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المشـــروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي 
مســـتدام يهدف إلى توجيـــه أطفال المغرب، وشـــبابه 
لمواصلـــة القـــراءة الوظيفية اإلبداعيـــة الناقدة, التي 
تمكنهم من تحصيل المعرفـــة وتطبيقها وإنتاج الجديد 
منها, وصوًال إلى مجتمـــع يتعلم ويفكر ويبتكر, وهو ما 
يتوافق مع الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية 
والتكوين بالمملكة المغربية 2015-2030، ومع النموذج 
التنموي الجديـــد للمملكة الذي تم إقراره ســـنة 2021 
المحـــدد لمقومات االنتقال إلى دولـــة صاعدة، ومن بين  
ركائزه تطوير الرأســـمال البشري بإرســـاء أسس "نهضة 

تربوية" 2035-2021.
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رسالة المشروع الوطني للقراءة
تتمثل رسالة المشـــروع في إحداث نهضة في القراءة 
عبـــر جعلهـــا أولوية لدى فئـــات المجتمـــع المغربي؛ 
لتحقيق اســـتدامة معرفية تسهم في جعل المملكة 
المغربيـــة في الصـــدارة ثقافيا بأطفالها وشــــــبابها 

وسائر مواطنيها.

األهداف االستراتيجية للمشروع 
يهدف المشروع الوطني للقراءة إلى: 

1. تنمية الوعي بأهميـــة القراءة لـــدى المجتمع 
المغربي؛ لتحقيق المشهد الثقافي المنشود.

2. تمكين األجيـــال من مفاتيح االبتكار عبر القراءة 
اإلبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة.

3. تعزيز الحس الوطني والشعور باالنتماء عبر دعم 
القيم الوطنية واإلنسانية.

4. إثراء البيئـــة الثقافية في المدارس والجامعات 
بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول اآلخر.

5. تشـــجيع المشـــاركات المجتمعيـــة الداعمـــة 
للقراءة.

6. العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع 
جودة المحتوى واإلخراج.

7. تقديم مشـــروع ثقافي نموذجي مستدام قائم 
على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.
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أوال: التعريف بـُبعد "المؤسسة التنويرية"

ويختص بالتنافـــس بين المؤسســـات التي تعنى بالتربية 
والتعليـــم والثقافة واإلعالم والمجتمـــع  للحصول على 
المراكز األولـــى األكثر دعما ألهداف المشـــروع الوطني 

للقراءة بأبعاده المختلفة  وفق آليات ومعايير محددة.

ثانيا: األهداف الخاصة  بـُبعد "المؤسسة التنويرية"
1. تطوير رؤية المؤسســــــة لمجمل برامجها وأنشطتها 

المقدمة لدعم أهداف المشروع الوطني للقراءة.
المؤسســـــــــسات فـــــــــي  رفـــــــــع كفـــــــــاءة   .2
تحليـــــــــل حاجــــــاتها وتقويمها بمـــا يدعم أهداف 

المشروع الوطني للقراءة بأبعاده المختلفة.
3. تحفيـــز المؤسســــــة لزيـــادة اســـــــــتثمار طاقاتها 
برامج فاعلة  ابتـــــــــكار  فـــــــــي  والمادية  البشرية 
لبلــــــوغ أهداف القراءة ألكبر عدد من المســـتفيدين 

من المؤسســـات والفئات واألفراد.
4. توجيـــه المؤسســـــــــة لتحفيـــز أطرهـــا نحـــو جعل 

القراءة ممارسة يومية لديهم.
5. تعزيز التواصل بين المؤسســـات الثقافية والمهتمة 

بالقراءة، والمؤسسات التعليمة والتربوية.

ثالثا: المؤسسات المعنية بالمنافسة

كل مؤسســــــة معتـــرف بها رســــــميا مـــن الجهات 
المغربية، وتشــــــمل  المختصـــة فــــــي المملكــــــة 

المؤسســـات اآلتية:
• المدارس الحكومية والخاصة.
• الجامعات الحكومية والخاصة.

• المؤسسات اإلعالمية الحكومية والخاصة.
• مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته.

• المؤسســـات العاملـــة فـــي جميـــع مجـــاالت العمل 
االقتصادي (في إطار المسؤولية المجتمعية).

• المكتبات العامة.
• دور النشر.
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رابعا: اإلجراءات

1. زمن المنافسة
 تنطلق المنافســـــــــة في شهر شـــتنبر من كل عام  
وتنتهـــي جميع مراحلها في شـــهر يوليوز من العام 

الدراسي نفسه.
مالحظة: تجـــدر اإلشـــارة إلى أنه مـــن الممكـــن أن 
تطرأ بعض التعديالت علـــى المواعيد الواردة في هذا 

الدليل.
2. التسجيل في المنافسة

1. الدخول إلى الموقع الرســـمي للمشـــروع الوطني 
للقراءة عبر الرابط:

www.nationalreadingprogramme.com
2. مــــــــــــلء االســــــتمارة الخاصة بالتسجيل إشعارا 

بالمشاركة في المنافسة.
3. َتسلم نموذج التقرير المعتمد.

4. تعد نهاية شـــــــــهر فبراير موعـــــــــدا نهائيــــــا 
لمشاركة المؤسسات في المنافسة.

خامسا: شروط االشتراك في المنافسة

1. أن تكــــــون الخدمـــة المقدمـــة جزءا مــــــن برنامج 
تتبناه المؤسسة بصورة دائمة.

األهــــــداف  تتضمـــن  شــــــاملة  خطـــة  وضــــــع   .2
واإلجـــراءات والقائميـــن علـــى التنفيـــذ  والتقييـــم 
والتوقيت موزًعا على األشـــهر في الفترة من بداية 

المشروع حتى نهايته.

مـــن  واســــــًعا  قطاًعـــا  البرنامـــج  يغطــــــي  أن   .3
المؤسسات والفئات واألفراد.

4. أن تكـــون جميـــع الخدمـــات موثقة وفـــق األصول، 
مثل: ( تقارير اإلنجاز، الصور، الفيديوهات والروابط، أخبار 
صحفية، المراسالت والمكاتبـــات، محاضر االجتماعات 
والورش، استبانات قياس األثر، جوائز وشهادات التقدير 
الخاصة باإلنجاز، مذكرات التفاهم والتعاقدات، غير ذلك 

من الوثائق).
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5. االحتفـــاظ بتقاريـــر دوريـــة عـــن الخدمـــات التـــي 
المقدمة. الخطـــة  وفـــق  المؤسســـة  قدمتهـــا 

6. الســــــماح للجنــــــة التقويــــــم بالتحقـــق مــــــن 
الخدمـــات المقدمة بالطريقة التـــي تراها مالئمة.

7. أن تكون الخدمات المقدمة خاصة بالمنافســـة ولم 
تتم المشاركة بها في مسابقات أخرى.

8. أن تكـــون الخطـــة والخدمـــات المقدمـــة خاصـــة 
بالمنافســـة وليســـت جـــزءا أصـــيال مـــن المهام 

الوظيفية للمؤسسة المشاركة.

9. أن تكـــون البرامـــج واإلجـــراءات والمخرجات الخاصة 
بالمشاركة حديثة وفي حالة امتداد البرنامج تراعى 

في عام المشاركة حداثة اإلجراءات والمخرجات. 

إرشادات مهمة

1. يتضمن نموذج المشاركة ما يأتي:
• نبذة مختصـــرة للتعريف بالمؤسســـة وأهدافها 

بحيث ال تتجاوز 300 كلمة.

فـــي دعـــم  المتوقعـــة  المســـاهمة  • مجـــاالت 
أهداف المشروع الوطني للقراءة.

أن  المتوقـــع  واألفـــراد  والفئـــات  المؤسســـات   •
المتوقـــع  والعـــدد  المســـاهمات  تشـــملها 

لألفراد المستفيدين.

2. تحديد أســــــماء فريق العمل والقســـم المسؤول 
عـــن التنفيـــذ وأســـمائهم مـــع بيـــان مهامهم.

3. إعـــداد ملـــف خـــاص باإلســــــهامات والخدمـــات 
المقدمة لدعم أهداف المشـــروع الوطني للقراءة 
الموثقـــة  والتقاريـــر  المســـتندات  كل  يتضمـــن 
لإلســـهامات واألنشطة كافة وفقا لما ورد في البند 

الثاني من شروط االشتراك في المنافسة.

4. تقديم وصل الترخيص، ونســـخة من القانون الداخلي 
بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني.
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سادسا: مجاالت الخدمة المتوقعة من المؤسسات

يتوقع أن تكون البرامج المقدمة من المؤسســـة لدعم أهداف 
المشـــروع الوطني إبداعية ومبتكرة.

( أمثلة وأفكار مقترحة للخدمات المقدمة )

1. اإلنشـــاءات: بنـــاء قاعــــــات خاصــــــة بالمكتبـــات، أو إجراء 
تحســــــينات إنشـــائية علـــى األبنيـــة المكتبيـــة القائمـــة.

2. الكتـــب والمكتبـــات: تزويـــد المكتبات بالكتـــب أو البرامج 
الرقمية أو األجهزة أو األثاث.

3. اإلعالم: رعايـــة برامج أو إجـــراءات إعالميـــة أو إعالنات 
خاصة بالمشـــروع في الصحـــف أو اإلذاعة أو التلفاز أو وســـائل 

التواصل االجتماعي.

4. المســـابقات والجوائـــز: رعايـــة مســـابقات داعمة ألهداف 
المشـــروع الوطني للقراءة بأبعاده المختلفة، أو تقديم جوائز 
إضافية لفئة من المؤسسات أو األفراد لزيادة عدد المستفيدين 
بالجوائـــز، مع األخذ فـــي االعتبار أال تكون قيمـــة الجوائز هي 
المشـــروع  أهـــداف  بدعـــم  ارتباطهـــا  وإنمـــا  المعيـــار 

وانتشارها وتأثيرها ومدى االبتكار فيها.

5. مجـــاالت أخـــرى: أي مجاالت أخـــرى تبتكرها المؤسســــــة 
في أي مجال يدعم أهداف المشـــروع الوطني للقراءة بأبعاده 

المختلفة.

سابعا: التصفيات 

1. تقـــدم المؤسســـة تقريرهـــا النهائـــي خالل شـــهر مـــاي.
2. تتابـــع اللجـــان الخاصـــة بالمشـــروع الخدمات التـــي قدمتها 

جميع المؤسسات المشاركة في المنافسة.

3. ُتجـــري لجـــان خاصة (وبالتنســــــيق مـــع الجهـــات المعنية 
ومؤسسة البحث العلمي) تقييم الخدمات المقدمة للمشروع 
مـــن جميع المؤسســــــات في ضوء المعاييـــر المحددة في 

(مصفوفات التحكيم)، وذلك من خالل:
أ . االطالع على الملفات والوثائق وتقييمها.

ب . مناقشـــة المؤسســـة المشـــاركة في محتـــوى الملف 
المقدم.

ج. الزيارات الميدانية الدورية.
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4. تتم التصفيات على ثالث مراحل:  
تصفيـــات المرحلـــة األولى: يتم فيها ترشـــيح أفضل 

ثالثين مؤسسـة. 

تصفيـــات المرحلة الثانية: ويتم فيها ترشـــيح أفضل 

عشر مؤسسات منها.

تصفيات المرحلة النهائية: يتم تحديد المؤسســــــات 
الفائــــــزة بالمراكز الخمســـة األولى على مســــــتوى 
المملكة من خالل لجنـــة خاصة من مؤسســـة البحـــث 

العلمي.

ثامنا: مقومات معايير التحكيم 

ُتعين هـــذه المقومات علـــى تحديد إنجازات المؤسســـة 
المشـــاركة من خالل مالحظة فعاليتها ومســـتوى اإلبداع 
واالبتـــكار واألهمية والشـــمول واالنتشـــار والمشـــاركة 

الجماعية فيها.

أوًال:

 تفعيل العملية القيادية بما يخدم أهداف المشـــروع.
• التخطيط.

• التنظيم الفعال.
• المتابعة والتقويم.

• إحداث آليات للتنســـيق والتتبع مع وزارة التربية الوطنية 
/األكاديميـــات/ مؤسســـات التربية والتكويـــن المعنية 

بالمشروع، حسب المجال الترابي الذي سيطبق فيه.

ثانًيا:

توظيف المكتبة وإثراؤها بما يخدم أهداف المشروع:
• إضافـــة كتب جديدة للمكتبات المؤسســـية أو العامة أو 

المدرسية أو غيرها.

• تنظيم زيارات جماعية إلى المكتبات العامة أو المدرسية 
أو األماكن الثقافية. 

• إعداد أنشـــطة وبرامج مكتبية للتشـــجيع على القراءة.

• إقامـــة مكتبات للمـــدارس أو المؤسســـات التربوية أو 
االجتماعية أو غيرها.
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ثالًثا:

تنفيذ إجراءات داعمة ألهداف المشروع :

• توفير برامج تدريبية لتحسين أداء الطلبة في القراءة.

• إجراء المســــــابقات والفعاليات الدورية الخاصة بالقراءة أو 
تطويرها.

• إقامة النشــــــاطات فـــي اإلجازات واســـتثمارها بما يدعم 
أهداف المشروع.

رابًعا:

اســـتثمار الموارد البشـــرية والماديـــة لخدمة أهداف 
المشروع:

• توظيف جانب من الموارد المالية والعالقات العامة خدمة 
ألهداف المشروع.

• اســـتخدام وســـائل متعددة فعالة لإلعالن عن المشـــروع 
ونشره على أوسع نطاق.

• اســـتخدام التكنولوجيـــا والبرامج والتقنيـــات الحديثة في 
إدارة المشروع.

• تفعيل المشاركة الجماعية والعمل بروح الفريق.

خامًسا:

المستفيدون من المشروع:
• نسبة المســـتفيدين من خدمة المؤسسة المشاركة في 

دعمها للقراءة.
• مدى تأثير خدمات المؤسســـة المشـــاركة في تأهل عدد 

من الفائزين على مستوى منافسات المشروع.

سادًسا:

مدى دعم إدارة المؤسسة ألهداف المشروع:
• الوعي العام لدى إدارة المؤسسة برسالة المشروع وأهدافه.
• تقديم الورش التدريبية الفعالة لخدمة أهداف المشـــروع 

داخل المؤسسة وخارجها.
• مستوى الشـــراكات مع المؤسســـات األخرى وذات الصلة 

بما يدعم أهداف المشروع.
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تاسعا: االحتفاالت والتكريم

تعـــد الجوائز جزءا أساســـــــــيا من نظام المشــــــروع 
الوطني للقــــــراءة في المملكـــة المغربية، على أن 
توجـــه المكافآت الخاصة بهذه المنافســـة إلى توفير 
لتلـــك  الثقافيـــة  المرافـــق  لتطويـــر  الالزم  الدعـــم 
بالتنســـيق مع مؤسسة  الفائزة، وذلك  المؤسســـات 
البحث العلمي وإشـــرافها بغرض تعزيز تأثير الفاعلية 
اإليجابية الداعمة لألهداف اإلســـتراتيجية للمشـــروع 

الوطني للقراءة. 

عاشرا: التـدريــب

الجهـــة  العلمـــي،  البحـــث  مؤسســـــــــة  تتولـــى 
المؤسســـــــــة والمنظمـــة والراعيـــة للمشــــــروع 
الوطني للقراءة التدريب والتعريف بالمنافسة وآلياتها 
ومعاييـــر التحكيم لجميع القائميـــن على التنفيذ في 
المؤسســـات المشـــاركة، وذلـــك وفق برامـــج يجري 

تحديدها واإلعالن عنها في الوقت المالئم.
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