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مذكرة تقدميية:
ًأصبح مفهوم حمو ا ألمية ذو دالالت متعددة مؤخر ًا ،يعمتد عىل فكرة تمنية بعض القدرات
واملهارات القليةل أأو املعدومة عند بعض ا ألفراد ،حيث تكون تكل املهارات هامة جلعل ا ألفراد قادرين
عىل التفاعل والتواصل مع أأفراد جممتعهم و أأداء خمتلف النشاطات اليت تسهل حياهتم.
لقد جتاوز مفهوم حمو ا ألمية املعىن التقليدي املمتثل يف القراءة والكتابة حيث أأصبح يعرب عن
تمنية القدرات وتمنية همارات التواصل ابس تخدام اللغة وعن طريق اس تخدام العالمات ،أأو اس تخدام
الرموز املطبوعة ،أأو الرموز االإلكرتونية،وتوجد نظريتان رئيسيتان قد قام بتطويرهام الباحثون بشأأن حمو
ا ألمية ،واحدة مهنام ترتبط ابلتقدم احلضاري ،وتعرف حمو ا ألمية مكهارة مس تقةل متيض قدما مع املسار
التطوري لتكل احلضارة ،وابلنس بة للنظرية ا ألخرى فهي عىل العكس من ذكل متاما حبيث تعرف حمو
ا ألمية عىل اإنه ظاهرة أأيديولوجية ختتلف ابختالف ا ألوضاع الاجامتعية ،وذكل تبعا ل ألدةل املأأخوذة
من مجيع أأرجاء العامل ،فالمنوذج ا أليديولويج يفسح اجملال ألمناط وممارسات متنوعة حملو ا ألمية.
ومن املبادئ اليت جيب احرتاهما وإادرااها يف خمططات حمو ا ألمية هو التشبث ابلثوابت ادلينية
ومقومات الهوية الوطنية كام جاء هبا ادلس تور املغريب يف فل ه اخلامس عىل أأن اللغة ا ألمازيغية تعد
لغة رمسية للبالد جبانب اللغة العربية ،و أأيضا يف احرتام اتم لرموزها وقميها احلضارية املنفتحة ،والاعزتاز
ابالنامتء ل ألمة ،وإادراك الواجبات واحلقوق ،والتحيل بفضيةل الاجهتاد املمثر وروح املبادرة ،والوع
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اباللزتامات الوطنية ،وابملسؤوليات جتاه اذلات وا ألرسة واجملمتع ،والتش بع بقمي التسامح ،والتضامن،
والتعايش ،والقدرة عىل االإنتاج والاندماج الاقتلادي والاجامتع للرفع من مردودية الربانمج مبا يسهم
يف تطور الفرد واجملمتع.
ويف هذا ا إالطار جيب عىل برامج حمو ا ألمية أأن تواكب التطورات يف اجملاالت التكنولوجية
والعلمية اخملتلفة حيث أأصبح مفهوم ا ألمية يف بعض اجملمتعات دليل عىل الشخص غري القادر عىل
اس تخدام احلاسوب ،أأو للشخص غري املتع م للغات ،أأو للشخص ذو املعلومات الثقافية املتدنية
وغريها ،وابلتايل فاإن مفهوم حمو ا ألمية أأصبح يشمل أأفاكرا متنوعة وخمتلفة تدور حول خمتلف القدرات
التعلميية اليت حيتااها لك فرد ليحسن أأدائه مع أأفراد جممتعه أأو أأفراد اجملمتعات ا ألخرى ،ابالإضافة أأيضا
إاىل أأنه جيب اس تغالل االإعالم اذلي يعترب من وسائل التوعية الأكرث أأمهية ونظرا لدلور الفعال مؤخرا
لوسائل التواصل الاجامتع يف نرش ا ألفاكر واحملتوايت وابلتايل جيب اس تغالل هذا اجملال.
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ديباجة
احلنيف
ديننا
ملبادئ
اس تلهاما
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 ..............................................................الاجامتعية
اس تحضارا ملا جاءت به أأحاكم ادلس تور املغريب يف فل ه اخلامس عىل أأن اللغة ا ألمازيغية تعد لغة رمسية للبالد
جبانب اللغة العربية.
وتفعيال ألحاكم املادة  62من القانون التنظمي رمق  62.62املتعلق اب ألمازيغية ،اليت تنص عىل اإدراج اللغة
ا ألمازيغية اإىل جانب اللغة العربية مضن املواقع االإلكرتونية االإخبارية ل إالدارات واملؤسسات العمومية وامجلاعات
الرتابية وسائر املرافق العمومية ا ألخرى.
واس تحضارا .............................................................................................................................
البايق مل يطر أأ عليه أأي تعديل
املادة 9
يف اإطار تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية يف جمال حماربة ا ألمية ،تناط ابلواكةل املهام التالية:
 اقرتاح ....................................................؛ اقرتاح ....................................................؛ البحث....................................................؛ تنفيذ ....................................................؛ توجيه ...................................................؛ تعزيز ....................................................؛4

 املسامهة .................................................؛ اس تعامل اللغتني الرمسيتني لدلوةل :العربية وا ألمازيغية يف حماربة ا ألمية مبختلف أأشاكلها؛ تقدمي اخلدمات يف مجيع اجملاالت املرتبطة مبحاربة ا ألمية من خالل: التكوين يف جمال حماربة ا ألمية؛
 وضع وإاعداد املقررات والكتب والوسائل ادليداكتيكية اخلاصة بربامج حماربة ا ألمية واملالمئة
خللوصيات الفئات املس هتدفة؛
 وضع أأدوات اإحلائية وقاعدة معطيات و أأدوات للتتبع والتقومي.
املادة 5
يرت أأس جملس االإدارة رئيس احلكومة أأو السلطة احلكومية املفوضة من دلنه لهذا الغرض ،ويتأألف من:
 أأربعة ممثلني من اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية. ممثلني عن القطاعات املعنية مبحاربة ا ألمية؛ رئيس الاحتاد العام ملقاوالت املغرب أأو ممث ه؛ رئيس امجلعية املغربية للناعة النس يج وا أللبسة أأو ممث ه؛ رئيس اجلامعة الوطنية للبناء وا ألشغال العمومية أأو ممث ه؛ رؤساء جامعات الغرف املهنية أأو ممثلهيم؛ ممثلني عن النقاابت املهنية الأكرث متثيال؛ ممثلني عن امجلعيات النش يطة يف جمال حماربة ا ألمية؛ ثالث خشليات تعيهنم االإدارة ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد ،اعتبارا لكفاءهتم يف جمال حماربة ا ألمية؛ رئيس جملس اجلهة اليت يكون مقر الواكةل هبا أأو من ميث ه؛ رئيس اجلامعة اليت يكون مقر الواكةل هبا أأو من ميث ه؛5

 مدير الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين اليت يكون هبا مقر الواكةل أأو من ميث ه؛ ممثل عن جملس اجلالية املغربية ابخلارج.وميكن جمللس االإدارة أأن يدعو للمشاركة يف اجامتعاته ،بلفة استشارية ،لك خشص من القطاع العام أأو اخلاص،
يرى فائدة يف مشاركته.
وحتدد كيفيات تعيني أأعضاء جملس االإدارة مبوجب نص تنظمي .
املادة 2
يمتتع جملس االإدارة جبميع السلط والاختلاصات الالزمة الإدارة الواكةل ،ولهذه الغاية يضطلع مبا ييل:
 وضع برانمج ....................................؛ حرص املزيانية ..................................؛ حرص احلساابت ..............................؛ وضع اخملطط التنظمي .........................؛ وضع النظام ا ألسايس .......................؛ امللادقة عىل التعيينات .....................؛ وضع النظام ...................................؛ وضع خمطط يف جمال حماربة الامية ا إاللكرتونية؛ حرص رشوط الافرتاضات؛ وضع النظام ادلاخيل للواكةل؛ حتديد جدول تعريفات اخلدمات املقدمة من طرف الواكةل؛ التقرير يف اقتناء وتفويت واستئجار العقارات لفائدة الواكةل؛ البت يف التقرير الس نوي اذلي يقدمه مدير الواكةل؛ امللادقة عىل تقرير ..................................؛6

 امللادقة عىل اتفاقيات الرشاكة املربمة مع أأطراف أأخرى.وميكن جمللس االإدارة أأن مينح تفويضا اإىل مدير الواكةل قلد تسوية قضااي معينة.
املادة 69
تنقل اإىل الواكةل الاختلاصات املزاوةل يف اترخي دخول هذا القانون حزي التنفيذ من دلن الهيالك االإدارية التابعة
للوزارة امللكفة مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلم يف جمال حماربة ا ألمية واليت تدخل مضن همام الواكةل
مبوجب املادة  9من هذا القانون.
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