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 انعقد امللتقي الدويل األول 

حول يئة متازيغت يف اجلزائر 

إيل    05 ��ج �� بسيدي

2006/07/12 

حتت الرعاية السامية لفخامة السيد  

رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة و 

السيد  وزير التربية الوطنية أبو بكر بن 

  .بوزيد 

 

موضوع الدراسة كان حتديد اإلستراجتية لتهيئة متازيغت 

باعتبار اتمع املتعدد اللغات الذي تتواجد فيه  والنتائج 

املنتظرة من اتمع اللغوي الذي يستقبلها حىت نضمن 

.لإلستراجتية حضوض النجاح  

 مدير املركز الوطين  األستاذ عبد الرزاق دوراري       ركز  

، يف املداخلة اليت    البيداغوجي و اللغوي لتعليم متازيغت     

 علي ضرورة خلق اال األكادميي والعلمي لذوي        ألقاها    

االختصاص بغرض متكنيهم من تنسيق  جهودهم للنهوض        

بتمازيغت  اليت  متت دسترا كلغة  وطنية يف افريل             

2002. 

للتذكري، دخلت  متازيغت املنظومة التربوية ابتداء من          

 وهي أقدم اللغات األم ، اىل جانب العربية            1995

 .اجلزائرية، للمتكلمني اجلزائريني

هكذا أبرزت مكانتها يف اتمع اجلزائري املتعدد اللغات         

الذي يعرف كذلك اللغة الفرنسية و العربية املدرسية و          

 .العربية اجلزائرية

 

 
 
        22رغم حداثة نشأته اليت ترجع إيل تاريخ           

، و هو تاريخ تعيني وتنصيب       2004ديسمرب سنة   

مديره الدكتور عبد الرزاق دوراري، قام املركز         

الوطين البيداغوجي و اللغوي لتعليم   متازيغت بعدة         

نشاطات  جتسدت  يف امللتقيات الدولية والورشات        

و ميكـن     العلمية  اليت  قام  املركـز   بتنظيمهـا         

 :رصدهــا علي هذا النحو

   

 ايل   22األيام الدراسية من         

حتت عنوان عشرية من       23/12/2005

  يف املدرسـة حالة اللغـة و األفـاق متازيغت

 ونباحثون و أساتذة جامعيي      شارك يف هذه األيام    

خمتصني يف متازيغت متحورت نقاشام حول  وضعية          

 داخل النظام التربوي    ،البحث والتعليم يف هذه اللغة     

 .اجلزائري 
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 : و تكلف مبا يأيتمصلحة متابعة التدريس -ب  

البحث يف استراجتيات تثمني تـدريس متازيغـت          -    

 .وجعله أكثر ضمانا ومصداقية

 تضم دائرة اآلداب و الفنون:  5ملادةا

 :   مصلحتنيو الثقافة و التراث الوطين األمازيغي 

 مصلحة اآلداب والفنون األمازيغية،  - أ  

تأسيس و تسيري املكتبـة و        -        : و تكلف مبا يأيت    

 .حافظة األشرطة السمعية و األفالم

ترمجة الوثائق و الكتب من وايل متازيغت خاصـة           -     

تلك اليت تساعد علي إحداث وسائط تربويـة لتعليـم           

 .متازيغت

 تثمني وتطوير اإلبداع األديب والفين -    

 .و التارخيي و االجتماعي اخلاص بالتراث اجلزائري 

القيام بربامج حبث يف األدب، علم االجتمـاع و           -     

 .التاريخ ذات صلة بتمازيغت

 ألمازيغـي  ا مصلحة الثقافة و التراث الـوطين       -ب  

  :وتكلف مبا يأيت 

و اللغـات األم     جرد االت الصادرة بتمازيغـت      -  

 .األخرى

تشجيع اإلنتاج األديب و الفين املتعلـق بـالتراث            -   

 .اجلزائري

إصدار معاجم اعتمادا علي املفـردات الـواردة يف         -   

 .جماالت األدب، والفنون األخرى املعرب عنها بتمازيغت

إنشاء بنك معطيات لغوية متوفرة يف اللغات اجلزائرية       -   

 .األم دف إحداث مفردات جديدة باألمازيغية 

       : مصلحتنيتضم دائرة اللغات األم  :6املادة

  :    وتكلف مبا يأيت مصلحة دراسة اتمع اللغوي، -أ  

حتديد ااالت الطبيعية للغات األم و التـصورات           -  

 . املرتبطة ا

 تفاعلهـا   مصلحة دراسة اللغات األم وجمـاالت       -ب

 : ،تكلف مبا يأيت

دراسة التناضد السوسيولوجي الوظيفي للغـات األم       -

 . اجلزائرية

 .دراسة العالقات القائمة بني اللغات األم اجلزائرية  -

 .دراسة ميل اللغات اجلزائرية األم إىل التقارب   -

تضم دائرة اإلدارة العامـةو االتـصال و           :   7املادة

 : مصاحل 4النشر

 :،و تكلف مبا يأيت مصلحة املوظفني واملالية -أ 

 .ضمان تسيري املسار املهين ملوظفي املركز و تنظيمه  -

 إعداد  مشروع ميزانية املركز  -

 .و متابعة تنفيذه 

ضمان تسيري اعتمادات امليزانية املوكلـة للمركـز            -

ومسك حماسبة بذلك طبقا للتشريع و التنظيم املعمـول         

 .ما

 :و تكلف مبا يأيت مصلحة الوسائل العامة،  -ب

ضمان تسيري األمالك املنقولة والعقاريـة للمركـز           -

 .ومحايتها 

 حتديد احلاجات إىل الوسائل املالية -

 .و اللوازم  

اجناز عمليات اقتناء األمـالك العقاريـة واملنقولـة           -

 .وتوزيعها

 : وتكلف مبا يأيت مصلحة االتصال، -ج

 .تسيري العالقات اخلارجية للمركز   - 

 .إنشاء موقع االنترنيت اخلاص باملركز و متويله  - 

 .النشر الواسع لنشريات و أعمال املركز  - 

 :  و تكلف مبا يأيت مصلحة النشر    -د

اجناز االت و دوريات ووسائط أخـرى متعلقـة           -

 .بأنشطة املركز

 . تنظيم التظاهرات العلمية و الثقافية -
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 .دائرة التهيئة اللغوية - 

 .دائرة التعليمية و البيداغوجية و متابعة التدريس - 

 . دائرة اآلداب و الفنون والثقافة و التراث الوطين -

 .           دائرة اللغات أألم - 

 .  دائرة اإلدارة العامة و االتصال والنشر - 

الفروع اجلهوية للمركز الوطين البيداغوجي و اللغـوي          - 

 .لتعليم متازيغت

 :تضم دائرة التهيئة اللغوية مصلحتني : 3املادة 

 :   و تكلف مبا يأيت :مصلحة التهيئة املعجمية -أ    

 حتليل التجارب الوطنية و األجنبية -   

يف جمال يئة اللغات األم و بصورة خاصـة يف البلـدان             

 .املتعددة اللغات

توفري الظروف املالئمة لربوز شكل منطـي مـشترك           -  

 .لتمازيغت

 .إعداد قواميس لغوية عامة و معاجم موضوعاتية  -  

: الصوتية والتركيبيـة    -مصلحة التهيئة الصرفية    -ب   

  :وتكلف مبا يأيت 

القيام بالبحوث و األعمال امليدانية الضرورية لتحقيق           -  

 .صويت ما بني األنواع اللغوية لتمازيغت  –تقارب صريف 

تنمية حماور حبث يف الوسط اللغوي اجلزائري املغاريب            -  

 يف ميدان متازيغت

 .و نظامها الصويت والصريف 

القيام ببحوث يف أنظمة النسخ الصويت و القواعـد            -   

 .   اإلمالئية

 .إعداد حنو مدرسي منمط -   

تضم دائرة التعليمية و البيداغوجية ومتابعـة          :   4املادة

 : التدريس مصلحتني

 :مصلحة التعليمية و البيداغوجية وتكلف مبا يأيت -أ

القيام بأحباث نظرية و تطبيقية يف ميدان تعليمية اللغات            -

 .األم

 يصادق الس العلمي علـي توصـياته     : 27املادة 

 .باألغلبية البسيطة لألصوات األعضاء احلاضرين

ويف حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيـس          

 .مرجحا

يعد الس العلمي، علي اثر كـل دورة،        :     28املادة

 تقريرا تقييميا، مدعما بتوصيات 

يعرض على مدير املركز الذي يبلغه كامال إىل جملـس          

 .التوجيه و للسلطة الوصية مرفقا مبالحظاته

 أحكام مالية و ختامية              

تشتمل ميزانية املركز على باب لإليرادات        :   29املادة

 .وباب للنفقات

  :يف باب اإليرادات  

 .  اإلعانات املالية اليت متنحها الدولة -  

 املسامهات احملتملة من املؤسسات -  

 . أو املنظمات الوطنية أو الدولية 

 .اهلبات و الوصايا -  

 .كل مورد أخر يرتبط بنشاط املركز -   

 :يف باب النفقات  

 .نفقات التسيري -   

 .نفقات التجهيز -   

كل نفقة أخرى ترتبط باجناز برنامج املركز و             -   

 .مهامه

ميسك حماسبة املركز طبقـا لقواعـد        : 30املادة   

احملاسبة العمومية عون حماسب معتمد من طرف الوزير        

 . املكلف باملالية

الـوزاري    من حيث التنظيم الداخلي نص القـرار       

  :علي ما يلي 2007 فيفري 25املشترك الصادر يف 

يشمل التنظيم  الداخلي للمركز الوطين        :   2املادة    

البيداغوجي و اللغوي لتعليم متازيغت حتت سلطة مدير        

 :ما يأيت ، و مبساعدة أمني عام
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التصح اجتماعات جملس التوجيـه إال حبـضور        :   18املادة

 . أعضائه علي األقل(3/2)ثلثي

  وإذا مل يكتمل النصاب، جيتمع الس يف أجل مثانية أيـام           

بعد استدعاء أعضائه، و تصح املداوالت حينئذ مهما يكـن          

 .عدد األعضاء احلاضرين

تتخذ قرارت الس بأغلبية أصـوات األعـضاء        :   19املادة

يف حالة تعادل األصوات، يكون صوت الرئيـس        .   احلاضرين

 .مرجحا

حترر مداوالت الس يف حماضر يوقعها رئيـس      :   20املادة

 .جملس التوجيه وتدون يف سجل خاص مرقم ومؤشر عليه

   ترسل حماضر االجتماعات اىل السلطة الوصية للمـصادقة      

 .عليها خالل الثمانية أيام اليت تلي تاريخ انعقاد جملس التوجيه

 الس العلمي

يزود املركز مبجلس علمي يتكون من األعـضاء    :     21املادة

 :اآلتني  

 .ممثل جممع اللغة العربية   - 

باحث ميثل احملافظة العليا املكلفة برد االعتبار لألمازيغية   -   

 . و بترقية اللغة األمازيغية

 . باحث ميثل الس األعلى للغة العربية    -   

 ممثل عن املرصد الوطين للتربية   -   

 . و التكوين

 .باحث ميثل املعهد الوطين للبحث يف التربية   -   

 .باحث ميثل املعهد الوطين للتكوين املهين   -   

باحث ميثل املركز الوطين للبحث يف ما قبل التاريخ و           -   

 .البحث األنتروبولوجي و التارخيي 

باحث ميثل مركز األحباث لألنتروبولوجيا االجتماعية        -   

 .   و الثقافية 

باحث ميثل معهد جـامعي متخـصص يف اللغـة               -   

 .األمازيغية

 .يف العلوم اإلنسانية) 2(باحثيــن  -

 .مفتش مكلف بتعليم اللغة األمازيغية - 

 .من املركز يعينهما املدير) 2( باحثيـــن   - 

  حتدد القائمة االمسية لألعضاء الس بقرار من الوزير 

 .املكلف بالتربية الوطنية

يرأس الس العلمي شخـصية علميـة         :     22املادة

 .يعينها الوزير املكلف بالتربية الوطنية

يبدي الس العلمي رأيه حول الربنامج و    :  23املادة

تنظيم وسري النشاطات العلمية للمركز ال سيما مـا         

 :يأيت 

 برامج و مشاريع الدراسات اليت تعرض على جملس         -

 .التوجيه

 . تنظيم أعمال الدراسات-

 إنشاء أو إلغاء الفرق املكلفة بأعمال الدراسـات         -

 .القطاعية أو فيما بني القطاعات

 .برجمة التظاهرات العلمية للمركز   -

 يقوم الس العلمي بتقييم دوري لألنشطة العلميـة        

 . للمركز

ميكن أن يستعني الس العلمي يف إطـار    :  24املادة

مهامه، بكل شخصية وطنية أو أجنبية بالتنسيق مـع         

 . املؤسسات املعنية قصد مساعدته يف أعماله

يعد الس العلمي نظامـه الـداخلي و       :  25ملادةا

 .يصادق عليه

جيتمع الس العلمي يف دورة عادية مرة واحـدة يف          

كما ميكنه أن جيتمع يف     .   كل فصل بدعوة من رئيسه    

دورة غري عادية، بطلب من رئيسه أو من مدير املركز      

 .أو بطلب من ثلثي أعضائه

 مرفقـة     توجه االستدعاءات إيل األعضاء،    :   26املادة

جبدول األعمال، مخسة عشر يـوم قبـل تاريـخ           

 .  االجتماع 
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 .التسيري املايل للسنة املنصرمة  -

 .الكشوف التقديرية لإليرادات و النفقات -

 .خمطط  التسيري للموارد البشرية  -

 .قبول اهلبات و الوصايا -

 .التقرير السنوي للنشاطات  - 

يدرس الس و يقترح كل إجراء من شـأنه       

 .حتسني سري املركز و املساعدة على حتقيق أهدافه

 .يديل برأيه يف كل املسائل اليت يعرضها عليه املدير 

جيتمع جملس التوجيه يف دورة عاديـة        :  16املادة

بطلب من رئيسه أو من مدير املركز أو بطلب من          

 .ثلثي أعضائه

يعد رئيس جملس التوجيه جدول أعمال      :   17املادة

 .االجتماعات، بناء على اقتراح من مدير املركز

ترسل االستدعاءات مرفقة جبدول األعمـال اىل        

أعضاء جملس التوجيه قبل مخسة عشر يوما علـى         

األقل من تاريخ انعقاد االجتماع، وميكن تقليـص     

هذا األجل يف الدورات غري العادية دون أن يقـل          

 .عن مثانية أيام

 

  

 

 .  لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية

 .مدير املعهد الوطين للبحث يف التربية  - 

 .رئيس اللجنة الوطنية للربامج - 

عن مـستخدمي املركـز     )   2( ممثلني اثنني   - 

 .يعينهما املدير

حيضر مدير املركز و العـون احملاسـب         

 .اجتماعات جملس التوجيه بصوت استشاري

 .يتوىل املدير أمانة الس 

ميكن أن يستعني الس بأي شخص مـن        

شأنه أن يفيده يف املسائل املدرجة يف جـدول          

 .أعماله، نظرا لكفاءته

يعني أعضاء جملس التوجيه بقرار من     :   14املادة 

الوزير املكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح       

من السلطات الوصية اليت ينتمون إليهـا ملـدة         

 .سنوات قابلة للتجديد) 3(ثالث 

يف حالة انقطاع عضوية أحد األعـضاء،       

يتم استخالفه حسب األشكال نفسها، وخيلفـه       

العضو اجلديد املعني حىت انتهاء مدة العـضوية        

 .اجلارية

يتداول جملس التوجيه، يف كل مسألة      :   15املادة

مرتبطة بسري عمل املركز على اخلصوص، فيمـا        

 :يأيت

 .النظام الداخلي للمركز - 

 برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن - 

 .يبدي الس العلمي رأيه فيه 

53 



 

                                   p$pimsal n pamaziFFRYXWAAAAAA           

 حيدد التنظيم الداخلي للمركز و فروعـه        : 9املادة

بقرار مشترك بني الوزير املكلف باملالية و الوزير        

املكلف بالتربية الوطنية و السلطة املكلفة بالوظيفة       

 .العمومية

 فيما خيص املدير 

يعني مدير املركز مبرسوم، وتنهى مهامه   :10املادة

 . بنفس األشكال

 يكلف املدير بتسيري املركز ويـسهر       : 11املادة 

 .على حسن سريه

 :وذه الصفة، يقوم مبا يأيت  

يلتزم بنفقات املركز ويأمر بصرفها يف حدود       - 

 .االعتمادات املرخص ا

يربم كل الصفقات و االتفاقيات و العقـود و           -

 .االتفاقات يف إطار التنظيم املعمول به

ميثل املركز أمام العدالة ويف مجيع أعمال احلياة          -

ميارس السلطة السلمية علـى مجيـع          -. املدنية

 .مستخدمي املركز

يعني يف كل الوظائف اليت مل تتقـرر طريقـة            -

 .أخرى للتعيني فيها

يقترح التنظيم الداخلي و النظـام الداخلـي          -

 .للمركز و يسهر على تطبيقهما

حيضر اجتماعات جملس التوجيه و يضمن تنفيذ         -

 .مداوالته

 يعد احلساب اإلداري و التقرير السنوي عن  - 

 ويقدمه للوزير املكلف بالتربية الوطنيةالنشاطات 

 .بعد موافقة جملس التوجيه 

يعد مشروع ميزانية املركز ويعرضها علـى         -

 . جملس التوجيه

يساعد املدير أمني عام و رؤسـاء        :     12املادة

 .  دوائر

يعني األمني العام مبرسوم، وتنهى مهامه بنفس         

 . األشكال

يعني رؤساء الدوائر بقرار مـن الوزيـر        

املكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير        

 .املركز

ينسق األمني العام نشاطات الدوائر املنظمـة يف        

  .مصاحل

 أما فيما يتعلق  مبجلس التوجيه  

يتكون جملس التوجيه الذي يرأسـه      :   13املادة 

الوزير املكلف بالتربية الوطنية أو ممثلـه مـن          

 :األعضاء األيت ذكرهم  

 .ممثل الوزير املكلف باخلارجية  - 

 .ممثل  الوزير املكلف باملالية  -

 .ممثل الوزير املكلف بااهدين -

 .ممثل الوزير املكلف باالتصال و الثقافة - 

ممثل الوزير املكلف بـالتكوين و التعليـم          - 

 .املهنيني

ممثل الوزير املكلف  بالتعليم العايل و البحث          - 

 .العلمي

 ممثل احملافظة العليا املكلفة برد االعتبار   -
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