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التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الس يد سعيد امزازي وزير ترأأس كل من  - 0303دجنبر  03الرابط، الأربعاء 

صص خ للوزارة ياجتماعا ابلمقر الرئيس ،الأمازيغية للثقافة المعهد الملكي والس يد أأحمد بوكوس، عميد ، العالي والبحث العلمي

اتب العام لقطاع وذلك بحضور الك" الثالثة الأسالك التعليمية "تعميم تدريس اللغة الأمازيغية علىة الرفع من وتير س بل لدراسة 

 مسؤولين ابلمعهد الملكي.وكذا  المعنيين والمدراء المركزيين ورئيس ديوان الس يد الوزير التربية الوطنية

لىوقد أأكد الس يد الوزير خالل هذا االجتماع، المنعقد في ا   م تفعيل مقتضيات القانون اال طار رق طار جهود الوزارة الرامية ا 

الطابع الرسمي  بتحديد مراحل تفعيل المتعلق 01-11رقم التنظيمي  في شقه المتعلق ابللغة الأمازيغية وكذا القانون  71.15

مازيغية لى ةجاالت الحياة العامة ذات الأولويوكيفيات ا دماجها في مجال التعليم وفي م للأ   30-11رقم يمي القانون التنظ ، ا ضافة ا 

عزمها كذا على و  االنخراط التام  للوزارة في هذا الورش الوطني الهام على ،الوطني للغات والثقافة المغربيةالمتعلق ابلمجلس 

 :  ترتكز على المحاور التالية المعالم خارطة طريق واضحة وضع تنزيل هذه المقتضيات وذلك من خاللالمضي قدما في 

 ،الملكي  ا س تئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد -

الرفع من و ا عطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية من خالل توس يع خريطة التكوين  -

، ا ضافة ا لى ا دراج وحدة خاصة ابللغة أأس تاذ كل س نة ابتداء من الس نة المقبلة 033بوتيرة  عدد الأساتذة المكونين

 الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأأطر اال دارة التربوية،

 الرفع من عدد مسالك اال جازة في اللغة الأمازيغية ابلجامعات العمومية، -

ابلنس بة للس نوات  0301-0300ية انطالقا من الموسم الدراسي المقبل تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريح  -

افة ا ض اقي مس توايت السلك االبتدائيابلنس بة لب 0300-0300الموسم الدراسي ابتداء من الأولى من السلك االبتدائي و 

 ا لى ا عداد المنهاج الخاص ابلسلك اال عدادي،

عادة النظر - لمواد المدرسة في ا الأمازيغية على غرار ما سيتم القيام به ابلنس بة لباقي في أ ليات التقويم الخاصة ابللغة  ا 

 كفاايت الأساس ية.جديد للتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على المن خالل ا رساء السلك االبتدائي 

نتاج  صاالت في تدريس اللغة الأمازيغية عبرتعزيز ا دماج تكنولوجيا المعلومات واالت - ي كافة دروس اللغة طموارد رقمية تغا 

 الأمازيغية على مس توى السلك االبتدائي وذلك في أأجل أأقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.

رادة القوية والفعالية التي  الملكي من جهته عبر الس يد عميد المعهد  الس يد الوزير من  حاتتتسم بها اقتراعن ارتياحه لال 

ه لهذه االقتراحات وعلى تثمين مع التأأكيد على "الثالثةالتعليمية  الأسالك  على الأمازيغيةيم تدريس اللغة "تعم يرة أأجل تسريع وت 

 ترحة.اس تعداد المعهد التام لالنخراط في تنزيل خارطة الطريق المق 

الجهود   بفضل  االنجازات التي تحققت في مجال ا دماج الأمازيغية في المنظومة التعليميةكما اس تعرض الس يد العميد أأهم 

لى، الملكي الوزارة والمعهد  المشتركة بين  .هذا التعميم من أأجلاليوم أأن جميع الشروط قد اكتملت  مشيرا ا 

على مواصلة و  0301يناير  0وفي ختام هذا االجتماع، اتفق الجانبان على اس تئناف عمل اللجنة المشتركة انطالقا من يوم االثنين 

نجاالتشاور والتنس يق   ك.المشاريع ذات االهتمام المشتر  االتفاق بشأأنه وكذا مختلفما تم  زال 


