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 حصفي بالغ  

 

الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي  الس يد سعيد امزازي وزير ترأأس لك من    -  2020دجنرب    30الرابط، الأربعاء  

خصص دلراسة    للوزارة  اجامتعا ابملقر الرئييس  ، الأمازيغية  للثقافة  املعهد امللك  والس يد أأمحد بوكوس، معيد  ،  العايل والبحث العلمي

الرفع من وتي  اللغة الأمازيغية عل ة  س بل  التعلميية   "تعممي تدريس  لقطاع الرتبية  "  الثالثة   الأسالك  العام  وذكل حبضور الاكتب 

 مسؤولني ابملعهد امللك. وكذا   املعنيني واملدراء املركزيني ورئيس ديوان الس يد الوزير الوطنية

  51.17تفعيل مقتضيات القانون ال طار رمق    ع، املنعقد يف ا طار هجود الوزارة الرامية ا ىلوقد أأكد الس يد الوزير خالل هذا الاجامت

مازيغية بتحديد مراحل تفعيل  املتعلق  26-16رمق  التنظميي    يف شقه املتعلق ابللغة الأمازيغية وكذا القانون   وكيفيات   الطابع الرمسي للأ

ضافة ا ىل  الت احلياة العامة ذات الأولويا دماهجا يف جمال التعلمي ويف جم الوطين  املتعلق ابجمللس     04-16رمق  القانون التنظميي  ، ا 

التام  للوزارة يف هذا الورش الوطين الهام   عل   ،للغات والثقافة املغربية تزنيل هذه  عزهما امليض قدما يف  كذا عل  و   الاخنراط 

 ترتكز عل احملاور التالية :    املعامل خارطة طريق واحضة وضع  املقتضيات وذكل من خالل 

س تئناف معل اللجنة الثنائية املشرتكة بني الوزارة واملعهد  -  ، امللك    ا 

والرفع من  ا عطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة املتخصصني يف تدريس اللغة الأمازيغية من خالل توس يع خريطة التكوين   -

املكونني  الأساتذة  املقبل   400بوتية    عدد  الس نة  من  ابتداء  س نة  ابللغة  أأس تاذ لك  خاصة  وحدة  ا دراج  ا ىل  ضافة  ا   ،

 ال دارة الرتبوية، الأمازيغية يف التكوين الأساس للمفتشني وأأطر  

 الرفع من عدد مساكل ال جازة يف اللغة الأمازيغية ابجلامعات العمومية،  -

مقاربة تدرحيية انطالقا من املومس ادلرايس املقبل   - اللغة الأمازيغية وفق  ابلنس بة للس نوات    2021- 2022حتيني مهناج 

ا ضافة    ايق مس توايت السكل الابتدايئ لنس بة لب اب   2022- 2023املومس ادلرايس  ابتداء من  الأوىل من السكل الابتدايئ و 

عداد املهناج اخلاص ابلسكل ال عدادي،   ا ىل ا 

عادة النظر  - املواد املدرسة يف السكل    الأمازيغية عل غرار ما سيمت القيام به ابلنس بة لبايق  يف أ ليات التقومي اخلاصة ابللغة    ا 

 كفاايت الأساس ية. التصديق املرحيل عل ال جديد للتقومي يرتكز عل  من خالل ا رساء  الابتدايئ  

دماج تكنولوجيا املعلومات والت - نتاج    صالت يف تدريس اللغة الأمازيغية عرب تعزيز ا  موارد رمقية تغطي اكفة دروس اللغة  ا 

 الأمازيغية عل مس توى السكل الابتدايئ وذكل يف أأجل أأقصاه هناية املومس ادلرايس احلايل. 

رادة القوية والفعالية اليت   امللك  من هجته عرب الس يد معيد املعهد   حات الس يد الوزير من أأجل  تتسم هبا اقرتاعن ارتياحه لال 

تمثينه لهذه الاقرتاحات وعل اس تعداد   مع التأأكيد عل  "الثالثة التعلميية    الأسالك    عل   مي تدريس اللغة الأمازيغية "تعم ية  ترسيع وت

 رتحة. الخنراط يف تزنيل خارطة الطريق املقاملعهد التام ل

اجلهود املشرتكة     بفضل   الاجنازات اليت حتققت يف جمال ا دماج الأمازيغية يف املنظومة التعلمييةكام اس تعرض الس يد العميد أأمه  

 . هذا التعممي من أأجلاليوم أأن مجيع الرشوط قد اكمتلت   مشيا ا ىل ، امللك  الوزارة واملعهد  بني

عل مواصل  و  2021يناير    4ويف ختام هذا الاجامتع، اتفق اجلانبان عل اس تئناف معل اللجنة املشرتكة انطالقا من يوم الثنني  

 ك.املشاريع ذات الاهامتم املشرت  ما مت التفاق بشأأنه وكذا خمتلف زل جناالتشاور والتنس يق 


