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 . التنفيدي املؤقت لألكادميية االفريقية للغات

أنه من الضروري الشروع يف ترقية و ايالء األمهية    «قائال  

للغات الوطنية ، من خالل استحداث طرق تكوينية وخلق 

قنوات اتصال و إعالم متس كافة املواطنني يف كل جماالت          

احلياة العمومية، مع احلفاظ علي منهجية تكاملية جتـاه          

 ذكر بعدهـا    »اللغات األوروبية املوروثة عن االستعمار    

السيد أداما مساسيكو احلاضرين بالتحدي اهلام الـذي         

ستواجهه اتمعات االفريقية ، حتت توجيهات و تعليمات  

كيف ميكننا تفعيل املنهـج       « : اهليئات اجلديدة املختصة    

االستراتيجي الذي ندعو إليه والذي مسيناه  التعدد اللغوي         

الوظيفي املتعايش، هذا املنهج مؤسس علي التعايش بـني         

 .»اللغات و يتحقق بالالمركزية اإلدارية التطبيقية 

وما ميكننا استخالصه هو أن هذا احلدث القاري مسـح          

للمشاركني من خمتلف الدول اإلفريقية بتبادل جتارـم،        

 .بغية بلوغ نظرة علمية للوضعية اللغوية يف إفريقيا الشمالية

من بني  األحداث اهلامة اليت جتسـدت مـن                           

خالهلا دينامكية البحث ، للمركز الوطين البيداغوجي        

" امللتقى اجلهـوي      : و اللغوي  لتعليم متازيغت      

دور  اللغات العابـرة     :     السياسات الوطنية   

للحدود و مكانة اللغات قليلة االنتشـار يف         

حتت الرعاية السامية لوزير التربية     ،  " مشال إفريقيا   

الوطنية ، نظم هذا امللتقى بالشراكة بني املركز و          

وهذا بفندق السفـري    .   األكادميية اإلفريقية لللغات  

 .17/10/2008ايل 14زرالدة اجلزائر، من 

عـبـد   يف احملاضرة االفتتاحية اليت ألقاها الدكتور        

  مدير املركـز الـوطـين         لـــرزاق دوراري ا

البيداغوجي و اللغوي لتعليم متازيغت، استعرض مـن        

خالهلا الوضعية الثقافية واللغوية بشمال إفريقيا بطريقة       

نقدية، داعيا إيل وضع سياسات لغوية تعددية و حديثة         

هذه القارة اليت وصفها املتحـدث        -يف مشال إفريقيا    

 .مبهد احلضارات البشرية

اختتـم األستاذ عــبد الــــرزاق دوراري        

حماضراته بصياغة خارطة الطريق اليت دف إيل التحكم 

و إنتاج املعرفة العلمية و التكنولوجية يف إفريـقـيـا           

 :الشمالية وهذا يتطلب 

عقلية متفتحة جتاه اللغات األكثر انتشارا مـثـل             -

 .الفرنسية،االجنليزية،االيطاليةأو االسبانية

العربية املدرسية جيب أن تطور سواء من حـيـث       -

مضامينها البيداغوجية أو من حيث الطرق التعليميـة        

 .املخصصة هلا

وضع سياسات هادفة بإمكاا ترقية وتشجـيـع            -

 .اللغات األقل انتشارا 

من بني األفكار اهلامة اليت عرضت هذا  امللتقي ، جند           

اخلطاب  الذي قدمه السيد أداما مساسيكو، األمـني          
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 :الرئاسة        

مدير املركز الـوطـين     ،  السيد عبد الرزاق دوراري   

البيداغوجي واللغوي لتعليم تامازيـغـث              

 . اجلزائر

، جامـعـة   " باراغراف"مدير خمرب ، السيد عماد صاحل 

  .8باريس

     

 :األعضاء      

 .شون، كوريا الشمالية. ج. جني. السيد أ

السيد حراوبية ابراهيم،املرصد الوطين للـتـعـلـيـم           

 .وزارة التربية الوطنية/والتكوين 

 . 8السيد هنري اورديسييه، جامعة باريس 

 .السيد وامهي ولد براهم، باريس مشال

 .السيد سعيد طازي، تولوز

 .8السيد ناصر بوهاي، جامعة باريس 

 .السيد إيفاردو راييس، املكسيك

السيد جريار ميشال كوشار، جامعة بيكاردي، جيـل        

 .فارن

السيدة تفياين مليكة، مركز البحث يف االقتصاد املطبـق      

 .، اجلزائر)ت.م.إ.ب.م(على التنمية

السيدة مزاش نصرية، وزارة التعليم العايل والبـحـث         

 . ، اجلزائر)ت.م.إ.ب.م(العلمي، 

السيد خمتار سالمي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

 .جامعة عنابة

 .السيدة غرارمي وهيبة، جامعة اجلزائر

السيد السب حمند اوحلاج، املفوصية العليا لألمازيغيـة،        

 .اجلزائر

 .السيد إاله حممد، جامعة برترت، تونس

  

 .السيدة يوالن بوردة سيبيالك، فرنسا

 .السيد بوحاديبة فاروق، جامعة مستغامن

السيدة صابري مليكة، جامعـة تـيـزي وزو            

 . ت اجلزائر.ت.ل.ب.و.م

 .السيدة خردوسي حسينة، جامعة تيزي وزو

 .السيدة بن عالل كرمية، اجلزائر

السيد موايسي حممد، املركز الوطين لالدماج تقنيـات        

 .و،اجلزائر.ت.و/ التعليم عن بعد
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تـراكـيـب،    (  يئة لغوية خاصة بتـمـازيـغـت       

لتسهيل بـث   . . )   مفردات،صوتيـات، نصوص، رسوم،  

 .تعليمها على االنترنيت 

 . من بني املسائل اليت طرحت يف هذا امللتقي

 مسألة تأثري تكنولوجيا املعلومات و االتصال

هل ميكنها أن تلعب دورا يف تعليم و تعلم اللغات ؟ هل            

تشجع على االستكشاف و االكتشاف؟ هل تواصل بني        

 الثقافات؟

ومن أبرز النتائج اليت خرج ا املشاركون يف امللتقى ، هي 

إلزامية التحكم يف تكنولوجيات اإلعالم و االتصـال       

ما يتطلب منا إعادة تأهيل املعلـم  .   كوسيلة تربوية حديثة 

والتلميذ على حد السواء بغية التمكن من استعمال هـذه       

 .التقنية

نظم مؤخرا  املـركـز الـوطـين            

البيداغوجي واللغوي لتعليم متازيغت بالتعاون     

، امللتقـى   8، جامعة باريس  " براغراف" مع خمرب   

الدويل حـول تقنيــات االتصال و اإلعالم      

اخلاصة بالتربية و منهجيات تعليم اللـغـات        

مـن  ،وهذا بوالية تيبازة     باالرتباط مع متازيغت    

يعترب هذا امللتـقـي   .     01/06/2009 إىل 30/05

التهيئة اللغوية،الرقمـنـة    : امتدادا للملتقى األول حول     

والتعليم عن طريق االنترنيت والذي انعقد يف تيبازة  يف          

 .2008اية 

 مناقشة تقـنـيـات      : متحورت مواضيع امللتقى حول     

منها التعليم عـن    ( االتصال و اإلعالم اخلاصة بالتربية      

كمفهوم ،بشكل عام معرفة كيفية تطبيقها علـى       )   بعد

اللغات ذات  االنتشار الواسع املوجودة حاليا عـلـى          

 االنترنيت و أخريا تقييم الشروط الضرورية من 
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يتم تعليم متازيغت يف الواقع على أساس التحكم        

دون يئتها املسبقـة    )   القبائلية يف الغالب    ( يف اللغة األم    

لكـن  .   ودون الوسائل التعليمية و دون تكوين ملكوينها      

بغض النظر عن هذه املشاكل، فان هذه التجربة كفيلـة       

بان تقيم بصفة موضوعية قصد إرساء هذا التعليم علـى    

 . قواعد علمية

امللتقي الدويل الثاين حول متازيغت يف       

إشكاليـــــة    :   " النظام التربوي اجلزائري    

اىل 26، الذي انـعـقـد مـن        “ تهيئــةال

 . بتيبازة28/11/2007

 :متت يف هذا امللتقي دراسة عدة تساؤالت، أمهها

متازيغت للمـغاربة الناطقيـن بتمازيغت         -

 والنـــاطقني بالعربيـة،أيةإستراجتية تربوية؟

االنعكاسات النظرية على تعليم اللغات األم غري         - 

 .املكتوبة

مستويات  التعليم احلالية لتمازيغت،  تقدم أم 

ما ميكن استنتاجه أنه بالرغم من نقص قطيعة؟    

املكونني األكفاء و انعدام املعيار املدرس و الكـتـب          

املدرسية فلقد عرف هذا التعليم ، القائم على احلـدس    

واملهارات املعرفية واللغوية الذاتية املتغرية من مكون إىل        

آخر تقدما نسبيا و هو اآلن مـدرج يف جـدول             

 . االمتحانات الوطنية مثل البكالوريا

نظم املركز الوطين البيداغوجي و اللغوي      

لتعليم متازيغت و املرصد الوطين للتعـلـيـم        

والتكوين أول ورشة عمل حول الرقمـنـة        

و التعليم عن بعـد     )   املكتبة الرقمية متازيغت  (   

 بوالية تيبـازة    30/05/2008 إيل   28من  

باريس مشال،  -بشراكة مع دار علوم االنسان    

 و جامعة التكوين املتواصـل،      8جامعة باريس 

اتصاالت اجلزائر و املرصد الوطين للتربـيـة        

 .والتكوين 

وقد عكف الباحثون واألساتذة املشاركون يف الورشة 

رقمنة وضبط معايري احملتويات، :على دراسة ثالثة حماور

اهلدف .نشر احملتويات، ضبط معايري التعليم االلكتروين

من معاجلة هذه احملاور هو وضع مكتبة رقمية يف متناول 

كل الفاعلني املتواجدين يف الضفة الشمالية و اجلنوبية 

.للبحر املتوسط   
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