلحا

 

 غير أن 

 هذا األجل 

  ض  فَّ ي خ  

  في حالة  

 االستعجال 

 إلى ثمانية أيام، 

 

 .بطلب من الحكومة
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Yessakkʷaḍ usekki  

dar  

Tsenbaḍt Tamenḍawant  

deg waddaden a,  

 

ɣer  

wesbeddi  

en wenyuddu  

en tsawḍi en usufeɣ  

en wanaḍ i uselkem.  

 

Ad tenkeḍ  

Tsenbaḍt Tamenḍawant  

deg yisrusen en ufus  

yeqqnen  

ɣer tefrant  

en yigmamen  

en Obeṛlaman,  

 

 

  تؤدي اإلحالة  

 إلى 

 المحكمة الدستورية 

 في هذه الحاالت، 

 

 إلى 

  ف  ق  و  

 سريان 

 إصدار  ل  ج  أ  

 .األمر بالتنفيذ

 

  ت  ب  ت  

 الدستورية  ة  المحكم

 في الطعون 

 المتعلقة 

 خاب بانت

 أعضاء 

 البرلمان، 
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agnes  

en tsawḍi  

en yun useggʷas,  

 

es usenti  

zeg wezmez  

en umendu  

en tsawḍi  

en tifki  

en yisrusen ufus  

dar-s.  

 

Imil  

Tasenbaḍt tzemmer  

ad teṣṣoref  

tasawḍi a  

es weswar  

en yijen weɣtas  

yettwasenẓan,  

 

  ل  داخ  

  ل  ج  أ  

 ، ة  ن  س  

 

  ابتداءً 

 من تاريخ 

  انقضاء  

  ل  ج  أ  

 تقديم 

 الطعون 

 إليها. 

 

 غير أن 

 للمحكمة 

 تجاوز 

 ل هذا األج  

 بموجب 

  قرار  

 ، ل  لَّ ع  م  
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malla  

yezzuccel ayenni  

woṭṭon  

en yisrusen ufus  

ay ɣer-s yettwasalyen,  

 

niɣ yezzuccel  

ayenni  

wesrus ufus  

ay dar-s yettwafken.  

 

 ا إذ  

 ذلك  ب  استوج  

  د  د  ع  

 الطعون 

 المرفوعة إليها، 

 

  م  أو استلز  

  ذلك  

  الطعن  

 . م إليهامقدَّ ال

 

 

Amagrad 133  

 

Tettnegmaḍ  

Tsenbaḍt Tamenḍawant  

deg yiẓri  

en wakk asegdel  

yeqqnen  

ɣer tar-menḍawa  

 

 133الفصل 

 

  ص  ت  خ  ت  

 الدستورية  المحكمة  

 بالنظر 

  عف  في كل د  

  متعلق  

  بعدم دستورية  



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
338 

en ca en osaḍof,  

 

yettwasnekren  

deg wakud  

en yiẓri  

en kra en tɣawsa,  

 

aha ad yili uyenni  

malla  

yessegdel  

yijen wefna  

is  

asaḍof,  

 

ay rad yettwasnasen  

deg wemɣanan,  

 

yettaḍes inezgan  

ed tlelliwin  

ay tettseggar Tmenḍawt.  

 ، قانون  

 

  ير  أث  

  أثناء  

 النظر 

 ، في قضية  

 

 وذلك 

 ا إذ  

  ع  ف  د  

 األطراف  أحد  

  أنَّ ب  

 القانون، 

 

  ق  بَّ ط  الذي سي  

 في النزاع، 

 

بالحقوق  س  م  ي  

 وبالحريات 

  .ها الدستورن  م  ض  التي ي  
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Ad yegley yijen osaḍof 

asuddsan  

tifadiwin  

ed tsekkirin  

en uselteɣ  

en umagrad a.  

 

 

  قانون   د  د   ح  ي  

  تنظيمي  

  شروط  

  وإجراءات  

 تطبيق 

 .لفصلهذا ا

 

 

Amagrad 134  

 

Wer yallfus  

usufeɣ en wanaḍ  

i uselkem en yijen weswar  

umi tettwasefra  

tar-menḍawa nnes  

ɣef udasil en umagrad 123  

en Tmenḍawt a,  

 

aha urd asnas nnes,  

 

 134الفصل 

 

  ن  ك  م  ال ي  

  األمر   إصدار  

 بتنفيذ مقتضى 

 تم التصريح 

 بعدم دستوريته 

  123على أساس الفصل 

 من هذا الدستور، 

 

 وال تطبيقه، 
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aha ad yettwasbennen  

wakk aswar  

umi tettwasefra  

tar-menḍawa nnes  

ɣef udasil  

en umagrad 133  

en Tmenḍawt,  

 

es usenti  

zeg wezmez  

ay tegley Tsenbaḍt 

Tamenḍawant  

deg weɣtas nnes.  

 

Wer ttaɣent iɣtasen  

en Tsenbaḍt 

Tamenḍawant  

wayenma yellan  

en tarrayin  

 

  خ  س  ن  وي  

 مقتضى  ل  ك  

 تم التصريح 

 بعدم دستوريته 

 على أساس 

  133الفصل 

 من الدستور، 

 

  داءً ابت

 من التاريخ 

الذي حددته المحكمة 

 الدستورية 

 .في قرارها

 

  قرارات   ل  ب  ق  ال ت  

  المحكمة  

 الدستورية 

  أيَّ 

  ق  ر  من ط   طريق  
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en wesrus ufus,  

 

aha ssenkasen  

akk  

tinbaḍin timatayin  

ed mdu  

tasgiwin  

tideblanin aha tizurfanin. 

 

 الطعن، 

 

  م  ز  ل  وت  

  كلَّ 

 السلطات العامة 

  وجميع  

  الجهات  

 .اإلدارية والقضائية

 

 

Tawurt tiss tẓat  

 

Tasgiwin ed tegrawin 

tikalanin yaḍnin  

 

Amagrad 135  

 

Tigrawin tikalanin  

en Tgeldit gant  

 

 

 الباب التاسع

 

الجهات والجماعات 

 الترابية األخرى

 

 135الفصل 

 

الجماعات الترابية 

 للمملكة هي 
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tasgiwin,  

 

timenhaḍawin,  

 

timnaḍin,  

 

ed tegrawin.  

 

Tigrawin tikalanin  

llant d-tudmawin  

timadwanin,  

 

d-timasgadin  

i osaḍof amatay,  

 

ssujurent  

iweẓlan nsent  

es tmamekt tadimoqṛatit.  

 

Ttwafranen  

 الجهات 

 

 والعماالت 

 

 واألقاليم 

 

 .والجماعات

 

الجماعات الترابية 

 أشخاص 

 اعتبارية، 

 

 خاضعة 

 للقانون العام، 

 

 ر ي   س  ت  

 ها شؤون  

 .بكيفية ديمقراطية

 

  ب  خ  ت  ن  ت  
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yiseqqimen en tesgiwin  

ed tegrawin  

es westay  

amatay  

usrid.  

 

Ad tettwasili  

wakk tagrawt takalant  

yaḍen  

es osaḍof,  

 

aha yallfus  

ad teṭṭef ɣer weswar,  

 

ansa  

en kra en tegrawt takalant  

niɣ ujar,  

 

zi tinni  

yettwarin  

 الجهات   مجالس  

  والجماعات  

 باالقتراع 

 العام 

 .المباشر

 

  ث  د  ح  ت  

  ترابية   جماعة   كل  

 أخرى 

 بالقانون، 

 

  ن  ك  م  وي  

 عند االقتضاء،  لَّ ح  أن ت  

 

  لَّ ح  م  

 جماعة ترابية 

 أو أكثر، 

 

 من تلك 

 المنصوص عليها 
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di tseddart  

tamezwarut  

en umagrad a.  

 

 في الفقرة 

 األولى 

 .من هذا الفصل

 

 

Amagrad 136  

 

Yettbedda usuddes  

asgan  

aha akalan  

ɣef  

yimenzayen  

en usefrek  

ilelli,  

 

aha ɣef  

wemyawas  

ed wemseggar;  

 

aha iḍekkel  

 

 136الفصل 

 

  التنظيم   ز  ك  رت  ي  

 الجهوي 

 والترابي 

 على 

 مبادئ 

  التدبير  

 الحر، 

 

 وعلى 

  التعاون  

 والتضامن؛ 

 

  ن  م   ؤ  وي  
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tadrawt  

en yimezdaɣ  

imettwammren  

deg usefrek  

en yiweẓlan nsen,  

 

ed usattey  

en tumut nsen  

di tneflit talsant  

tokṛiẓt  

aha tazedduyant.  

 

  مشاركة  

  السكان  

 المعنيين 

 في تدبير 

 هم، شؤون  

 

 والرفع 

 من مساهمتهم 

في التنمية البشرية 

 المندمجة 

 .والمستدامة

 

 

Amagrad 137  

 

Ad amunt tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

yaḍnin  

deg usesker  

en tsertit tamatayt  

 

 137الفصل 

 

 تساهم الجهات  

ابية التر والجماعات  

 األخرى 

 في تفعيل 

 السياسة العامة 
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en Uwanak,  

 

aha deg usemmuteg  

en tsertiyin tikalanin,  

 

es yifassen  

en yigensasen ines  

deg Useqqim 

Imessemtiren.  

 

 للدولة، 

 

 وفي إعداد 

 السياسات الترابية، 

 

 من خالل 

 ممثليها 

 في مجلس 

 .المستشارين

 

 

Amagrad 138  

 

Ad bedden yiselwayen  

en yiseqqimen  

en tesgiwin,  

 

ed yiselwayen  

en yiseqqimen  

en tegrawin tikalanin 

 

 138الفصل 

 

  وم رؤساء  ق  ي  

 جالس م  

 الجهات، 

 

  ورؤساء  

 مجالس 

الجماعات الترابية 
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yaḍnin,  

 

ɣef uselkem  

en yimmeslayen  

en yiseqqimen a  

ed yiɣtasen nsen.  

 

 األخرى، 

 

 بتنفيذ 

  مداوالت  

 هذه المجالس 

 .هاات  ر  رَّ ق  وم  

 

 

Amagrad 139  

 

Ad ssersen yiseqqimen  

en tesgiwin  

 

ed tegrawin tikalanin  

nniḍen  

 

tikarsiwin  

timyazaranin  

en wemsawal  

ed tammeslayt,  

 

 139الفصل 

 

  جالس  م   ع  ض  ت  

  الجهات

 

الترابية  والجماعات  

  األخرى

 

  آليات  

  تشاركيةً 

 للحوار 

 والتشاور، 
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i usenhel  

en tumut  

en tnamurin ed yinamuren  

ed tmesmunin  

deg usemmuteg  

en yihallen  

en tneflit  

ed weḍfar nsen.  

 

Yallfus  

i tnamurin ed yinamuren  

ed tmesmunin  

ad fken  

tisumar,  

 

ilan iswi  

en usuter zeg useqqim  

ad yessekcem  

kra en tbekkit  

 

 لتيسير 

 ة مساهم

 المواطنات والمواطنين 

 والجمعيات 

 في إعداد 

 برامج 

 التنمية 

 .هاع  ب  ت  وت  

 

  ن  ك  ي م  

للمواطنات والمواطنين 

 والجمعيات 

 تقديم 

 عرائض، 

 

 منها  الهدف  

 المجلس  مطالبة  

 بإدراج 

  نقطة  
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yettadfen di tnaḍin ines  

jaj  

en telgamt  

en twuri nnes.  

 

في اختصاصه  ل  خ  د  ت  

  ن  م  ض  

 جدول 

 . أعماله

 

 

Amagrad 140  

 

Tigrawin tikalanin lant,  

 

aha ɣef udasil en umenzay  

en ozoẓel,  

 

tinaḍin tumasanin  

ed tnaḍin tudriwin  

aked Uwanak  

ed tnaḍin  

yettwasmuttyen ɣer-sent  

zeg umeggaru ya.  

 

 

 140الفصل 

 

 للجماعات الترابية، 

 

 على مبدإ  وبناءً 

 التفريع، 

 

اختصاصات ذاتية 

واختصاصات مشتركة 

 مع الدولة 

 واختصاصات 

 منقولة إليها 

 .من هذه األخيرة
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Tella ɣer tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

yaḍnin,  

 

deg yimerdulen  

en tnaḍin nsent,  

 

aha jaj  

en tẓayert takalant nsent,  

yat tenbaḍt  

tasuddsant  

i tililt  

en tnaḍin nsent.  

 

تتوفر الجهات 

ة والجماعات الترابي

 األخرى، 

 

 في مجاالت  

 ها، اختصاصات  

 

  ل  وداخ  

 ها الترابية، دائرت  

  على سلطة  

 تنظيمية 

 لممارسة 

 .صالحياتها

 

 

Amagrad 141  

 

Lant tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

yaḍnin,  

 

  141الفصل 

 

 تتوفر الجهات  

الترابية  والجماعات  

 األخرى، 
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isugam  

oẓrifen  

umasanen,  

 

ed yisugam oẓrifen  

yettwajrawen  

zɣer Uwanak.  

 

Akk tanaḍt  

ay yesmuttuy  

Uwanak  

ɣer tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

nniḍen  

ad tili  

d-tanemmezdayt  

aked usekki  

en yisugam  

imsisan akid-s.  

 

  على موارد  

  مالية  

 ، ذاتية  

 

  مالية   وموارد  

  مرصودة  

  .الدولة ل  ب  ق   ن  م  

 

  كل اختصاص  

 ه ل  ق  ن  ت  

  الدولة  

 إلى الجهات 

والجماعات الترابية 

 األخرى 

 ون ك  ي  

 نا مقتر  

 بتحويل 

 الموارد 

  .قة لهالمطاب  
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Amagrad 142  

 

Ad yettwasili  

i yan wayjar  

aha i wamsu  

en tesgiwin  

yan Wefniq en Usennezgi 

Amunan,  

 

ilan asaɣʷed en wergal  

en unusru  

deg yisuyas  

en tneflit  

talsant,  

 

ed teskiwin tiddawin 

tidasilanin  

ed yiceṛmaḍen.  

 

  142الفصل 

 

  ث  د  ي ح  

 لفترة معينة 

  ولفائدة  

 الجهات 

للتأهيل  صندوق  

 االجتماعي، 

 

 إلى سد  ف  د  ه  ي  

 العجز 

 في مجاالت 

 التنمية 

 البشرية، 

 

والبنيات التحتية 

 األساسية 

  .والتجهيزات
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Ad yettwasili  

altu  

yun Wefniq  

i Wemseggar  

jar Tesgiwin,  

 

i usaɣʷed  

en obeṭṭo  

anemmesmad  

en yisugam,  

 

afad ad yili  

wesnukmu  

en yimgagaren  

jar-asent.  

 

 

  ث  د  ي ح  

 ً   أيضا

  صندوق  

 للتضامن 

 بين الجهات، 

 

 بهدف 

  التوزيع

 المتكافئ 

 للموارد، 

 

  د  ص  ق  

 التقليص 

 من التفاوتات 

 . بينها

 

Amagrad 143  

 

 

 143الفصل 
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Wer izerri  

i wayenma  

en tegrawt takalant  

ad tellal  

akabal nnes  

ɣef kra en tegrawt  

nneḍni.  

 

Ad telkem  

tesga,  

 

sadu  

tugga  

en uselway  

en useqqim nnes,  

 

aḍɣaṛ  

en tezwara  

es wassaɣ  

ɣer tegrawin tikalanin  

  وز  ج  ال ي  

  ألي   

 ترابية  جماعة  

  س  أن تمار  

 ها وصايت  

  على جماعة  

 .أخرى

 

 بوأ تت

 ، الجهة  

 

 تحت 

 إشراف 

 رئيس 

 مجلسها، 

 

  مكانة  

 الصدارة 

 بالنسبة 

للجماعات الترابية 
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nniḍen,  

 

di temhal  

en usemmuteg  

ed weḍfar  

en yihallen  

en tneflit  

tasgant,  

 

ed yiɣawasen  

asganen  

en usemmuteg  

en ucař,  

 

deg uɣanas  

en wezrekki  

en tnaḍin  

tumasanin  

en tegrawin a tikalanin.  

 

 األخرى، 

 

  في عمليات  

 إعداد 

  عب  ت  وت  

 برامج 

 التنمية 

 الجهوية، 

 

 والتصاميم 

 الجهوية 

 إلعداد 

 التراب، 

 

 في نطاق 

 احترام 

 االختصاصات 

 الذاتية 

 .لهذه الجماعات الترابية
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Meřmima  

teqqen tɣawsa  

ɣer useddu  

en ca en usenfar  

yettettren  

amyawas  

en mennawt en tegrawin  

tikalanin,  

 

iwa  

tineggura ya  

ad msasant  

ɣef tmamkin  

en wemyawas jar-asent.  

 

 ما لَّ ك  

  األمر   ق  ل  ع  ت  

  بإنجاز  

  مشروع

 تطلب ي  

  ن  عاو  ت  

 عدة جماعات 

 ترابية، 

 

 فإن 

 هذه األخيرة 

 تتفق 

 على كيفيات 

  .هان  عاو  ت  

 

 

Amagrad 144  

 

Yallfus  

i tegrawin  

 

 144الفصل 

 

  ن  ك  م  ي  

 للجماعات 
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tikalanin  

ad ssentant  

timunin  

jar-asent,  

 

afad  

ad mdahalen  

di tesgeynan  

ed yihallen.  

 

 الترابية 

  تأسيس  

 مجموعات 

 فيما بينها، 

 

  ل  من أج  

 التعاضد 

 في الوسائل 

 .والبرامج

 

 

Amagrad 145  

 

Da ttgensasen yinebbaḍen  

en tesgiwin  

ed yimenhaḍen  

en temnaḍin  

ed tmenhaḍawin,  

tirna  

tanammast  

 

 145الفصل 

 

  والة   ل  ث   م  ي  

  ت  الجها

  ال  م  وع  

 األقاليم 

 ، والعماالت  

  السلطة  

  المركزية  
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di tegrawin  

tikalanin.  

 

Ad mmuzlen yinebbaḍen  

ed yimenhaḍen,  

 

es yisem en Onabaḍ,  

 

i useɣlef  

en uselteɣ  

en osaḍof,  

 

ed uselkem  

en yiḍrisen  

isuddsanen  

en Onabaḍ  

ed yiɣtasen ines,  

 

altu  

ttellalen  

 في الجماعات 

 .الترابية

 

  الوالة   ل  م  ع  ي  

 والعمال، 

 

 باسم الحكومة، 

 

 ين على تأم

 تطبيق 

 القانون، 

 

 وتنفيذ 

 النصوص 

 التنظيمية 

 للحكومة 

 ومقرراتها، 

 

 كما 

 يمارسون 
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toggoẓt  

tadeblant.  

 

Ad awsen yinebbaḍen  

ed yimenhaḍen  

iselwayen  

en tegrawin  

tikalanin,  

 

aha es onegmeḍ  

iselwayen  

en yiseqqimen asganen,  

 

ɣef uselkem  

en yiɣawasen  

ed yihallen inefliyanen.  

 

Ad bedden yinebbaḍen  

ed yimenhaḍen,  

 

 المراقبة 

 .اإلدارية

 

  يساعد الوالة  

  والعمال  

  رؤساء  

  الجماعات  

 الترابية، 

 

  وخاصةً 

  رؤساء  

 المجالس الجهوية، 

 

 على تنفيذ 

 المخططات 

 .والبرامج التنموية

 

  الوالة   وم  ق  ي  

 ، العمال  و
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sadu  

tenbaḍt  

en yineɣlafen  

yendazen,  

 

ɣef usiksel  

en yirmuden   

en tkarsiwin  

wer yettwasemmasen  

en tedbelt  

tanammast,  

 

aha ad akyen  

ɣef tikli nnes taɣudant.  

 

 تحت 

 سلطة 

 الوزراء 

 المعنيين، 

 

 بتنسيق 

 أنشطة 

 المصالح 

 الالممركزة 

 لإلدارة 

 المركزية، 

 

 ويسهرون 

 . على حسن سيرها

 

 

Amagrad 146  

 

Ad ttwaglayen  

es yijen osaḍof  

 

 146الفصل 

 

  د  دَّ ح  ت  

 بقانون 
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asuddsan  

es twila tanagmaḍt:  

 

- Tifadiwin en usugdu  

en tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

yaḍnin  

en tɣawsiwin nsent  

es tmamekt tadimoqṛatit,  

 

ed woṭṭon en yigmamen  

en yiseqqimen nsent,  

 

ed yilugan  

yeqqnen  

ɣer tinnezgit  

en unakad,  

 

ed waddaden  

en temyabawt,  

 تنظيمي 

 :بصفة خاصة

 

  تدبير   شروط   -

 الجهات 

والجماعات الترابية 

 األخرى 

 لشؤونها 

 بكيفية ديمقراطية، 

 

 وعدد أعضاء 

 مجالسها، 

 

 والقواعد 

 المتعلقة 

 بأهلية 

 الترشيح، 

 

 وحاالت 

 التنافي، 
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ed waddaden en wegdal  

en wesmuni  

jar yiseɣlifen,  

 

aha ammu  

aduddus ufrin,  

 

ed tnaḍin  

en wesɣuda  

en tgensest en tmeṭṭoḍin  

jaj en yiseqqimen  

yettwabedren;  

 

- Tifadiwin  

ay di sselkamen 

yiselwayen en yiseqqimen  

en tesgiwin  

ed yiselwayen  

en yiseqqimen  

 

 وحاالت منع 

 الجمع 

 بين االنتدابات، 

 

 وكذا 

 النظام االنتخابي، 

 

 وأحكام 

 تحسين 

 تمثيلية النساء 

داخل المجالس 

 المذكورة؛

 

 شروط  -

 تنفيذ 

 رؤساء مجالس 

 الجهات 

 ورؤساء 

 مجالس 
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en tegrawin takalanin  

nniḍen  

immeslayen  

en yiseqqimen a  

ed yiɣtasen nsen,  

 

es wassis  

aked umagrad 138;  

 

- Tifadiwin  

en tifki  

en tsumar  

ay ɣef yettwarin  

deg umagrad 139,  

 

zɣer tnamurin  

ed yinamuren  

ed tmesmunin;  

 

- Tinaḍin tumasanin  

عات الترابية الجما

 األخرى 

 لمداوالت 

 هذه المجالس 

 ومقرراتها، 

 

ً ب  ط     قا

 ؛138للفصل 

 

 شروط  -

 تقديم 

 العرائض 

 المنصوص عليها 

 ، 139في الفصل 

 

نات المواط   ل  ب  ق   ن  م  

 والمواطنين 

  والجمعيات؛

 

االختصاصات الذاتية  -
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i webɣur  

en tesgiwin  

ed tegrawin  

tikalanin  

nneḍni,  

 

ed tnaḍin  

tudriwin  

jar-asent ed Uwanak  

ed tnaḍin  

yettwasmuttyen ɣer-sent  

zeg uneggaru ya  

es wassis  

aked umagrad 140;  

 

- Anagraw oẓrif  

en tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

yaḍnin;  

 

 لفائدة 

 الجهات 

 والجماعات 

 الترابية 

 األخرى، 

 

اصات واالختص

 كة المشتر  

بينها وبين الدولة 

 واالختصاصات 

 المنقولة إليها 

 من هذه األخيرة 

ً ب  ط     قا

  ؛140للفصل 

 

 النظام المالي  -

 للجهات 

والجماعات الترابية 

 األخرى؛
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- Asagem  

en tzugaz toẓrifin  

en tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

yaḍnin,  

 

ay ɣef yettwarin  

deg umagrad 141;  

 

- Tizugaz  

ed tmamkin  

en usujur  

en wakk yan zeg Wefniq  

en Usennezgi  

Amunan  

ed Wefniq en Wemseggar  

jar Tesgiwin  

ay ɣef yettwarin  

deg umagrad 142;  

 

 ر د  ص  م   -

 الموارد المالية 

 للجهات 

وللجماعات الترابية 

 األخرى، 

 

 المنصوص عليها 

 ؛141في الفصل 

 

  موارد -

 وكيفيات 

 تسيير 

 كل من صندوق 

 التأهيل 

 االجتماعي 

 وصندوق التضامن 

 بين الجهات 

 المنصوص عليها 

 ؛142في الفصل 
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- Tifadiwin  

ed tmamkin  

en usenti  

en tmunin  

yettwaseknen  

deg umagrad 144;  

 

- Iswaren  

ilan asaɣʷed  

en usurres  

en tsegmi en wemyawas  

jar tegrawin,  

 

aha altu  

tikarsiwin  

yeccaten ɣer oḍakal  

en usimek  

en temhazt  

en usuddes akalan  

deg wutuy ad;  

 شروط  -

 وكيفيات 

 تأسيس 

 المجموعات 

 المشار إليها 

 ؛144في الفصل 

 

 المقتضيات  -

 الهادفة 

 إلى تشجيع 

 تنمية التعاون 

 بين الجماعات، 

 

 وكذا 

 اآلليات 

 مية إلى ضمان الرا

 تكييف 

 تطور 

 التنظيم الترابي 

 في هذا االتجاه؛
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- Ilugan  

en onebbeḍ  

yeqqnen  

ɣer uselteɣ aɣudan  

en umenzay  

en usefrek  

ilelli,  

 

aha altu  

asfuru  

en usefrek  

en yifniqen  

ed yihallen  

ed usuteg en twuriwin  

ed tsekkirin  

en wemsaḍan.  

 

 

 قواعد  -

 الحكامة 

 المتعلقة 

 بحسن تطبيق 

 مبدإ 

 التدبير 

 الحر، 

 

 وكذا 

 مراقبة 

 تدبير 

 الصناديق 

 والبرامج 

وتقييم األعمال 

 وإجراءات 

 .المحاسبة

 

 

Tawurt tiss mrawt  

 

  الباب العاشر
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Aseqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

 

Amagrad 147  

 

Aseqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

d-udus afellay  

en oḥeṭṭo  

en tiẓraf tunbizin  

di Tgeldit,  

 

aha tettseggar Tmenḍawt 

azarug nnes.  

 

Yettallal Useqqim Afellay 

en Tiṭṭant  

asemmigel  

en wannal  

 

المجلس األعلى 

  للحسابات

 

  147الفصل 

 

جلس األعلى الم

 للحسابات 

 هو الهيئة العليا 

 لمراقبة 

المالية العمومية 

 بالمملكة، 

 

 الدستور   ن  م  ض  وي  

 .هاستقالل  

 

األعلى  س المجلس  يمار  

 للحسابات 

  مهمة  

 تدعيم 
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ed taggaẓt  

en yimenzayen  

ed wazalen  

en onebbeḍ aɣudan  

ed tsuseɣt  

ed wemsaḍan,  

 

es tassaɣt  

ɣer Uwanak  

ed tkarsiwin tunbizin.  

 

Ad yeṭṭef Useqqim 

Afellay en Tiṭṭant  

tililt  

en wesfuru afellay  

ɣef uselkem en yisaḍofen  

en tiẓraf.  

 

Aha yesdaddat  

tafatit  

 وحماية 

 مبادئ 

 وقيم 

 الحكامة الجيدة 

 والشفافية 

 والمحاسبة، 

 

 بالنسبة 

 للدولة 

 .واألجهزة العمومية

 

  ى المجلس  يتول

األعلى للحسابات 

  ممارسة  

 المراقبة العليا 

 على تنفيذ قوانين 

 . المالية

 

 حقق ت  وي  

 من سالمة 
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en temhal,  

 

yeqqnen ɣer tzugaz  

ed yizemziren  

en tkarsiwin  

yellan sadu  

oḥeṭṭo nnes  

es weswar  

en osaḍof,  

 

aha yessitig  

tamamekt  

en usugdu nsent  

en yiweẓlan nsent,  

 

aha yetteskar,  

 

ɣer weswar,  

 

timurra  

 ، العمليات  

 

بمداخيل  المتعلقة  

 ومصاريف 

 األجهزة 

 الخاضعة 

 لمراقبته 

 بمقتضى 

 القانون، 

 

  م  ي   ق  وي  

  كيفية  

 تدبيرها 

 لشؤونها، 

 

 ، ذ  خ  تَّ ي  و  

 

 ، عند االقتضاء

 

  عقوبات  



Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc es Tmaziɣt ed Tserɣint                باألمازيغية والعربية تور المملكة المغربيةدس  

 

 
371 

ɣef wakk  

asennezray  

en yilugan  

imenyudduten  

ɣef temhal  

yettwabedren.  

 

Ad yettwaseɣlef  

Useqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

es usemmigel  

en toggoẓt  

ed weḍfar  

en usefru  

en wagla,  

 

ed usenɣed  

en tiṭṭant  

en yikabaren isertanen,  

 

 عن كل 

 إخالل 

 بالقواعد 

 السارية 

 على العمليات 

 .المذكورة

 

 ت ناط 

بالمجلس األعلى 

 للحسابات 

  مهمة  

 مراقبة 

  عب  ت  وت  

 التصريح 

 بالممتلكات، 

 

 وتدقيق 

 حسابات 

 األحزاب السياسية، 
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ed usegri  

en yizemziren  

yeqqnen  

ɣer temhal  

tufrinin.  

 

  ص  ح  وف  

 النفقات 

 المتعلقة 

 بالعمليات 

 . االنتخابية

 

 

Amagrad 148 

 

Ad yefk  

Useqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

tallalt nnes  

i Obeṛlaman  

deg wannaren  

yeqqnen  

ɣer wesfuru  

en tiẓraf tunbizin;  

 

aha yettrara  

 

 148الفصل 

 

  م  د   ق  ي  

األعلى  المجلس  

 للحسابات 

 ه ت  د  مساع  

 للبرلمان 

 في المجاالت 

 المتعلقة 

 بمراقبة 

 ؛ المالية العامة

 

 يب ج  وي  
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ɣef yisestinen  

ed yismittiren  

yeqqnen  

ɣer tmujal en Obeṛlaman  

deg uzerref  

ed wesfuru  

ed usuteg  

yeqqnen  

ɣer tiẓraf tunbizin.  

 

Ad yewc  

Useqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

awwas nnes  

i wudusen izurfanen.  

 

Ad yewc Useqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

tiwizi nnes  

i Onabaḍ,  

عن األسئلة 

 واالستشارات 

 المرتبطة 

 بوظائف البرلمان 

 في التشريع 

 والمراقبة 

 والتقييم 

 المتعلقة 

  .عامةبالمالية ال

 

  م  د   ق  ي  

األعلى  المجلس  

 للحسابات 

 ه دت  مساع  

 .للهيئات القضائية

 

األعلى  المجلس   م  د   ق  ي  

 للحسابات 

 ه دت  مساع  

 للحكومة، 
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di yigran  

yettadfen  

deg uɣanas  

en tnaḍin ines  

es weswar en osaḍof.  

 

Ad yefser Useqqim 

Afellay en Tiṭṭant  

akk tiwuriwin ines,  

 

llan dey-sent  

yineqqisen inagmaḍen  

ed teɣtasin tizurfanin.  

 

Ad yessattuy  

Useqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

dar Ugellid  

yan uneqqis aseggʷasan,  

 

 في الميادين 

 دخل التي ت  

 في نطاق 

 اختصاصاته 

 .بمقتضى القانون

 

  المجلس   ر  ش  ن  ي  

 األعلى للحسابات 

 أعماله،  جميع  

 

 بما فيها 

الخاصة  تقارير  ال

 .القضائية ات  ر  والمقرَّ 

 

  ع  ف  ر  ي  

األعلى  المجلس  

 للحسابات 

  ك  ل  للم  

 تقريرا سنويا، 
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yettamayen  

ijen usefru  

ɣef wakk tiwuriwin ines,  

 

aha yessutuy it  

altu  

ɣer Uselway Onabaḍ,  

 

aha ɣer yiselwayen  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman,  

 

aha ad yettwafser  

deg Weɣmis Asiran  

en Tgeldit.  

 

Ad yefk uselway  

amezwaru  

en Useqqim  

 

 يتضمن 

 بيانا 

 عن جميع أعماله، 

 

  ه  ه  ج   و  وي  

 أيضا 

 إلى رئيس الحكومة، 

 

 وإلى رئيسي 

 مجلسي 

 البرلمان، 

 

  ر  ش  ن  وي  

بالجريدة الرسمية 

 .للمملكة

 

  س  م الرئيد   ي ق  

 األول 

 للمجلس 
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yun uziken  

ɣef yimuzlen  

en Useqqim Afellay  

en Tiṭṭant  

mnid en Obeṛlaman,  

 

aha ad yettwaḍfer  

es yan weskasi.  

 

 عرضا 

 عن أعمال 

المجلس األعلى 

 للحسابات 

 أمام البرلمان، 

 

 ويكون متبوعا 

 .بمناقشة

 

 

Amagrad 149  

 

Ad amẓen yiseqqimen  

asganen  

en tiṭṭant  

asfuru en tiṭṭant  

en tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin  

nniḍen  

ed yiseqquma nsent,  

 

 149الفصل 

 

  تتولى المجالس  

 الجهوية 

 للحسابات 

 حسابات  مراقبة  

 الجهات 

 والجماعات الترابية 

 األخرى 

 وهيئاتها، 
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ed tmamekt  

en usefrek nsent  

i telɣiwin nsent.  

 

Aha ad merrten  

ɣer weswar,  

 

ɣef wakk  

asennezray  

en yilugan  

imenyudduten  

ɣef temhal  

yettwabedren.  

 

 

 يفية وك

 قيامها بتدبير 

  .شؤونها

 

  ب  عاق  وت  

 عند االقتضاء، 

 

 عن كل 

 إخالل 

 بالقواعد 

 السارية 

 على العمليات 

  .المذكورة

 

 

Amagrad 150  

 

Asaḍof ad yegley  

tinaḍin  

 

 150الفصل 

 

 القانون   د  د   ح  ي  

  اختصاصات  
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en Useqqim  

Afellay en Tiṭṭant  

ed yiseqqimen asganen  

en tiṭṭant,  

 

ed yilugan  

en usuddes nsen,  

 

ed tmamkin  

en usefrek nsen.  

 

 المجلس 

األعلى للحسابات 

والمجالس الجهوية 

 للحسابات، 

 

  وقواعد  

 ها، تنظيم  

 

 وكيفيات 

 .تسييرها

 

 

Tawurt tiss mrawt-ed-ict  

 

Aseqqim Adamsan,  

Amunan  

aha Oẓẓoman  

 

Amagrad 151  

 

 

 الباب الحادي عشر

 

المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي 

 والبيئي

 

 151الفصل 
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Ad yettwasili  

yan Useqqim  

Adamsan  

aha Amunan  

aha Oẓẓoman.  

 

  ث  د  ح  ي  

  مجلس  

 اقتصادي 

 واجتماعي 

 .وبيئي

 

 

Amagrad 152  

 

Anabaḍ ed Useqqim 

Imarayen  

ed Useqqim Imessemtiren 

zemren ad msemmtaren 

aked Useqqim  

Adamsan,  

Amunan  

aha Oẓẓoman  

ɣef mdu  

iweẓlan,  

 

 

 152الفصل 

 

 للحكومة ولمجلس 

 لنواب ا

 ولمجلس المستشارين 

 أن يستشيروا 

 المجلس 

 االقتصادي 

 واالجتماعي 

 والبيئي 

 في جميع 

 القضايا، 
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ay ilan  

tamust  

tadamsant  

aha tamunant  

aha toẓẓomant.  

 

Ad yewc Useqqim  

iẓri nnes  

deg wutuyen imatayen  

en tdamsa tamurant  

ed tneflit  

tazedduyant.  

 

 التي لها 

 طابع 

 اقتصادي 

 واجتماعي 

  .وبيئي

 

 يدلي المجلس 

 برأيه 

 في التوجهات العامة 

لالقتصاد الوطني 

 والتنمية 

 . المستدامة

 

 

Amagrad 153  

 

Ad yegley yijen osaḍof 

asuddsan  

asmuni  

en Useqqim Adamsan,  

 

 153الفصل 

 

  قانون   د  د   ح  ي  

 تنظيمي 

  تأليف  

المجلس االقتصادي 
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Amunan  

aha Oẓẓoman,  

 

ed usuddes nnes,  

 

ed tnaḍin ines,  

 

ed tmamkin  

en usuyur nnes.  

 

 واالجتماعي 

 والبيئي، 

 

 ه، وتنظيم  

 

 ه، وصالحيات  

 

  وكيفيات  

  .تسييره

 

 

Tawurt tiss mrawt-ed-snat  

 

Anebbeḍ aɣudan  

 

Imenzayen imatayen  

 

Amagrad 154  

 

Ad ttwasuddsen  

 

 الباب الثاني عشر

 

 امة الجيدةك  الح  

 

 دئ عامةمبا

 

 154الفصل 

 

  تنظيم   م  ت  ي  
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yimeddisen unbizen  

ɣef udasil  

en tugdat  

inger tnamurin  

ed yinamuren  

di ukeccum ɣer-sen,  

 

ed usumu  

di tduli  

en ucař amuran,  

 

ed uzedduy  

di tazzilt  

en tnafutin.  

 

Ad jjden yimeddisen  

unbizen  

i yiseqqulen  

en tiẓilt  

ed tsuseɣt  

 رافق العمومية الم  

 على أساس 

 المساواة 

بين المواطنات 

 والمواطنين 

 في الولوج إليها، 

 

 واإلنصاف 

 في تغطية 

 التراب الوطني، 

 

 واالستمرارية 

 في أداء 

 . الخدمات

 

 تخضع المرافق 

 العمومية 

 لمعايير 

 الجودة 

 والشفافية 
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ed wemsaḍan  

ed uɣalaf,  

 

aha ad jjden  

deg usujur nsen  

i yimenzayen  

ed yisafraren 

idimoqṛatiyen  

ay  

tessikez Tmenḍawt.  

 

 والمحاسبة 

 لمسؤولية، وا

 

  ع  ض  خ  وت  

 في تسييرها 

 للمبادئ 

 والقيم 

 الديمقراطية 

 التي 

 . ها الدستوررَّ أق  

 

 

Amagrad 155  

 

Ad llalen yimawasen  

en yimeddisen unbizen  

timujal nsen,  

 

es wassis  

aked yimenzayen  

 

 155الفصل 

 

  س أعوان  مار  ي  

المرافق العمومية 

 هم، وظائف  

 

 وفقا 

 لمبادئ 
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en wezrekki en osaḍof  

ed wannaf  

ed tsuseɣt  

ed tmuɣdi  

ed tnafut tamatayt.  

 

 احترام القانون 

 والحياد 

 والشفافية 

 والنزاهة 

  .والمصلحة العامة

 

 

Amagrad 156  

 

Ad amẓen yimeddisen  

unbizen  

ikayaden  

en yimesseqdacen nsen,  

 

ed yisumuren nsen  

ed tnurza nsen,  

 

aha ad seggren  

aḍfar nsen.  

 

 

 156الفصل 

 

  رافق  قى الم  ل  ت  ت  

 ومية العم

 ظات مالح  

 فقيها، ت  ر  م  

 

 واقتراحاتهم 

 ماتهم، ل  ظ  وت  

 

  ن  م   ؤ  وت  

 . هاع  ب  ت  ت  
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Ad wcen yimeddisen  

unbizen  

tiṭṭant  

en usefrek nsen  

en tiẓraf tunbizin,  

 

es wassis  

aked yisaḍofen  

yettwaseqdacen,  

 

aha ad anzen  

di tɣawsa ya  

i wesfuru  

ed usuteg.  

 

  رافق  الم   م  د   ق  ت  

 العمومية 

  الحساب  

 عن تدبيرها 

 لألموال العمومية، 

 

ً ب  ط     قا

 للقوانين 

 الجاري بها العمل، 

 

 خضع وت  

 في هذا الشأن 

 للمراقبة 

 . والتقييم

 

 

Amagrad 157  

 

Ad yegley  

yun werkawal  

 

 157الفصل 

 

  د  د   ح  ي  

  ميثاق  
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en yimeddisen unbizen  

ilugan  

en onebbeḍ aɣudan  

yeqqnen  

ɣer usuyur  

en tdeblin tunbizin  

ed tesgiwin  

ed tegrawin tikalanin 

nniḍen  

ed yiceṛmaḍen unbizen.  

 

 ق العمومية اف  ر  للم  

  قواعد  

 الجيدة  كامة  الح  

  المتعلقة  

 بتسيير 

اإلدارات العمومية 

  والجهات  

الترابية  والجماعات  

 األخرى 

 . واألجهزة العمومية

 

 

Amagrad 158  

 

Yuccel i wakk amdan,  

 

d-amettwafran iy yella  

niɣ d-amettwasmal,  

 

yettellalen  

 

 158الفصل 

 

 على كل شخص، يجب 

 

 منتخبا كان 

ً يَّ ع  أو م    ، نا

 

 يمارس 
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kra en uɣalaf unbiz,  

 

ad yefk,  

 

es wassis aked tmamkin  

yettwagelyen  

deg osaḍof,  

 

ijen usefru  

es tira  

ɣef wagla  

ed wayda  

ay yellan di tommiẓt nnes,  

 

es tnumilt  

tusridt  

niɣ urd tusridt,  

 

imkelli  

rad yeṭṭef  

 مسؤولية عمومية، 

 

 م، أن يقد   

 

 طبقا للكيفيات 

 دة المحدَّ 

 في القانون، 

 

 تصريحا 

 كتابيا 

 بالممتلكات 

 واألصول 

 التي في حيازته، 

 

 بصفة 

 مباشرة 

 أو غير مباشرة، 

 

 بمجرد 

 ه م  ل  س  ت  
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isemmigilen ines,  

 

aha deg wakud  

en tililt nsen  

aha ɣer taggara nsen.  

 

 لمهامه، 

 

 وخالل 

 ممارستها 

  .د انتهائهاوعن

 

 

Amagrad 159  

 

Ad ilin wudusen  

yettwasmaglen  

es onebbeḍ aɣudan  

d-imezzurag;  

 

aha ad llommẓen  

es tannalt  

en tkarsiwin  

en Uwanak;  

 

aha yallfus  

 

 159الفصل 

 

  الهيئات   ون  ك  ت  

 فة المكلَّ 

 بالحكامة الجيدة 

 ؛ مستقلةً 

 

 وتستفيد 

 م ع  ن د  م  

  أجهزة  

 الدولة؛ 

 

  ن  ك  م  وي  
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i osaḍof  

ad yessili  

ɣer wekmar,  

 

es tmerniwt ɣer  

tmersal  

ed wudusen  

yettwabedren  

tigira nnes,  

 

udusen  

yaḍnin  

i useɣyed  

ed onebbeḍ aɣudan.  

 

 للقانون 

  ث  د  أن ي ح  

 عند الضرورة، 

 

 على  عالوةً 

 المؤسسات 

 والهيئات 

 المذكورة 

 ه، د  ع  ب  

 

  هيئات  

 أخرى 

 للضبط 

  .والحكامة الجيدة

 

 

Amagrad 160  

 

Yuccel i tmersal  

ed yiseqquma  

 

 160الفصل 

 

على المؤسسات 

 والهيئات 
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yettwannan  

deg  

yimagraden 161 ar 170  

di Tmenḍawt a  

ad fken ijen uneqqis  

ɣef twuri nsen,  

 

yat tikkelt  

deg useggʷas  

es wudrus,  

 

ay rad yilin  

d-abatu  

en weskasi  

zɣer Obeṛlaman.  

 

 المشار إليها 

 في 

 170إلى  161الفصول 

 من هذا الدستور 

 تقديم تقرير 

 عن أعمالها، 

 

 مرة واحدة 

 في السنة 

 على األقل، 

 

  ون  ك  الذي ي  

  موضوع  

  مناقشة  

  .البرلمان ل  ب  ق   ن  م  

 

Timersal  

ed yiseqquma  

en taggaẓt en yinezgan  

 

  مؤسسات

  وهيئات

  حماية  الحقوق
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ed tlelliwin  

ed onebbeḍ aɣudan  

ed tneflit talsant  

aha tazedduyant  

ed tdimoqṛatit 

tamyazarant.  

 

Iseqquma en taggaẓt  

en Yinezgan en Wefgan  

ed trebbut nsen  

 

Amagrad 161  

 

Aseqqim Amuran  

en Yinezgan en Wefgan  

iga timerselt  

tamurant  

tamennawant  

aha tamezzarugt,  

 

  والحريات  

  والحكامة الجيدة

بشرية والتنمية ال

  والمستدامة

 والديمقراطية 

 التشاركية.

 

 هيئات حماية 

 حقوق اإلنسان 

  والنهوض بها

 

  161الفصل 

 

 المجلس الوطني 

 لحقوق اإلنسان 

 مؤسسة 

 وطنية 

 تعددية 

 ومستقلة، 
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tettameẓ  

tamuɣli  

deg wakk iweẓlan  

yeqqnen  

ɣer temzaɣt  

en Yinezgan en Wefgan  

ed tlelliwin  

ed wogoẓ nsen,  

 

aha ɣer oḍakal  

en tililt nsen  

tummidt,  

 

ed trebbut nsen  

aha ɣer taggaẓt  

en ulallu  

ed yinezgan ed tlelliwin  

en tnamurin  

ed yinamuren,  

 

 تتولى 

  النظر  

في جميع القضايا 

 المتعلقة 

 بالدفاع 

عن حقوق اإلنسان 

 والحريات 

 وحمايتها، 

 

 وبضمان 

 ممارستها 

 الكاملة، 

 

 والنهوض بها 

 وبصيانة 

  كرامة  

وحقوق وحريات 

 المواطنات 

 والمواطنين، 
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es yibaliḍen ed tegrawin,  

 

aha ayenni  

deg uɣanas  

en tiẓoẓt tummidt  

en wezrekki  

en yisaɣulen imuranen  

aha imeɣradanen  

deg usayes a.  

 

 أفرادا وجماعات، 

 

 وذلك 

 في نطاق 

 الحرص التام 

 على احترام 

المرجعيات الوطنية 

 والكونية 

 .في هذا المجال

 

 

Amagrad 162  

 

Anammas  

d-timerselt  

tamurant  

tamezzarugt  

aha tamennegmaḍt,  

 

asemmigel nnes  

 

  162الفصل 

 

 الوسيط 

  مؤسسة  

 وطنية 

 مستقلة 

 ومتخصصة، 

 

 مهمتها 
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d-astan en yinezgan  

deg uɣanas  

en temɣan  

jar  

tedbelt  

ed yimesseqdacen,  

 

ed tumut  

deg uzulez  

en timmoɣṛa  

en osaḍof,  

 

ed usenyuddu  

en yimenzayen  

en wezlulleɣ  

ed usumu,  

 

ed wazalen  

en wesɣara  

ed tsuseɣt  

 الدفاع عن الحقوق 

 في نطاق 

 العالقات 

 بين 

 اإلدارة 

 والمرتفقين، 

 

 واإلسهام 

 ي ترسيخ ف

 سيادة 

 القانون، 

 

 وإشاعة 

 مبادئ 

 العدل 

 واإلنصاف، 

 

 م ي  وق  

 التخليق 

 والشفافية 
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deg usefrek  

en tdeblin  

ed tmersal tunbizin  

ed tegrawin tikalanin  

ed wudusen  

yettellalen  

tinaḍin  

en tirna  

tunbizt.  

 

 في تدبير 

 اإلدارات 

والمؤسسات العمومية 

والجماعات الترابية 

 والهيئات 

 س التي تمار  

  صالحيات  

  السلطة  

 .العمومية

 

 

Amagrad 163  

 

Ad yeṭṭef  

Useqqim  

en Yimickan 

Imurakucanen  

di tniri,  

 

es onegmeḍ,  

 

  163الفصل 

 

 يتولى 

  مجلس  

  الجالية  

  المغربية  

 بالخارج، 

 

 على الخصوص، 
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asuman  

en yiẓriwen ines  

ɣef wutuyen  

en tsertiyin tunbizin  

yessefragen  

Imurakuciyen  

izeddɣen  

di beṛṛa  

ad sɣelfen  

taggaẓt  

en temɣan tudwisin  

aked tmagit  

Tamurakucant nsen,  

 

ed oḍakal  

en yinezgan nsen  

ed wogoẓ  

en tnafutin nsen,  

 

 

  إبداء  

  ه  آرائ  

 توجهات  ل  و  ح  

 السياسات العمومية 

  ن  ك   م  التي ت  

  المغاربة  

 المقيمين 

 بالخارج 

 من تأمين 

 الحفاظ 

 على عالقات متينة 

 مع هويتهم 

 المغربية، 

 

 وضمان 

 حقوقهم 

 وصيانة 

 مصالحهم، 
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aha altu  

tumut  

di tneflit talsant  

aha tazedduyant  

di Tmazirt nsen  

Murakuc  

ed wattas nnes.  

 

 وكذا 

 مة المساه  

في التنمية البشرية 

 والمستدامة 

 في وطنهم 

 المغرب 

 .هم  د  ق  وت  

 

 

Amagrad 164  

 

Ad yakey useqqamu  

yettwasmaglen  

es wemzeggan  

ed umenɣi mgal  

akk tiwilawin  

en tannarfa,  

 

yettwasilin  

es weswar  

 

 164الفصل 

 

  تسهر الهيأة  

 فة لَّ ك  الم  

 بالمناصفة 

  ومحاربة  

 جميع أشكال 

 التمييز، 

 

 ة ث  د  ح  الم  

 بموجب 
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en umagrad 19  

en Tmenḍawt a,  

 

es onegmeḍ,  

 

ɣef wezrekki en yinezgan  

ed tlelliwin  

ay ɣef yettwarin  

deg umagrad 

yettwabedren,  

 

es weswaḍ  

en tnaḍin  

yettwarran  

ɣer Useqqim Amuran  

en Yinezgan en Wemdan.  

 

  19الفصل 

 من هذا الدستور، 

 

 بصفة خاصة، 

 

على احترام الحقوق 

 والحريات 

 المنصوص عليها 

 في الفصل 

 المذكور، 

 

مع مراعاة 

 الختصاصات ا

  ة  د  ن  س  الم  

 للمجلس الوطني 

  .لحقوق اإلنسان

 

 

Iseqquma en onebbeḍ 

aɣudan  

 

 هيئات الحكامة

 الجيدة 
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ed weslugen  

 

Amagrad 165  

 

Ad yameẓ Useqqamu 

Afellay en Wemyawaḍ 

Asliẓir  

akkay  

ɣef wezrekki  

en usiwel  

ugutan  

en yimuzzar  

en yiẓri  

ed weswingem,  

 

ed yinezgi en tissint  

deg wannar  

imesliyan  

iẓriyan,  

 

 والتقنين

 

 165الفصل 

 

  تتولى الهيئة  

 العليا لالتصال 

 السمعي البصري 

  السهر  

 على احترام 

  التعبير

 التعددي 

 لتيارات 

 الرأي 

 والفكر، 

 

 والحق في المعلومة 

 في الميدان 

 السمعي 

 البصري، 
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aha ayenni  

deg wagnes  

en wezrekki  

en wazalen iɣaṛmanen 

idasilanen  

ed yisaḍofen en Tgeldit.  

 

 وذلك 

 في إطار 

 احترام 

 القيم الحضارية 

 األساسية 

 .وقوانين المملكة

 

 

Amagrad 166  

 

Aseqqim  

en tmenyugart  

iga yan wudus amezzarug,  

 

yettwaseɣlef  

deg wagnes  

en usuddes  

en yat tmenyugart  

tilellit  

aha tazerfant  

 

 166الفصل 

 

 مجلس 

 سة المناف  

 مستقلة،  هيئة  

 

  فة  لَّ مك

 في إطار 

 تنظيم 

  منافسة  

  حرة  

  ومشروعة  
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es oḍakal  

en tsuseɣt  

ed usumu  

di temɣan tidamsanin,  

 

es onegmeḍ  

ɣef uɣaras  

en weslaḍ  

ed uɣerwed  

en waddad  

en wemsizwar  

di yigadazen,  

 

ed wesfuru  

en tsekkirin  

yettemyabayen akid-s  

ed tsekkirin  

tizenzayin  

urd tizerfanin  

ed temhal  

  بضمان  

  الشفافية  

  واإلنصاف  

 في العالقات االقتصادية، 

 

  خاصةً 

 من خالل 

  تحليل  

  ط  ب  وض  

 ضعية و

 المنافسة 

 في األسواق، 

 

  بة  ومراق  

  الممارسات  

 لها  المنافية  

  والممارسات  

 التجارية 

 غير المشروعة 

  وعمليات  
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en usammas adamsan  

ed ukewwec.  

 

التركيز االقتصادي 

 . واالحتكار

 

 

Amagrad 167  

 

Ad ibedd useqqamu  

amuran  

en tmuɣdi  

ed waray  

mgal aɣazad  

ed umenɣi mgal nnes,  

 

yettwasilin  

es weswar  

en umagrad 36,  

 

es onegmeḍ,  

 

isemmigilen  

 

 167الفصل 

 

  تتولى الهيئة  

 الوطنية 

 للنزاهة 

 والوقاية 

 من الرشوة 

 ومحاربتها، 

 

  ة  ث  د  ح  الم  

 بموجب 

 ، 36الفصل 

 

 على الخصوص، 

 

  مَّ مها
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en tsentayt  

ed usiksel  

ed temdayt ed oḍakal  

en weḍfar  

en uselkem en tsertiyin  

en umenɣi mgal  

tigufsa,  

 

ed woḍof  

ed usenyuddu  

en tissinin  

deg umerdul ad,  

 

ed tumut  

deg wesɣara  

en tudert tamatayt,  

 

ed uzulez  

en yimenzayen  

en onebbeḍ aɣudan,  

  المبادرة  

  والتنسيق  

  وضمان   واإلشراف  

  ع  ب  ت  ت  

 تنفيذ سياسات 

  محاربة  

 الفساد، 

 

 ي ق   ل  وت  

  ر  ش  ون  

 المعلومات 

 في هذا المجال، 

 

  والمساهمة  

 في تخليق 

 الحياة العامة، 

 

 وترسيخ 

 مبادئ 

 امة الجيدة، ك  الح  
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ed yidles  

en umeddis  

amatay,  

 

ed wazalen  

en tmuri  

tanaɣlaft.  

 

 

 وثقافة 

 رفق الم  

 ، العام  

 

 م ي  وق  

 نة المواط  

 . المسؤولة

 

 

Iseqquma en trebbut  

en tneflit talsant  

aha tazedduyant  

ed tdimoqṛatit 

tamyazarant  

 

Amagrad 168  

 

Ad yettwasili  

yan Useqqim Afellay  

 

 هيئات النهوض 

بالتنمية البشرية 

 والمستدامة 

 والديمقراطية 

 التشاركية

 

 168الفصل 

 

د ث    ي ح 

 أعلى  مجلس  
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en Usegmi ed Usemmuteg  

ed Trezzut Tussnant.  

 

Aseqqim  

iga yan wudus 

ammeslayan,  

 

asemmigel nnes  

d-asuman  

en yiẓriwen  

ɣef  

tsertiyin tunbizin akk,  

 

ed yiweẓlan imuranen  

ay yemmren  

asegmi  

ed usemmuteg  

ed usiggel  

ussnan,  

 

 للتربية والتكوين 

لمي  .والبحث الع 

 

 المجلس 

 هيئة 

 استشارية، 

 

 مهمتها 

 إبداء 

 اآلراء 

 حول 

  كل السياسات العمومية،

 

 والقضايا الوطنية 

 التي تهم 

 التربية 

 والتكوين 

 والبحث 

 لمي، الع  
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aha altu  

ɣef yiswan  

en yimeddisen unbizen  

yettwasmaglen  

es wannaren a  

ed wujjur nsen.  

 

Altu  

ad yamu  

deg usuteg  

en tsertiyin  

ed yihallen unbizen  

deg umerdul a.  

 

 وكذا 

 حول أهداف 

 المرافق العمومية 

 المكلفة 

 بهذه الميادين 

 وسيرها. 

 

 كما 

  م  ساه  ي  

 في تقييم 

 السياسات 

 والبرامج العمومية 

 . في هذا المجال

 

 

Amagrad 169  

 

Ad yameẓ  

Useqqim Ammeslayan  

en Twacunt ed Terbawt,  

 

 169الفصل 

 

 تولى ي  

االستشاري  المجلس  

 لألسرة والطفولة، 
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yettwasilin  

es weswar  

en umagrad 32  

en Tmenḍawt a,  

 

asemmigel en usseɣlef  

en weḍfar  

en waddad  

en twacunt ed terbawt,  

 

ed weskan  

en yiẓriwen  

ɣef  

yiɣawasen imuranen  

yeqqnen  

ɣer yisuyas a,  

 

ed usurmed  

en wemsawal  

 

  ث  د  ح  الم  

 وجب بم  

  32الفصل 

 من هذا الدستور، 

 

 مهمة تأمين 

 تتبع 

 وضعية 

 األسرة والطفولة، 

 

 وإبداء 

 آراء 

 حول 

المخططات الوطنية 

 المتعلقة 

 بهذه الميادين، 

 

 وتنشيط 

 النقاش 
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unbiz  

ɣef tsertit  

tunbizt  

deg umerdul  

en tewja,  

 

ed oḍakal  

en weḍfar  

ed useddu  

en yihallen imuranen,  

 

yettwawcen  

zɣer  

yiceṛṛaben yemmeẓlin,  

 

ed tɣeṣṣiwin  

ed yiseqquma  

imennegmaḍen.  

 

 العمومي 

 حول السياسة 

 العمومية 

 في مجال 

 األسرة، 

 

 وضمان 

 ع ب  ت  ت  

 وإنجاز 

 البرامج الوطنية، 

 

 مة المقدَّ 

  ل  ب  ق   ن  م  

 ، مختلف القطاعات  

 

  والهياكل  

 والهيئات 

 . المختصة
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Amagrad 170  

 

Yettwaẓar Useqqim 

Ammeslayan  

en Yimawaḍen  

ed Twuri Tamesmunant,  

 

yettwasilin  

es weswar  

en umagrad 33  

en Tmenḍawt a,  

 

am d-aseqqamu 

ammeslayan  

deg wannaren  

en taggaẓt  

en yimawaḍen  

ed tnukra  

es wesnefli  

en tudert tamesmunant.  

 170الفصل 

 

 المجلس   ر  ب  ت  ع  ي  

 االستشاري 

 للشباب 

 لجمعوي، والعمل ا

 

  ث  د  ح  الم  

 بموجب 

  33الفصل 

 من هذا الدستور، 

 

  هيئةً 

  استشاريةً 

 في ميادين 

 حماية 

 الشباب 

 والنهوض 

 بتطوير 

 الحياة الجمعوية. 
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Aha netta yettwasmagel  

es tezrawt  

ed weḍfar  

en yiweẓlan  

yemmren  

annaren ad,  

 

aha es tifki  

en yisumuren  

ɣef  

wakk abatu  

adamsan  

aha amunan  

aha adelsan,  

 

yemmren  

es wusrid  

tanekra  

es waddaden  

 

 ف وهو مكلَّ 

 بدراسة 

 وتتبع 

 المسائل 

 التي تهم 

 هذه الميادين، 

 

  وتقديم  

 اقتراحات 

  ل  و  ح  

 كل موضوع 

 اقتصادي 

 واجتماعي 

 ثقافي، و

 

  م  ه  ي  

  مباشرةً 

  النهوض  

 بأوضاع 
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en yimawaḍen  

ed twuri tamesmunant,  

 

ed wesnefli  

en tẓeṭṭarin nsen  

tisennefluluyanin,  

 

ed unettaw nsen  

i wadaf  

di tudert tamurant,  

 

es yiman  

en tɣeṛmi  

tamasayt.  

 

 الشباب 

 والعمل الجمعوي، 

 

  وتنمية  

 طاقاتهم 

 اإلبداعية، 

 

 هم وتحفيز  

 على االنخراط 

 في الحياة الوطنية، 

 

 بروح 

 نة المواط  

 .المسؤولة

 

 

Amagrad 171  

 

Ad yettwagley es yisoḍaf 

wesmuni ed tnaḍin  

 

 171الفصل 

 

  بقوانين   د  دَّ ح  ي  

 وصالحيات   تأليف  
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ed usuddes ed yilugan  

en usuyur en tmersal  

ed yiseqquma  

ay ɣef yettwarin  

deg yimagraden 161  

ar 170  

en Tmenḍawt a,  

 

aha altu  

addaden  

en temyabawt  

ɣer weswar.  

 

  وقواعد   وتنظيم  

 المؤسسات   تسيير  

  والهيئات  

 المنصوص عليها 

  161في الفصول 

  170إلى 

 من هذا الدستور، 

 

 وكذا 

 حاالت 

 التنافي 

  .عند االقتضاء

 

 

Tawurt  

tiss mrawt-ed-kṛaḍt  

 

Allas en Tmenḍawt  

 

Amagrad 172  

 

 الباب 

 الثالث عشر

 

 مراجعة الدستور

 

 172الفصل 
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Yella ɣer Ugellid  

ed Uselway Onabaḍ  

ed Useqqim Imarayen  

ed Useqqim Imessemtiren 

yinezgi  

en tigawt en tsentayt  

afad  

ad tettwales Tmenḍawt.  

 

Yezmer Ugellid  

ad yessumer  

es wusrid  

i tutra-usefru,  

 

asenfar  

ay deg yegga  

tasentayt  

di telɣa nnes.  

 

 

ل ك    ل لم 

ولرئيس الحكومة 

ولمجلس النواب 

ولمجلس المستشارين 

 حق  

 اتخاذ المبادرة 

  د  ص  ق  

 .مراجعة الدستور

 

  ك  ل  للم  

  ض  عر  أن ي  

  مباشرةً 

 على االستفتاء، 

 

  المشروع  

 الذي اتخذ 

 رة المباد  

 . بشأنه
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Amagrad 173  

 

Wer yettɣurud  

wassis  

en usumer  

en wallas en Tmenḍawt  

ay dd-yettawey  

yun wegmam  

niɣ ujar  

zi yigmamen  

en yun zi sin Iseqqimen  

en Obeṛlaman,  

 

aysiladd  

es westay  

en tugut  

en sin wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen  

ay zeg yettmun  

 

 173الفصل 

 

  ح  ص  ال ت  

  الموافقة  

 على مقترح 

 مراجعة الدستور 

 الذي يتقدم به 

 عضو 

 أو أكثر 

 ضاء من أع

 أحد مجلسي 

 البرلمان، 

 

  إال  

  بتصويت  

 أغلبية 

 ثلثي 

 األعضاء 

الذين يتألف منهم 
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Useqqim.  

 

Ad yettwasekk  

usumer  

ɣer Useqqim  

yaḍen,  

 

ay et rad yessisen  

es tugut simantennes  

en sin wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen  

ay zeg yettmun.  

 

Ad yettwasken  

usumer  

ay dd-yettawey  

Uselway Onabaḍ  

ɣer Useqqim Aɣelfan,  

 

tigira  

 . المجلس

 

  ي حال  

  ح  ر  ت  ق  الم  

 إلى المجلس 

 ر، اآلخ  

 

 الذي يوافق عليه 

 بنفس أغلبية 

 ثلثي 

 األعضاء 

  .الذين يتألف منهم

 

  ض  ر  ي ع  

  ح  ر  ت  ق  الم  

 الذي يتقدم به 

 رئيس الحكومة 

 لى المجلس الوزاري، ع

 

  د  ع  ب  
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en ummeslay  

ɣef tɣawsa nnes  

deg Useqqim en Onabaḍ.  

 

 التداول 

 بشأنه 

 . في مجلس الحكومة

 

 

Amagrad 174  

 

Ad ttwamlen yisenfaren  

ed yisumuren  

en wallas en Tmenḍawt,  

 

es weswar  

en yun umettwasuman,  

 

i Weɣref  

es usaɣʷed  

en tutra-usefru.  

 

Allas ad yili  

d-aggaran  

 

 174الفصل 

 

مشاريع  ض  ت عر  

 ومقترحات 

 مراجعة الدستور، 

 

 بمقتضى 

 ظهير، 

 

 على الشعب 

  د  ص  ق  

 .االستفتاء

 

  عة  المراج   ون  ك  ت  

  نهائيةً 
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zdeffer  

en usikez nnes  

es tutra-usefru.  

 

Izemmar Ugellid,  

 

awarni  

tammeslayt aked uselway  

en Tsenbaḍt  

Tamenḍawant,  

 

ad yefser  

es yan umettwasuman,  

 

ɣer Obeṛlaman,  

 

asenfar en wallas  

en kra  

en yiswaren  

en Tmenḍawt.  

  د  ع  ب  

 إقرارها 

 . باالستفتاء

 

 ، ك  ل  للم  

 

  د  ع  ب  

 استشارة رئيس 

 المحكمة 

 الدستورية، 

 

  ض  عر  أن ي  

 بظهير، 

 

 على البرلمان، 

 

  مراجعة   مشروع  

  ض  ع  ب  

 مقتضيات 

 .الدستور
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Aha ad yezzrey 

Obeṛlaman,   

yemsagaren,  

 

es yat tittirt  

zi Ugellid,  

 

deg yijen wemsagar  

udriw  

en sin Iseqqimen ines,  

 

asenfar  

en wallas a,  

 

es tugut  

en sin wiss-kṛaḍ-twal  

en yigmamen  

ay zeg yettmun.  

 

 

 ق ويصاد  

 ، البرلمان  

 ، المنعقد  

 

  بدعوة  

 ك، ل  ن الم  م  

 

 في اجتماع 

 ك مشتر  

 لمجلسيه، 

 

 على مشروع 

 اجعة، هذه المر

 

 بأغلبية 

 ثلثي 

 األعضاء 

 .الذين يتألف منهم
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Ad yegley  

ududdus  

agensan  

en Useqqim Imarayen  

timamkin  

en uselteɣ  

en weswar a.  

 

Ad teḥḍa Tsenbaḍt  

Tamenḍawant  

afutu  

en tsekkirin  

en wallas a,  

 

aha ad tessussen  

tafellawt nnes.  

 

  د  د   ح  ي  

  النظام  

 الداخلي 

 لمجلس النواب 

  كيفيات  

 تطبيق 

  .هذا المقتضى

 

 ب المحكمة  تراق  

 الدستورية 

  ة  حَّ ص  

 إجراءات 

 عة، هذه المراج  

 

  ن  عل  وت  

 . هانتيجت  

 

 

Amagrad 175  

 

 

 175الفصل 
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Wer yallfus  

ad yekcem wallas  

di tnaḍin  

yeqqnen  

ɣer wajjed Islaman,  

 

aha ɣer unagraw ageldan  

en Uwanak,  

 

aha ɣer udaɣar adimoqṛati  

en Waydud,  

 

aha ɣer yilemmiẓen  

deg usayes en tlelliwin  

ed yinezgan idasilanen  

yettwarin  

di Tmenḍawt a.  

 

  ن  ك  م  ال ي  

 اجعة  أن تتناول المر

  األحكام  

  المتعلقة  

 بالدين اإلسالمي، 

 

 ي ك  ل  وبالنظام الم  

 للدولة، 

 

وباالختيار الديمقراطي 

 ة، لألم  

 

 بات وبالمكتس  

في مجال الحريات 

والحقوق األساسية 

 المنصوص عليها 

  .في هذا الدستور

 

 

Tawurt  

 

 الباب 
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tiss mrawt-ed-kkoẓt  

 

Tinaḍin timoṭṭiyanin  

aha tineggura  

 

Amagrad 176  

 

Ar akud  

en tefrant  

en sin en Yiseqqimen  

en Obeṛlaman,  

 

ay ɣef yettwarin  

di Tmenḍawt a,  

 

ad sulen  

sin en Yiseqqimen 

ibedden  

imira  

ttellalen  

  الرابع عشر

 

 أحكام انتقالية 

  وختامية

 

  176الفصل 

 

 إلى حين 

 انتخاب 

 ي مجلس  

 البرلمان، 

 

 المنصوص عليهما 

 ستور، في هذا الد

 

 يستمر 

 المجلسان 

 القائمان 

 حاليا 

في ممارسة 
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tinaḍin nsen,  

 

ḥuma ad bedden  

es onegmeḍ,  

 

ɣef usikez  

en yisaḍofen  

ukmiren  

i usebded  

en sin en Yiseqqimen  

imaynuten en Obeṛlaman,  

 

aha ayenni  

asel  

asennezray  

en tnaḍin  

yettwarin  

deg umagrad 51  

zi Tmenḍawt a.  

 

 صالحياتهما، 

 

 ليقوما 

 على وجه الخصوص، 

 

 بإقرار 

 القوانين 

 الالزمة 

 لتنصيب 

 مجلسي 

 البرلمان الجديدين، 

 

 وذلك 

  ون  د  

 إخالل 

 باألحكام 

 المنصوص عليها 

  51في الفصل 

  .من هذا الدستور
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Amagrad 177  

 

Ad isul Useqqim 

Amenḍawan  

yellan  

adwala  

yettellal tinaḍin ines,  

 

ar ɣa  

tettwasebded  

Tsenbaḍt Tamenḍawant,  

 

ay ɣef yettwarin  

di Tmenḍawt a.  

 

 

 177الفصل 

 

 يستمر المجلس  

 الدستوري 

 القائم 

 حاليا 

 في ممارسة صالحياته، 

 

 إلى أن 

 يتم تنصيب 

 المحكمة الدستورية، 

 

 نصوص عليها الم

  .في هذا الدستور

 

 

Amagrad 178  

 

Ad isul  

 

 178الفصل 

 

 يستمر 
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Useqqim Afellay  

en Uzuref  

yettellal  

tinaḍin ines,  

 

ard  

yettwasebded  

Useqqim Afellay  

en Tenbaḍt Tazurfant,  

 

ay ɣef yettwarin  

di Tmenḍawt ad.  

 

 األعلى  المجلس  

 للقضاء 

 سة في ممار

 صالحياته، 

 

 إلى أن 

 يتم تنصيب 

 األعلى  المجلس  

 للسلطة القضائية، 

 

 المنصوص عليه 

 .في هذا الدستور

 

 

Amagrad 179  

 

Ad sulen yiḍrisen  

yeqqnen ɣer tmersal  

ed yiseqquma  

yettwabedren  

 

 179الفصل 

 

  النصوص   ل  ظ  ت  

بالمؤسسات  المتعلقة  

 والهيئات 

 المذكورة 
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di  

twurt tiss mrawt-ed-snat  

en Tmenḍawt a,  

 

aha altu  

inni yeqqnen  

ɣer Useqqim Adamsan  

aha Amunan  

aha ɣer Useqqim  

Afellay en Uselmed,  

 

d-imenyudduten  

en tigawt,  

 

ar azmez  

en usemmeskel nsen,  

 

es wassis  

aked yiswaren  

en Tmenḍawt a.  

 في 

 لثاني عشر الباب ا

 من هذا الدستور، 

 

 وكذا 

 تلك المتعلقة 

بالمجلس االقتصادي 

 واالجتماعي 

 وبالمجلس 

 األعلى للتعليم، 

 

  سارية  

 المفعول، 

 

 إلى حين 

 تعويضها، 

 

 طبقا 

 لمقتضيات 

 .هذا الدستور
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Amagrad 180  

 

Es weswaḍ  

en yiswaren imoṭṭiyanen  

ay dd-yusin  

di twurt a,  

 

ad yettwasbennen weḍris  

en Tmenḍawt  

yettwalsen  

ay ɣef dd-yeffeɣ  

i uselkem nnes  

umettwasuman ageldan  

oṭṭon 1.96.157,  

 

yettwazemzen  

di  

23 Tasra Tezwaret  

 

 180الفصل 

 

 مع مراعاة 

المقتضيات االنتقالية 

 الواردة 

 في هذا الباب، 

 

  ص  ن   خ  س  ن  ي  

  الدستور  

 ع اج  ر  الم  

  الصادر  

 بتنفيذه 

  الشريف   الظهير  

 ، 1.96.157رقم 

 

  خ  المؤرَّ 

  في

من جمادى األولى  23
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1417  

(07 Ktobeṛ 1996).  

 

1417  

  (.1996أكتوبر  07)

 
 

 

Taggara  

 النهاية
 


