
 
جمعیة ترقیة اللغة الولفیة في 

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
جمعیة النھوض بالبوالریة في 
 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

الجمعیة الموریتانیة لترقیة اللغة 
 السوننكیتینوالثقافة 

 

  تعیین أعضاء المجلس الوطني للتھذیب
 جمعیة النھوض بالبوالریة في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة(علمت منسقیھ الجمعیات الثقافیة الوطنیة 

جمعیة ترقیة اللغة الولفیة في الجمھوریة اإلسالمیة و الجمعیة الموریتانیة لترقیة اللغة والثقافة السوننكیتینو
  .الذي ال یوجد فیھ أي ممثل عنھا المجلس الوطني للتھذیب بخیبة أمل تشكیل )الموریتانیة

 اللغات الوطنیة أساسھفبعد العدید من اإلصالحات واإلخفاقات اعتقدنا أن الوقت قد حان بموریتانیا الختیار تعلیم 
  :ذلكھ في تشجع  ،األساسيالتعلیم مستوى وخاصة على 

  دنا في الثمانینیات من خالل معھد اللغات الوطنیة ؛بالعرفتھا التجربة الناجحة التي  -
 باتفاق )وغیرھم نوالتربویو علماء النفس(اإلجماع في جمیع أنحاء العالم بین المتخصصین التربویین   -

  ؛"الناجعمفتاح التعلم "لغة األم ھي الجمیع على أن 
تعلق بإعادة إدخال جمیع تیة إشارات مشجعة من قبل السلطات العلیا والھیئات الحكوم عالوة على صدور

على  من بین ھذه اإلشارات یمكن أن نذكر ،٢٠١٨اللغات الوطنیة في نظامنا التعلیمي منذ منتصف عام 
  :سبیل المثال

  ؛٢٠١٨التزام رئیس الجمھوریة خالل الحملة االنتخابیة لرئاسیات   -
عیات الثقافیة الوطنیة شریًكا قرار الجمعیة الوطنیة بضمان الترجمة إلى جمیع لغاتنا واختیار الجم  -

  متمیًزا في تنفیذ ھذا اإلجراء؛
الذي سلمتھ خاللھ  ٢٠٢٠فبرایر  ١٢واإلصالح في  التقني وزیر التھذیب الوطني والتكویناللقاء مع  -

منسقیة الجمعیات الثقافیة الوطنیة وثائق مناصرتھا وعبرت عن رغبتھا في تمثیلھا في المجلس الوطني 
  للتربیة؛

  الفریق البرلماني للدفاع عن اللغات الوطنیة؛تشكیل  -
 ١٠التقني واإلصالح خالل حفل إطالق ھذا الفریق البرلماني في التھذیب الوطني والتكوین وزیر كلمة   -

  ".تدریس اللغات الوطنیة من المحاور المھمة في إصالح التعلیم"التي أكد خاللھا أن  ٢٠٢٠سبتمبر 

والقضاء، والتعاون المثمر  المدرسة الوطنیة لإلدارة والصحافةفي إدخال تدریس جمیع لغاتنا الوطنیة  -
 .مع الجمعیات الثقافیة في ھذا المجال

لكل ھذه األسباب بدا من المناسب أن تكون الجمعیات الثقافیة الوطنیة ممثلة في ھذه الھیئة التي سیكون علیھا 
للبلد، ونقترح إجراء تصحیح في ھذا االتجاه، ذلك ألن ھذه الجمعیات لیست فقط تحدید السیاسات التعلیمیة 

رائدة في تدریس اللغات الوطنیة في البالد بل ألنھا عالوة على ذلك بوتقة انصھار للمھارات الموروثة من 
  .معھد اللغات الوطنیة السابق

  ٢٠٢١فبرایر  ٢٧نواكشوط في 
 منسقیة الجمعیات

 


