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 مهيدت

 تاعاستطعامال عدم وجود وثيقة مرجعية لتوجيه الخبراء ذا يشكل ، لجماعيعمللالتقرير نتيجة يعد هذا 

تطبيق الثنائية  علىالذي يساعد ذا المستند عداد هإ- عفويةمشاركات  عبرو –من خالله المجموعة 

 لإلدارة.في المدرسة الوطنية اللغوية 

خالص الشكر والتقدير والعرفان من خالل هذه االسطر الي جميع المشاركين في هذه االعمال بقدم تنكما 

 لبالدنا. نتمناه أفضل لة لبناء مستقبلاعمشاركتهم الفوالستعدادهم 

لمدير العام الذي عمل بكل همة السيما اهذه المدرسة ونشيد بجهود مسؤولي جميع أعضاء اللجنة باسمف

لرفع مستوى  ما بوسعهقد حاول االقتصادية التي تمر بها بالدنارغم األزمة أنه . إذ المشروع هذا نجاحإل

 .كاملفإنها تستحق تشجيعنا ال المدرسةنظرا للمستوى العالي للمشروع الذي ارتقت به إدارة . المدرسة

ضروري إسناد ال منافإنه ذل، كبرىكل االصالحات الدأب كسيواجه مقاومة المشروع هذا نأ ال شك

 .بهومقتنع نضبطم فريقإلى هذا المشروع نفيذ تمهمة 

سيساهم على ن هذا العمل يرونأ الخبراء ولكن جميع ،تقريرهذا ال فيكل شيء وال ندعي أننا قد أحطنا ب

 في المدرسة الوطنية لإلدارة. اللغوية تطبيق الثنائيةاألقلفي انطالقة 

 .اعتمادهفور لغتين الب ا التقريرهذوانطالقا من مبدأ تطبيق الثنائية اللغوية، سوف يتم تقديم 

 

 عن اللجنة/الرئيس

 

 يسنوسي محمد عل
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I.  الدوافععرض 

 الوطنية لإلدارة عن المدرسة  نبذة-1

لها شخصية إدارية صفة هي مؤسسة عامة للتعليم العالي والمهني ذات المدرسة الوطنية لإلدارة 

إنشاء يمكنها و ،نجمينا العاصمةومقرها أ .رئاسة الجمهوريةتابعة ل ،تسييريةاستقاللية اعتبارية و

 في األقاليم.لها فروع

في  سنوات من االستقالل بعد ثالثم 1963 ئت عامأنشرسالة المدرسة الوطنية لإلدارة التي تتلخص 

من القيام بهذه  تمكنت المدرسةقد و ،التشادية دارةسيادية لإلووظائف  بأداء مهامكلفون ي أطرن تكوي

ول اصالح في عام المهمة على أحسن وجه. ومع التغييرات التي مرت بها البالد، تعرضت المدرسة أل

ئي، أوكلت إليها هذه المهمة، وعليه أصبحت قضاإلى العاملين في السلك التشاد . ونظرا لحاجة م(1986)

الحات أخرى في مسيرتها التاريخية، شهدت أيضا إص، إلى أن (ءلإلدارة والقضاالمدرسة الوطنية )

الخاص بإصالح م، 2014ديسمبر  24في الصادر  037القانون رقم بموجب ، م2014عام وذلك في 

 م الذي2016فبراير  17 فيالصادر  218 المرسوم رقم زوعزالمدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء، 

 .المدرسة الوطنية لإلدارة، لتصبح درسةيقضي بتنظيم وتسيير الم

 :ة بالمهام التاليةكلفهي مو

 ؛ةشاديتالاإلدارة  األساسي لموظفي التكوين -أ

 ؛وتدريبهم ةشاديتالاإلدارة لموظفي المستمر التكوين -ب

 ةواكتسبوا خبر ،كامال اأساسي اقدرات الموظفين األجانب الذين تلقوا في بالدهم تكوين حسينت -ج

 ؛مهنية

وكذلك في إدارة القانون، والعلوم اإلدارية،  مختلفة منها ونشرها في مجاالتعملية بحوثإجراء  -د

 ؛اإلدارة العامة

 العامة ؛ في الوظيفةمكن من الدخول نية التي تمهالمتحانات االمسابقات وتنظيم بعض ال  -ه

 الدولة؛  موظفيتطوير الثنائية اللغوية في تدريب   -و

 ؛التعليم عن بعد تنظيم- ز

 .قصيرةالدولة في دورات  موظفيتدريب وتحسين أداء  -ح

 

تدريب وتحسين أداء العاملين يمكنهاكما ، مجانية غيرخدماتأن تقدم لمدرسة ل يمكنمهامها وفي إطار 

الكبرى المؤسسات العاملين في وكذلك  ،العامةالمؤسسات العامة، وشبهفي التجمعات المحلية،و

 .للجمهورية

 ون الخاصويمكن للمدرسة أن تقوم بتدريب العاملين في مؤسسات ذات شخصيات اعتبارية في القان

 .مذكورة أعاله،وهذا توجها جديدا لم يستثمر بعدالشخصيات ال بينها وبيناتفاقيات مبرمة بموجب 

ذلك  سواء كان لها نفس األهدافعالقات تعاونية مع المؤسسات التي حتفظ بيمكن للمدرسة ان تخيرا، وأ

 الدولي. والوطني  يينالمستو على
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)مجلس  هيئات استشاريةو، عامة(دارة وإ)مجلس ادارة،  تينداريهيئتين إتسيير المدرسة عن طريق  يتم

 (.يتربوي، مجلس علمي، ومجلس تهذيب

 

 تشاد  اللغوية فيللثنائية  القانونية سساأل-2

ن أل ،في تشاد هال مفر منا عأصبحت واق ،اتاريخيباعتبارها إرثا  )عربي ـ فرنسي( اللغوية الثنائية إن

 .اللغة العربية بجانب الفرنسية التي ظلت لوقت طويل اللغة الوحيدة لإلدارة يتحدثونمعظم المواطنين 

الوحدة تعزيز منه الغاية و ،ر منطقيتطو هو بجانب الفرنسيةلغة رسمية كاعتماد اللغة العربية  نإ

تطوير سياسة نفيذ في ت التشاديةالمخلصة للحكومة إلرادة ان ا .يالوطنرابط تلالوطنية والبحث عن ا

 :تجسدت بإصدار نصوص وقوانين )قائمة غير شاملة لكل القرارات( التاليةفاعلة ة ثنائي

مواطن نص بان كل ، الذ ي1995فبراير  9الصادر بتاريخ  95رج/ و ت و// 071./رقم مرسومال -

 ؛تشادي له الحق ان يعلم ابناءه بأحد اللغتين او باللغتين

 تنظيمقاضي بال، ال2003يناير  16الصادر بتاريخ  ، 2003رج/ رو/و ت و// 14رقم  مرسومال -

 ؛اللغوي إدارة التعليم الثنائيإنشاء التربية الوطنية و اإلداري لوزارة

في مادته  يجعل ، الذي2005يوليو  15 بتاريخالصادر  2005رج/ / 08القانون الدستوري رقم  -

 ؛ارسمي فرنسيعربي /التعليم الثنائي  ةالتاسع

 ينظام التعليمال القاضي بتوجيه، 2006مارس  13الصادر بتاريخ  2006رج//16القانون رقم  -

اللغتين الرسميتين وهما: الفرنسية ب: )يكون التعليم والتكوين ةالخامسته مادفي مؤكدا و ،الشادي

 ؛والعربية

 تنظيمبقاضي ، ال2007مايو  17الصادر بتاريخ  2007رج/رو/وت و/ /414رقم  مرسومال -

إدارة اللغوي إلى  إدارة التعليم الثنائيالذي يغير تسمية وزارة التربية الوطنية والهيكل اإلداري ل

 ؛ة اللغويةتطوير الثنائي

يقضى ، الذي 2011نوفمبر  02الصادر بتاريخ  2011رج/رو/وت إ ت و//218رقم  مرسومال -

 يةتطوير الثنائإدارة  ثبتوزارة التعليم االبتدائي والتربية الوطنية يالهيكل اإلداري لبتنظيم 

 ؛اللغوية

بتنظيم القاضي  ،2014سبتمبر  05الصادر بتاريخ  2014رج/رو/وت و// 838رقم  مرسومال -

اللغوية ة تطوير الثنائيإدارة الهيكل اإلداري لوزارة التعليم األساسي ومحو األمية، الذي رقي 

 ؛إدارة عامة لتطوير الثنائية اللغويةالي

 ؛(9) في المادة 1996دستور تشاد لعام  -

 ؛2018مارس ، الوطني الشامل نتدىتوصيات الم -

 .1996اعتمد نفس نصوص عام  2018عام دستور  -

القوية للسلطات العليا لجمهورية تشاد ة يؤكد بما فيه الكفاية اإلرادة  المذكورا اإلطار القانوني هذان 

ع ذلك يالحظ وممحور أساسي للتكامل وعامل للترابط اجتماعي في تشاد.  الثنائية اللغويةترقية جعل ل

 فجوة كبيرة بين النصوص والواقع ألسباب عديدة منها:
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 ؛كافية متناسقة وواقعية استراتيجيةوجود عدم  -

 ؛اليينالشركاء الفنيين والم مدعمن غم ر، بالالموارد الماليةكفاية عدم  -

 ؛لتعزيز ثنائية لغوية طوعا اكاديمية وإداريةدوافع عدم وجود  -

 الخ. -

 

 مستقبل تشاد لاللغوية  الثنائية مزايا-3

وضع تصور جيد للثنائية اللغوية وتنفيذه يمكن أن يعززالترابط االجتماعي بين أبناء وبنات تشاد من  إن

 ناحية، ويجعل اإلدارة سهلة ذات حيوية وكفاءة، وفعالية من ناحية أخرى.

عائق في عدم مشاركة فحسب، بل هناك سيراعمالها ال تعاني من ثقل  إن اإلدارة التشادية ،الجدير بالذكر

إجادتهم مستويات لعدم الجميع  علىفي اإلدارة ناطقين باللغة العربية جموعة كبيرة من الموظفين الم

 للغة الفرنسية.ا

العامة بصفة تشاديين  بصفة عامة وفي اإلدارة ستضيف ثراء ثقافيا في حياة الالثنائية اللغوية ، فإن هكذا

 .خاصة

 

 التشادية العامةفي اإلدارة  اللغوية الثنائيةمسيرة تعزيزدور المدرسة الوطنية لإلدارة في  -4

المدرسة الوطنية لإلدارة بصفتها مؤسسة تكوينية ذات شهرة عالية تدعم فنياً بتخصصات الزمة لرفع 

 العولمة. ةكبموامستوى اإلدارة التشادية التي تواجه تحديات إصالحية ل

لتوجهات الحكومة الرامية إلى جعل الثنائية اللغوية قدم حلوال فعالة لمدرسة ان تتحاوال اإلطاروفي هذا 

 .حقيقة ملموسة

من مهام المدرسة الوطنية لإلدارة تنفيذ سياسة الحكومة تجاه الثنائية اللغوية في تشاد عن طريق التكوين 

تطبيق بهذا الصدد يمكن أن تكون المدرسة معمال للتجارب النظرية والعملية لو ،األساسي والمستمر

ببداية تنفيذ مسيرة المدرسة الوطنية تقوم ألول مرة ولإلدارة التشادية.  حيويةال اللغوية، وتعطىية الثنائ

 السلطات العليا. توجيهات وفقا لنصوص والثنائية اللغوية 

 

-II ةمرجعي اطر 

قام المدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة، السيد/ سنوسي حسن بتكوين لجنة فنية مكلفة بإعداد خطة، 

 (،.1)ملحق رقم م2018يوليو  4خ ي، بتار2018رج/م و إ/إ ع //13رقم  ، بالقراراللغويةلتطبيق الثنائية 

 :همو،عشر عضوا أحداللجنة التي يترأسها السيد محمد علي مكونة من  هذهو

 د. محمد صالح جمعة، المدير العام النائب للمدرسة الوطنية لإلدارة؛ -
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 وسة، مدير اإلدارة والموارد؛السيد/ محمد نور د -

وتطبيق الثنائية تحسين السيد/  / موسى عبد النبي عاشور، المدير النائب للتكوين المستمر وال -

 اللغوية؛

 والتدريبات؛ السيد/ عبد هللا صوصل، المدير النائب للتكوين المستمر -

 د. أحمد جدة محمد البشير، أستاذ دائم بالمدرسة الوطنية لإلدارة؛ -

 د. سيتاك يامباتينا بيني، أستاذ دائم بالمدرسة الوطنية لإلدارة؛ -

 السيد/ حبيب عمر عبد العزيز، شخصية مرجعية؛ -

 شخصية مرجعية؛ ،السيد/ محمد حمدان إدريس -

 السيد ياسر تجاني كندول، شخصية مرجعية؛ -

 .السيد خالد فضل دوتم، شخصية مرجعية -

 

 ومن مهام اللجنة ما يلي:

مقاربة تعليمية ثنائية اللغة في المدرسة الوطنية لإلدارة وتعميمها في اإلدارة  التفكير إليجاد -

 التشادية؛

 ثنائي اللغة في المدرسة الوطنية لإلدارة؛وسائل أكاديمية وفنية للتعليم توفير  -

 التعليم بالمدرسة الوطنية لإلدارة؛ المعلمين ووحداتتحديد  -

 المدرسة الوطنية؛تحديد الشركات الممكنة لتطوير الثنائية اللغوية في  -

 إيجاد حلول ناجعة لمشكالت الترجمة؛ -

 .اللغتين إجادةعلى  تساعد خريجي المدرسة الوطنية لإلدارة،فعالة  ثنائية لغوية وضع -

 

-III منهجية عمل اللجنة 

 

وثالثون  ةم في تمام الساعة العاشر2018يوليو  9اجتماعها األول النطالق أعمالها يوم عقدت اللجنة 

 ، برئاسة السيد/ المدير العام للمدرسة.دقيقة بصالة االجتماعات للمدرسة

كلمات تمهيدية، رحب المدير بحضور الشخصيات لقبولهم االختيار والدعوة، ثم فسر األسباب  وبعد

 لجنة والمهام الموكلة إلى فريق الخبراء الذين حددوا منهجية عملهم.التي أدت إلى تكوين ال

وبناء على تصور تقدم به رئيس اللجنة، فإن هيكل التقرير يمكن أن يتمحور حول النقاط اآلتية: عرض 

(، 5) (، خطة العمل4) (، اقتراحات عملية3) (، منهجية العمل2) (، شروط اإلنجاز1) الموضوع

(، 8) كات المحتملة(، اكتشاف الشرا7) (، األعمال الواجب القيام بها6) السنوات ةمتعدد تكاليف ميزانية

 الخ...( 9) صدرر ممتابعة وتقويم عب
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)نصوص خاصة أما منهجية العمل التي أختارها الخبراء تحتوي على جمع مراجع أدبية وقانونية 

 على الذي ينص 2014ديسمبر  24م الصادر بتاريخ 2014رج//037بالمشكلة، ومنها القانون رقم 

دستور عام  ؛ ونسخةةالموجودتنظيم وتسيير المدرسة ؛ وكذلك التقارير األخرى ومستندات الدراسات 

 ر ذلك(.يالشامل وغوقرارات المنتدى الوطني  م؛2018
 

يومي االثنين )يسمح ألعضاء اللجنة باالجتماع مرتين في األسبوع  برنامجا للعمل عوقد حدد االجتما

 والخميس(.
 

ألعضاء اللجنة  منتظمة، سمحتتناقش في جلسات عامة، وبطريقة تعرض وكما أن أعمال اللجنة 

 ادخال بعض التعديالت في مسودة الخطة المذكورة أعاله.
 

بادل تالفرنسية والعربية( ل)مجيدي اللغتين الشخصيات بعض ت االستعانة بفمن الجدير بالذكر، انه قد تم

 يتعلق بالثنائية اللغوية، وهم:خبراتفيما ال

 سابق للتربية الوطنية؛السيد/ مولود عزالدين، وزير  -

 السيد/ أحمد بين آدم، المدير النائب لمكتب المدير العام لمنظمة إيسيسكو؛ -

 السيد/ محمد جبر، مدير نائب سابق للثنائية بوزارة التربة الوطنية؛ -

اإلسالمي للتنمية، بوزارة التربية الوطنية، الذي السيد/صالح عبد الرحمن، منسق مشروع البنك  -

 كان في بعثة ولم يحضر.
 

 .أهم ما ورد من مساهماتهموقد تضمن هذا التقرير

كندا فيما يخص تقنيات ويرى الخبراء أنه من المفيد الرجوع إلى خبرات وتجارب الدول األخرى مثل  

 الثنائية اللغوية،وير الرجوع ألحسن نماذج في تطتنفيذ الثنائية اللغوية. وبصورة عامة، أوصى الخبراء 

 بهدف نجاح التجربة التشادية، ال سيما في المدرسة الوطنية لإلدارة وفي اإلدارة التشادية.
 

-IV قترحات تطبيقية النطالق الثنائية اللغويةم 

 

نقاط )أ، ب، ج( لرفع التحديات واالستجابة للمتطلبات الخاصة بتطبيق  الجزء ثالثنعالج في هذا 

 الثنائية اللغوية في المدرسة الوطنية لإلدارة:

 قسام بين كل األأ/مقترات حول المسائل المشتركة 

 المسائل المشتركة بين كل األقسام المقترحة من قبل المدرسة تنقسم إلى ثالثة أنواع:

الظروف يستحسن أن يتم اختيار معلمين ثنائيي اللغة، ولكن ذلك، غير ممكن. : إذا سمحت المعلمون-1

 ولذا وافق الخبراء االعتماد على الواقع المعاش:
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 (؛ندائمون ومتعاونو)معلمون المدرسة الناطقون باللغة الفرنسية  -

اللجنة لمدير  التي سلمتهافي القائمة  لمسجلينا باللغة العربية، الناطقينمعلمين الاستقطاب  -

(. وبإمكان هذه الشخصيات المرجعية تدريس بعض المواد المقررة في 2الملحق رقم )الدراسات 

المقررة متخصصون  المدرسة الوطنية لإلدارة. غير أنه من األفضل أن يقوم بتدريس هذه المواد

 قي اللغة العربية لتدريب التالميذ؛

عام للتوظيف. مما يساعد المدرسة على تكوين نخبة  نمعلمون ثنائي اللغة يتم توظيفهم عبر إعال -

ذات كفاءة وتكوين أساسي لمعطيات المعلمين ذوي الكفاءة لمستقبل التعليم ثنائي اللغة. هذا، فإن 

 .عجلة الثنائية اللغويةلدفع ( معلما بهذه المواصفات يعتبر أمر ضروري 10توظيف عشرة )

 لذلك أوصى الخبراءفتربويا  أهياللم يتلقوا تالمتواجدين  بأن بعض المعلمين وكما يجدر بنا أن نشير

في فترة انطالق الثنائية اختيارهم الذين سيتم لتأهيل المعلمين تدريبية لمدة أسبوعين ة شور تنظيمب

وطنيون أن الخبراء ال. ووقد يكون الخبير الذي يقوم بهذا التدريب التربوي مواطنا او أجنيااللغوية. 

 المدرسة الراهن.ضع دراية بو يبدو أنهم أكثر

فإن كل وحدات التدريب يمكن استعمالها نظريا للتدريب : في هذا المخطط المقترح وحدات التدريب  -2

. ال يساعد على تحقيق الهدف المنشود( أشهر 6ستة ). غير أن تعلم اللغة في مدة ال تتجاوز باللغتين

بحيث يكون ثلثي المواد المقررة بلغة التعلم أنه من األفضل أن يكون تدريس فلذلك يرى الخبراء 

يكون التدريب باللغة في السنتين الثانية والثالثة عربية السهلة، وباللغة الفي السنة األولى التدريب 

 لتحسين ورفع مستوى التلميذ. السهلة الفرنسية 

  القادمة. فعاتوال يمكن تطبيقه في الدألول اق في التكوين األساسي للمستوى وهذا الحل يطب  

، وليس للمدرسة كتب باللغة في التكوين الثنائي اللغويعناصر أساسية  تعتبر المراجع: المراجع  -3

لمدرسة توفير هذه . فعلى امثل هذا النوع من التكوينبالقيام لتمكنها  العربية أو كتب مزدوجة اللغة

 : المراجع

العربية مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر لبلدان امن  المراجعبالنسخ الورقية باقتناء بعض  -

لشراء هذه المراجع مباشرة في أسواق هذه إرسال بعثات  لمدرسةوعليه بإمكان ا. أو لبنان

  هناك.المتواجدة ، أو عن طريق البعثات الدبلوماسية التشادية البلدان

 المدرسة في نفس الوقت. لتجديد مكتبة توفير الوثائق بالنسخة الرقمية  -

ال بعض الدول والتي  فيالستخدام المفردات المستعملة إشكالية المراجع ويمكن أن تشكل هذه 

)الجزائر  ربيرب العالمغدول مع المفردات المعتادة محليا ؛ ونالحظ أن هذه الحالة عند تتالءم 

 هما : وأمام اختيارين  مما يجعلنا مصر ولبنانودول المشرق العربي والمملكة المغربية وتونس( 
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محليا  المستعملة امفرداتنتتناسب مع التي تحتوي على مفردات  للمراجعأن نعطي األولوية إما  -

 ؛)مصر ولبنان( 

األكاديمي لجعلها لمراجعة البرنامج مي علال لسونترك األمر للمجالمتوفرة  كل المراجع عتمدن وأ -

 أهمية إنشاء مجلس أكاديمي للتعليم ثنائي اللغة. بدوومن هنا تالتشادية.  اللغوية امناسبة لمفرداتن

 ي.ناثاللخيار ا ل الخبراءضوقد ف

 المستويات مقترحات حول المشكالت الخاصة بجميعب/ 

 التكوين األساسي : -

 األول والثاني، وفي ذلك اقترح الخبراء ما يلي :ويخص التكوين األساسي المستويين 

 المستوى األول أ/ 

 ؛اللغتين بوبأسئلة مترجمة أن يتم القبول فيه بمسابقة مفتوحة  -

بالعربية % للناطقين 50معدل بصة مجيدي اللغتين يستعمل مبدأ المحاصفي حالة عدم وجود  -

 ؛بالفرنسية% للناطقين 50و

الذي تم لكل المرشحين اإللزامية باللغة لتلقي الدروس التحضيرية ( أشهر 6تخصيص ستة ) -

 من قبل المدرسة مبدئيامحددة الهذه األشهر الستة على حساب مدة التكوين  محسوال تقبولهم. 

إحدى في تحسين مستواهم اللغة أن يختاروا وفي هذه الفترة بإمكان ثنائي . للمستوى األول

  .اللغتين

 

فصلة لبرنامجها الدراسي مأحد الخبراء خطة  لها اقترحالتي  اللغويفي نهاية فترة التكوين 

ونظرا لصعوبة . رئيس الجمهوريةمن قرار ب ناجحينالقائمة النهائية للعتمد ت  ، (3)ملحق رقم 

مسألة حقيقية.  وياللغالتكوين ب الناجحين في فإن تحمل تكاليف تدريالمالي للمدرسة الوضع 

 .أي اقتراح في هذا الشأنبقدموا تالخبراء لم ي نوكما أ
 

غير إذا ما وجدت نفسها منحة كاملة أو جزئية فيمكن للمدرسة أن تطلب من السلطات العليا 

أن تخصص الدولة منحة كاملة في مثل هذه الحالة قادرة على القيام بهذا االلتزام. ومن األفضل 

لتعلم اللغة في فترة استثنائية للتالميذ وسيتم إعداد استمارة طلب منحة اللغوي. لهذا التكوين 

    (.4تدريبهم. )ملحق رقم 

 الثاني  ستوىب( الم   

 األجانب؛نتسبين يتم القبول على أساس مسابقة مفتوحة للمواطنين، ودراسة ملفات الم -

الثاني. والهدف من ذلك، هو السماح لموارد التأهيل العالية  مستويحصص لل تحديدعدم  -

 ؛موظفينبالخضوع لهذا التكوين، علما بأن اللغة هي عون بالنسبة لمتطلبات الكفاءة لكبار ال
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لمدة ستة أشهر،  فرنسية أو عربية() اللغةتحضيرية في  روساد ذين تم قبولهميتابع المرشحون ال -

 ه.وفقا لإلجراءات الموضحة أعال

 . التكوين المستمر2

تكوين المستمر تدريب المترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين وغير لل ستوي الثانيالميتضمن 

 ذلك من الدورات التدريبية.

على األقل  علىحاصلون ووظفين الذين يجيدون لغتين يخصص للم( تكوين المترجمين الفوريين: أ

 (.3ليسانس )شهادة ثانوية + ال شهادة

(، 2(، وحدات التكوين )1) وجهة نظر المعلمين خاصة بهذا التدريب: صعوباتوقد حددت أربعة 

 ( والترقية.3) مراجعال

 

 ولمعالجة هذا األمر، يقترح الخبراء ما يلي:

 

 المعلمون .1

 

ويقترح الخبراء قائمة  يكون لهم األولوية في التوظيف.إنشاء دليل للموارد البشرية ثنائية اللغة ل -

من المحتمل  ،كاملة(، التي تكون أساسا لهذا العمل. ومع ذلك، إذا لم تكن القائمة 5ملحق إرشادية )

 .  اعالن عن التوظيفر اصدا

أو /حترفينتربوي لمدة أسبوعين لجميع المعلمين المعينين إذا لم يكونوا م وقع انشاء تدريبت -

وزارة التربية الوطنية )إدارة الثنائية اللغوية: لصالح عمل قد تم اقتراح خبير تونسي، . ومؤهلين

مفتش في وزارة التربية الوطنية لسيد حبيب عمر، عضو اللجنة، وكما تم تعيين ا(. 2018يوليو 

حالة عدم توفر اإلمكانات المادية الخبير المذكور. وفي  مؤهالتزيدا من التفاصيل عن ليقدم م

 .(6)ملحق وقد قامت اللجنة باقتراح خمسة خبراء  يوكل العمل لخبير وطني.

 وحدات التكوين: .2

 

مراجع، ينبغي للمدرسة الوطنية لل دنىاأل الحد يخص برامج التكوين في الترجمة وفي ظل غيابفيما 

دولة و، يةالمغرب كل من: المملكة فيبها رف تلإلدارة أن تتبنى نماذج معاهد الترجمة المختلفة المع

على المدرسة الوطنية لإلدارة ترتب معاهد أخرى حول العالم. وبشكل أوضح، يكذلك لبنان ووتونس، 

 أن:

محتملة )زيارات  التكوين وحداتبرامج و لحصول علىلتصل فوراً بمختلف معاهد الترجمة ت -

 (؛الخبرات تبادلل

 ؛تم الحصول عليها التيالبرامج لمدرسة مستوحى من ابرنامج المشروع تعد -

 .المجلس العلميعتماد مشروع البرنامج ال تقدم -
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 مراجع ال .3

 

ً البدء بمثل هذا التكوين من دون  من الصعب جب على إدارة المدرسة، ي. ألجل ذلك، مراجععمليا

 بطريقة عاجلة أن:

المتوفرة في المكتبة الجامعية للملك فيصل والتي تحتاج إليها المدرسة والمراجع ائمة الكتب تعد ق -

وقد أكد السيد أحمد بيّن )نائب مدير المكتب السابق للمدير العام لإلسيسكو( بأّن الوطنية لإلدارة. 

الكتب الخاصة لمثل هذا النوع من التكوين، قد منحتها المملكة المغربية لجامعة الملك فيصل، 

اهم بجمعها. ولقد تعهد نائب المدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة باالتصال بالجامعة س ممنوأنه 

 المذكورة.

 

نسختيها )الورقية ذلك بالخاصة حول التكوين في الترجمة، و والمراجع الكتب هذهالمدرسة فرتو -

في ، والمراجع اللغة القواميس ثنائية :الخاصة والمراجع والرقمية(. وتتضمن هذه الكتب

 المصطلحات الفنية المقترحة من قبل المدرسة الوطنية.

 

 العامة( لوظيفةفي ا) ترقية .4

 

علما بأن هذا األمر يتطلب معالجة  ،في المستوى الثاني لتكوينبالتحاق الخريجين المتفوقين لال لتشجيع

في حين أّن النظام األكاديمي الحالي )ل.م.د( ال يتضمن  خاصة فيما يخص ترقيتهم في الوظيفة العامة.

 شهادة متوسطة بين الليسانس )ل( والماستر )م(. لذا، على إدارة المدرسة أن:

 ؛بعد التخرج من التكوين() المحتملةتؤكد إمكانية ترقيتهم لوزارة الوظيفة العامة  من حققتت -

: المتفوقين المتخرجينتحفيز بوضع آليات  بدعم من الدولة المدرسة تقوموإن تعذر ذلك،  -

 نائي اللغة ً...لثمناصب  خصيصتك

 

توسيع التكوين ، تم 2018بناء على توجيهات السلطات العليا، واستنادا على احتياجات التكوين لعام و

 .اللغة ثنائييليشمل المترجمين ومساعدي اإلدارة 

 

 الليسانسالحاصلين على األقل على شهادة األخرى: مفتوحة لكل الموظفين  نالتكويفرص ب: 

. وأّن مبدأ على األقل الليسانسالحاصلين على شهادة لجميع موظفي الدولة فتحت فرص التكوين 

 مبدأ الدروس التمهيدية .ولكن يمكن تطبيق . قابل للتطبيق غيرمحاصصة ال
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ذلك حسب و ،فقط الموظفين احتياجات التكوين بهذا الخصوصتخص ، 2018بالنسبة للعام أما 

خذً مع األلكّن اإلدارة العامة قد فّصلت التوزيع حسب احتياجات اإلدارات  العليا،توجيهات السلطات 

 :المساواة بين الجنسين االعتبار متطلباتفي 

 لعمل والشؤون االجتماعية؛ا مفتشو -

 مستشارون دبلوماسيون؛ -

 خزينة العامة؛لا مفتشو -

 المستقلة. تجمعاتلا إداريو -

تكوين إداريي التجمعات المستقلة. وقد سمح التبادل بين من  في تشاد الكبرى البلدياتيجب أن تستفيد 

لبلديات هذه ااالحتياجات المحددة ل تحديدب (ANCT)السيد سيتاك والجمعية الوطنية للعمد في تشاد 

 :الرهاناتو

 التخطيط؛ها صياغة السياسات العامة المحلية بما في -

 الميزانيات المحلية؛إعداد  -

 الموارد المحلية؛ حشد -

 المحلية. لإلدارة الوظيفية الترقياتتسيير  -

 

 لبدء التكوين المتطلبات الالزمةج: 

وبعض األدوات األكاديمية  (3المعلمين ) ؤهالت( م2توظيف، )( ال1تذكير بشروط: )هي عبارة عن 

 .شجيعيةالت

 

 (والمستمر ساسياألتكوين الشروط توظيف الخريجين ) (1

 اعتمد الخبراء ما يلي:

حاق تلتنظيم حملة توعوية إزاء طالب الصف الثالث الثانوي بهدف تحضيرهم لشروط اال -

 المدرسة الوطنية لإلدارة؛ب

 ؛في حالة عدم وجود ثنائي اللغةمبدأ الحصص، استخدام األول،  ستوىالمللقبول في  -

على مبدأ الحصص الموصوف  تتغلب، فقد اقترح الخبراء بأّن الكفاءة الثانيستوي في المقبول لل -

 ؛سياسة المدرسة"غير الفعال" و"غير المالئم" مع 

 لمسابقة باللغتين.وضع أسئلة ا -

 

 المعلمين وتعزيز كفاءاتهم ؤهالتم (2

 ؛تعاونينلمعلمين ثنائيي اللغة دائمين وممختارة لمجموعة  تكوين -

)الفرنسية للغتين يجب األخذ بعين االعتبار إجادة التالميذ لكل معلم. عي جإطار مرإعداد  -

 في هذه المناسبة؛ والعربية(
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 ؛الناطقين بالفرنسية والعربيةالمعلمين  ائمةقتجهيز  -

ً  اللغة إعالن توظيف المعلمين ثنائي - يتم ،وفي المدرسة الوطنية لإلدارة مقررةلوحدات اللوفقا

 قبل بدء الدروس؛

 .منهجية التربويةات المعلمين في التعزيز كفاء -

 

 لثنائية اللغويةشجيعية لاألدوات األكاديمية الت (3

قبل البدء  ،ةوالعربي ةلفرنسيدارسين با( شهور لل6كوين مكثف في اللغة لمدة ستة )بتيجب القيام  -

 الفعلي للدروس؛

 في إحدى اللغتين حسب اختيارهم انتظاراً لبدء الدروس؛ اللغة ثنائيز كفاءات يعزت -

 ؛، لتحقيق الهدف( ساعات في اليوم8إلى ثماني )رفع عدد الساعات  -

 للغتين؛باللتكوين متدرج برنامج إعداد  -

 لمدرسة الوطنية لإلدارة؛ا منهجرجمة في خال مادة التإد -

 ؛عالإجبار الطالب بمتابعة التكوين باللغتين: العربية والفرنسية وبمعامل  -

العمل بقدر المستطاع بأن يحظى الناطقين بالفرنسية دروساً بالعربية بمقدار الثلث من إجمالي  -

. وكذا األمر بالنسبة للناطقين بالعربية )ثلث الدروس بالفرنسية(، وهذا يكون بعد قررةالمواد الم

 ستة شهور؛لمدة حضيريةلتاالمرحلة 

 .أفضلودعم تربوي لمتابعة  للغتينباللتكوين متدرج برنامج إعداد  -

 

V. مرصد الثنائية اللغوية 

 )أ( و إطارمؤسسي )ب(. للمرصد مكونين : معمل

 أ . المعمل:  

 ولذلك أعتمدوا النقاط اآلتية: أن معمل تعلم اللغات أداة ال غنى عنها لنجاح الثنائية اللغوية.الخبراء  راى

 ؛يجب أن يكون للمدرسة الوطنية لإلدارة معمالً لتحقيق أهدافها العامة في إطار الثنائية اللغوية 

  عمليا، فإن ذلك سيمكن التالميذ والمعلمين من متابعة و/أو اكمال التعليم/التعلم بالعربية و

 الترجمة؛تقنيات الفرنسية و

  لمدرسة وحدات التكوين لباإلضافة إلى اللغات، فإن المعمل سيعين على التعليم الحديث لمختلف

 الوطنية لإلدارة؛

 يادة مجاالت تطبيق الثنائية رالمدرسة الوطنية لإلدارة في  ابراز صورةفي ساهمةمن أجل الم

 اللغوية، سيقوم المعمل بتأمين:

 سسات الكبرى العامة أو الخاصة؛ المؤالتكوين المستمر في اللغات و الترجمة في  -

 تطوير الثنائية اللغوية. -

 يتكون المعمل من:



اللجنة حول الثنائية اللغوية بالمدرسة الوطنية لإلدارةتقرير   2018 
 

14 
 

 تم تنظيم  البرامجيات، كماو  المعداتأحد الخبراء قائمة قدم معدات الحاسوب. قاعدة مجهزة ب

 لمعمل اللغات للوقوف على امكانية تنفيذ مشروع المدرسة الوطنية لإلدارةميدانية زيارة 

 حول المعدات المتوفرة(. 7)ملحق رقم 

  مكتب المشروع من قبل منفذمتكاملة تم تثبيتها برمجيات ،(ديفتكني Technidev كما تم ،)

يعرض كل  8الملحق رقم ). تثبيت نطام تشغيل مناسب، ويشرف على نسخه فريق خاص

 .(تفاصيل هذا المشروع الهام

 ب . اإلطار المؤسسي:  

 لنجاح المرصد، قدم الخبراء عدة مقترحات:   

 تعيين مسئول عن المشروع؛ 

 تكوين لجنة إدارة أو قيادة؛ 

 من بينها المجلس العلمي(. المدرسة الوطنية لإلدارةأجهزة برنامج أكاديمي تبنته  ادخال( 

 ا . مسئول المشروع: 

 برتبة رئيس قسم.( أ) فئةمن ال المدرسة ل المشروع هو أحد كوادر إدارةئومس  

مشهود له في المدرسة أو متخصص حاسوب م معلم دائ تعيينمثل هذا الكادر، يمكن بتعذر وجود و 

 تشغيل األجهزة المستعملة.لضمان بالكفاءة 

عند الضرورة، بإمكان المدرسة تعيين وبقرار من المدير العام بموافقة مجلس اإلدارة. يعين الكادر 

تابع  كين نائبه )موظفمعلى األقل لت (3) لفترة ثالث سنوات حفزم عامل خارج المؤسسة، براتب

 .اداخلي أنارسة( لجعل عملية إدارة المعمل شلمدل

 :توجيهيةة أو اليلجنة اإلدارالبـ . 

يتم اختيارهم من  (4) ةلمدرسة و أربعل تابعين( منهم 3) كوادر، ثالثة (7) تتكون اللجنة من سبعة   

شكل أو آخر بأخرى لها  صلة ممن لديهم خبرة إدارية، أكاديميةأو المرجعية الخارجية بين الشخصيات 

 المجال.بهذا 

جهة المعنية باتخاذ اللجنة هي الفإن ، العامة باعتبار أن التوجيهات األساسية محددة من قبل اإلدارة 

الصيانة،  – 2، تشغيلال -1: كما تنظر اللجنة في شروط للمعمل.  القرار حول التسيير اليومي والعملي

 يم البرنامج.يتق – 3و 

 جـ . برنامج التكوين

األكاديمي المخصص للتالميذ. و في هذا اإلطار، يقصد في التكوين محتوى البرنامج  برنامجبقصد ي

 المجلس العلمي للمدرسة.عتمده تعلم اللغة الذي ي المقام األول
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أداة ال غنى  باعتبارهااإلقليمية بمعامل اللغات، مندوبيات تزويد المدرسة و ال ضرورةالخبراء رأى 

 218من المرسوم رقم  85المادة  أحكاميمكن تأسيس هذه المراكز وفق ونجاح الثنائية اللغوية. في  عنها

 مدرسة.لحول تنظيم و تسيير ا 2016فبراير  17بتاريخ 

VIالمشروع تسيير كة من أجل تطبيق الثنائية اللغوية و ارش. ال 

 :شراكةأ . ال

المدرسة الوطنية لإلدارة  أوصى الخبراءلثنائية اللغوية، ابيق طفي إطار استراتيجية تمويل خطة ت 

الدبلوماسية المعتمدة لدى تشاد: الكويت، مع الممثليات  قطاعيةجزئية أو  شراكةلحصول على بالسعي ل

، الجمهورية الفدرالية األلمانية. يمكن أيضا استهداف األمريكية قطر، المغرب، فرنسا، الواليات المتحدة

 .كوينالوطنية والعالمية والمؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الت الخاصةولعامةاالشركات 

يستحسن واقعي. لذا، الو العملي تعاون للفي االعتبار، العناصر العملية خدمة شراكة يجب أن تأخذ هذه ال

 خالل المفاوضات. تعطي ثمارهاالتي يمكن أن الملموسةاستهداف األنشطة 

لخارج مع الوثائق بامراجع والراسة/اكتشاف وبحث عن بعثة درأت اللجنة انه من المفيد برمجة تكوين 

بسبب  لتحفظب  و الجزائر نوعا ما مع اتمت اإلشارة بصفة خاصة إلى المغرووضع ميزانية لذلك. 

 .ذات الطابع الخاص غويةلثنائيته ال

 :يجب أن تسمح البعثات بما يليمن ناحية أخرى،  

 (...على سبيل المثال طنجةالعليا للترجمة ب لملك فهدا)مدرسة  مع إقامة الشراكة 

 المراجع(. الوثائقيالتي بدأتها المدرسة مسبقا مع المغرب في إطار الدعم شراكة اكمال ال( 

 ب . استرتيجية التمويل:

تنويع مع أن الك واحد. ريتبدي اللجنة قلقها، و هي محقة في ذلك، بان المدرسة تقدم كل مشاريعها لش 

 الستمرارية و النجاح.اضمن ي

مجاالت األنشطة التي تدعم تعزيز قدرات بعض تكاليف الذين يمكن أن يتحملوا  ركاءيمكن تحديد الش 

اكمال قاعة المحاضرات، تمويل مثل  ة خاصةبصف المدرسة بصفة عامة و تطوير الثنائية اللغوية

 يوتوعتنظيم لقاء يمكن وبهذا الصدد  الخ. معدات أخرىالخبراء األجانب، مراجع و مشاركةلمعمل، ا

توقعات ا كذفي تنفيذها و صعوبات التي تواجههاالتحديد أهداف المدرسة وبهدف  مع الشركاءمحلي 

 .مصغرة صورة أنشطةالتمويل العام الذي تم تحديده وبرمجته في 

إذ  ،تحت تصرف المدرسة تي قد توضعالإدارة شفافة للموارد  وضع آليات ضرورةعلى  اللجنة صرت

 .حتملينالم شركاءهاعامل ثقة بين المدرسة الوطنية لإلدارة ويشكل أن ذلك 

VIIخطة االتصال . 
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 ( إلى:9)ملحق رقم  تهدف خطة االتصال   

 المدرسة ؛ وإدارةالسلطات العليا عن توجيهات  منبثقالالتقرير هذا  نتائجنشر  -

تطوير الثنائية اللغوية في سبيل إعالم الجمهور بالجهود التي تبذلها المدرسة الوطنية لإلدارة  -

 لالستعداد لذلك؛ تشجيع الشبابالسيما 

 ؛ةاللغثنائي برنامج التكوين لاللتحاق بالموظفين  حث -

 أفضل. بناء تشادلالثنائية اللغوية فوائد  نشر -

 الخ. -

 

VIII . ميزانيتهاوعمل الخطة 

د يتحد ،(2) تنفيذهاالمكلفين بن المسئولين يتعي ،(1) تنفيذهاالتي يجب  نشطةاأل مجمل تبين خطة العمل

 .(5) تكاليفوال ،(4) الصعوباتوكذلك  ،(3) توقيت الزمنيال

في متابعة توصيات هذا  ، أداة مهمة إلدارة المدرسة10خطة العمل المعروضة في الملحق رقم تعد 

 التقرير.
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 خالصة

أهم من تعتبر الثنائية اللغوية  ، فإنفي هذه الدراسة المشار إليهاالتحديات و الرهاناتنظرا ألهمية 

أساتذة إيجاد  من التحديات الكبرى التي تواجه المدرسة،ولمدرسة الوطنية لإلدارة. تي تواجه االتحديات ال

مكانات اإلو ملتزمين بتعلم اللغتينتالميذ  مختلف برامج تأهيل معمكيفة ومراجع كتب وثنائيي اللغة، 

مسئولي هذه مساعدا لعامال تعد فإن رغبة السلطات العليا في تطبيق الثنائية اللغوية وعليه المالية. 

 المؤسسة.

تي انات الباإلمكاإلشكاليات المتعلقة  بعين االعتبار في هذه األعمال، المشاركونالخبراء  أخذقد و

شطة وجهت نحو األن ساهماتولذا فإن كل الم .مشكلة حقيقية والتي تعتبر تواجهها إدارة المدرسة

. و في هذا اإلطار، يوصي المشاركون إدارة المدرسة بتكليف ممكنةأقل تكلفة بو القابلة للتنفيذ البسيطة

 لجنة إدارة تكونتيجب أن والثنائية اللغوية.  تطبيقفي ا أساسيا محور يعتبررئيس مشروع المعمل الذي 

 ن لهذه المهمة.يمتفرغجادين و متخصصينالمذكور من المعمل 

تنفيذ في لمشاركة ادها لستعدأبدت ا، فإن جميع الشخصيات التي شاركت في هذه األعمال عليهو

 .مخرجات هذا التقرير

لمدرسة ينبغي ل، في الوقت الراهن الدولة هانظرا للصعوبات االقتصادية والمالية التي تواجهوأخيرا، و

من أجل تمويل المشاريع المهمة شراكاتها بغية حشد الموارد لالوطنية لإلدارة وضع إستراتيجية لتنويع 

مالي لتحقيق هذا ال جهدمزيدا من العلى الدولة أن تبذل  ،ومع ذلكالثنائية اللغوية. تطوير لتحديثها 

 المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


