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  بالغ حصفي 

 

 اتفاقية رشاكة وتعاون بني  وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 حملاربة الأمية والواكةل الوطنية

 

طار ، ابلرابط،2017 يناير 30يوم االثنني  ،وقعت وزارة  الرتبية الوطنية والتكوين املهين  اتفاقية ا 
جناز عىل واال رشاف التنفيذ جمالهتم  الأمية، حملاربة الوطنية الواكةل مع والتعاون للرشاكة  عىل الأمية حماربة برامج ا 
قلميي اجلهوي الصعيد   .واال 

 الس يداملهين و  والتكوين الوطنية الرتبية وزير اخملتار بن رش يدالس يد  اليت وقعهاهذه االتفاقية،  وتندرج
طار تفعيل التوجهيات امللكية السامية الرامية ا ىل  ،ميةالأ  حملاربة الوطنية الواكةل مدير محمود السميح عبد يف ا 

ىل ادلاعية والتكوين للرتبية الوطين امليثاق لتوهجات وتنفيذاالأمية،  عىل القضاء حتقيق لزاما الأمية حماربة اعتبار ا   ا 
صالح  ،لدلوةل اجامتعيا ىل دعت اليت 2030-2015ومتاش يا مع توهجات الرؤية الاسرتاتيجية لال   اليافعني متكني ا 

 من املمتدرسني، غري أأو ادلراسة عن املنقطعني اكفة،
 مواصةل مع املتوسط، املدى عىل الأمية من التحرر
 هتم نوعية ملقاربة اللكي اال رساء افق يف املبذوةل اجلهود

مية العامة النس بة من التقليص  .للأ

ىل تعزيز وهتدف،  من املبذوةل للمجهودات ا 
 والارتقاء الأمية عىل القضاء جمال يف ادلوةل طرف
 .والتعمل املعرفة عامل يف اخنراطه وتعزيز املغريب ابجملمتع

 لتنس يقاب الوزارة تلزتمومبوجب هذه االتفاقية، 
قلمييا هجواي الواكةل مع عداد جمال يف وا   خمططات ا 

 سؤسساتامل ختصيصكذا الأمية، و  حماربة ومشاريع
ىل الأمية حملاربة قارة مراكز ال حداث شاغرةال  تعلمييةال  ، ا 

 لتنفيذ الرضورية البرشية املوارد من الواكةل متكنيجانب 
 الترشيعية النصوص لأحاكم طبقا الأمية حماربة برامج

 الوسائل توفري، فضال عن العمل هبا اجلاري والتنظميية
 ميةالأ  حماربة برامج لتنفيذ الالزمة واللوجستيكية املادية

 . املتاحة اال ماكانت حدود يف

 توجيه، و تنفيذها عىل والسهر الأمية حماربة جمال يف س نوية معل برامج قرتاحاب تلزتم الواكةل من هجهتا،
قلميية ومصاحلها والتكوين للرتبية اجلهوية الأاكدمييات صعيد عىل الأمية حماربة أأنشطة ومتويل وتنس يق  كام تلزتم، اال 

 دورات وتأأطري تنظمي، و الأمية مبحاربة املتعلقة وادلراسات والأحباث والواثئق املعلومات عىل الاطالع تيسريب 
  .الأمية حماربة برامج بتنفيذ امللكفة البرشية املوارد لفائدة خاصة تكوينية

 


