
  بيان 
  
  

  .للتعلم طيلة الحياة تستضيف المنتدى الثالث العالمي) المغرب(مراكش 
  

، تعلن اللجنة العالمية للتعلم طيلة 2010المنظم بشنغاي في يوليوز المنتدى الثاني العالمي بعد 
 2و1 أكتوبر و 31بمراكش في المنتدى الثالث ، انعقاد Yves ATTOUالحياة، برئاسة السيد إيف أتو 

ھذه التظاھرة المھمة المنظمة بالشراكة مع ) المسرح الملكي و جامعة القاضي عياض (2012بر نون
.  وبدعم من السلطات المغربية) المجلس الدولي لتعليم الراشدين(مع ) معھد التعلم طيلة الحياة(اليونيسكو 

 عدة شھادات سيضع النقاط حول. سيكون ھو موضوع المنتدى )  التعلم طيلة الحياة لماذا و كيف؟(
  .   والمنشورة في العقودالجلسات العامةورش العمل و فيلمختلف ا5نجازات ا5بداعية، المحللة 

   :  يتعلق ا7مر
  
 النھج.  جمع معا فاعلين في الميدان، وباحثين جامعيين، وفاعلين في مجال المقاو:ت، والمؤسساتيين-

  .  ل متبادلالفريد يتمثل في ربط كل ھذه العبارات وإغنائھا بشك
    توضيح ا5شكاليات والتجارب بشكل مسھب -
  . في جميع أنحاء العالم حركات ملموسة  تمييز التبادل لخلق التآزر وتعبئة-
  .  الحفاظ على تنوع الثقافات 5مكانية التغذي منھا -
  .   إشراك ممثلين من كل جھات العالم، كشھود و خبراء ومنشطين وتربويين-
  .التأمFت في د المضيفالبل خصوصيات دمج -
  

  . مجموع ا7شغال سترتكز حول ثFث مواضيع رئيسية متاحة في ثFث ورشات
  "  الشخص في وسط مساره : " الشخص المتعلم  -1

   " محو ا7مية مرحلة ما بعدمن ا7مية إلى " ، " الرجال، والنساء وا7طفال"
التطورات في "  ، " ن بالخارجدراسة، عمل، التكوي"، " المقاو:ت المسؤولة : " دور المقاولة  -2

  "  تدبير القدرات
 " . ا7قاليم والعولمة" ، "الصحة والتربية" "التعلم الغير مرسم وغير رسمي : " التحو#ت -3

التي ستختتم المنتدى العالمي ستجمع مسؤولين رئيسيين للمنظمات الدولية " المائدة المستديرة العالمية" 
  . العمومية، ا5جتماعية وا5قتصادية

، ولجنة علمية دولية، ولجنة شرفية، ولجنة لجنة توجيھية دولية يتألف من سوفالبناء العام للمنتدى 
 .   محلية لFستضافة

  
   pdf.fr_ins_orumef3/pdf/frenchbis/fr.free.landrypp://http: يتم تحميل بيان التسجيل على 

  : معلومات 
  ) fr.yahoo@ginoyer(أليكساندر جينوير : رئيس المشروع

  com.hotmail@fdaxboyer و فرانسواز داكسبوير  fr.yahoo@attou.yvesإيف أتو :  وتنشيط الندوة تصميم



   nicolassimiot@yahoo.fr> و نيكو4س سيميو  >p.gautiermoulin@gmail.com>مو4ن -باتريسيا كوتيي: اتصا4ت الصحافة
 fr.wanadoo@chabrun.erevelynريفلين شابرون : رئيس المندوبية والتنظيم 

   bazouhair@yahoo.fr>عبد العزيز زھير : رئيس اللجنة المحلية ل=ستقبال
  : ا@تصا4ت
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  بيان التسجيل
  مراكش-في المنتدى الثالث العالمي للتعلم مدى الحياة

-2012-  
  بيان يرجع

  
  باريس فرنسا75004 زنقة بCنك مانتو CMA 40: عن طريق البريد 

  أو 
  com.yahoo@worldcommittee: عن طريق البريد ا@ليكتروني 

  
  : .......................................ا5سم العائلي والشخصي : أسفله ) ة(أنا الموقع 

  أطلب تسجيلي في المنتدى الثالث العالمي للتعلم مدى الحياة
  

  ............: ....................................الھيئة 
  : ....................................................العنوان البريدي للھيئة

  ..........................................ھاتف الھيئة 
  : ....................................المھنة

  : ...........................................عنوانكم الشخصي 
.............................................................  

....................  
  : ..................................البريد ا5ليكتروني 

  : ......................................الھاتف 
  

  ..........................التاريخ 
  التوقيع 

  
  
  

  : أسعار التسجيل 
   ساسيا�ختيار�دون احتساب النقل وا@يواء(التسجيل في المنتدى الثالث العالمي  : "أ: "ا (  

 أورو للتسجيCت 600، 2012 مارس 01أورو للتسجيCت واNداءات المتوصل بھا قبل 500( أورو 700: السعر
 ) 2012 ماي 1واNداءات المتوصل بھا قبل 

المسرح  (2012 أكتوبر 31العامة ، وحفل ا@فتتاح يوم اNربعاء أداء ھذا الواجب يعطي حق الدخول لكافة الجلسات 
 نونبر 02، لجلسة ا@ختتام يوم الجمعة ) جامعة القاضي عياض (2012 نونبر 01، لورشات يوم الخميس )الملكي
في  نونبر و01، ل]مسية الساھرة يوم 2012 نونبر 02 و 01، لفترات الراحة، للغداء أيام )المسرح الملكي (2012

 " وقائع المنتدى "إرسال  
   ساسي�مع احتساب النقل وا@يواء( التسجيل في المنتدى الثالث العالمي "ب"ا�ختيار ا (  

 أورو للتسجيCت 1100، 2012 مارس 01أورو للتسجيCت واNداءات المتوصل بھا قبل 1000( أورو 1400: السعر
 ) 2012 ماي 1واNداءات المتوصل بھا قبل 

المسرح  (2012 أكتوبر 31الواجب يعطي حق الدخول لكافة الجلسات العامة ، وحفل ا@فتتاح يوم اNربعاء أداء ھذا 
 نونبر 02، لجلسة ا@ختتام يوم الجمعة ) جامعة القاضي عياض (2012 نونبر 01، لورشات يوم الخميس )الملكي



 نونبر وفي 01، ل]مسية الساھرة يوم 2012 نونبر 02 و 01، لفترات الراحة، للغداء أيام )المسرح الملكي (2012
  " وقائع المنتدى " بعث 

 
   2012 نونبر 03 إلى 2012 أكتوبر 27 جولة من يوم "ج"ا�ختيار ا�ضافي.  

  أورو750: السعر
 إلى 2012 أكتوبر 27يقترح على المشاركين، با@ضافة إلى تسجيلھم في الندوة العالمية، جولة بمراكش و حولھا من 

مع تضمين الزيارة في النقل ) . مؤشر سعر ا@نطCق من باريس(النقل عبر الطائرة ذھابا وإيابا : 2012بر  نون03
 .الجماعي، ا@يواء والوجبات

  " أ"ھذا ا@ختيار يضاف إلى ا@ختيار اNساسي 
   2012 نونبر 11 إلى 2012 أكتوبر 27جولة من  : "د"ا�ختيار ا�ضافي.  

 )عر ا@نطCق من باريسمؤشر س( أورو1700: السعر
 11 إلى 2012 أكتوبر 27يقترح على المشاركين، با@ضافة إلى تسجيلھم في الندوة العالمية، جولة سياحية ثقافية  من 

مع تضمين الزيارة في النقل ) . مؤشر سعر ا@نطCق من باريس(النقل عبر الطائرة ذھابا وإيابا : 2012نونبر 
 .الجماعي، ا@يواء والوجبات

  " أ"ھذا ا@ختيار يضاف إلى ا@ختيار اNساسي 
  

  أشر على خانة أو إثنان  (  إختيار الخيارات (  

  
  
   أورو 700أي " أ"أختار ا�ختيار ا�ساسي  -

   أورو1400أي " ب" أختار ا�ختيار ا�ساسي -

   أورو 750أي " ج" أختار ا�ختيار ا�ضافي -

   أورو 1700أي " د" أختار ا�ختيار ا�ضافي -

  

  داء�أشر على خانة  ( إختيار طريقة ا (  

  

 زنقة CMA 40: يوجه مع بيان التسجيل ھذا عن طريق البريد " CMA"أورو   Nمر ........ رفقته شيك بمبلغ 
  باريس فرنسا75004بCنك مانتو 

 إرسال بيان التسجيل ھذا يوجه في نفس الوقت عن طريق البريد بعد" CMA"أورو   Nمر ........ رفقته شيك بمبلغ 
  باريس فرنسا75004 زنقة بCنك مانتو CMA 40: العنوان البريدي. عن طريق البريد ا@ليكتروني 

 -03051باريس ( وكالة الشركة العامة CMA: سيتم اNداء عن طريق تحويل من بنك إلى بنك لصالح الحساب البنكي

  145552817 (33): الھاتف ) فرنسا

  22: ، المفتاح 00050824393: ، رقم حساب المستفيد03051: ، الوكالة 30003: البنك : /كيةالمراجع البن

 IBAN : FR76 30003 03051 00050824393  22/BIC-ADRESSE SWIFT/: التعريف الدولي

SOGEFRPP .  

  مقتضيات عامة :  

وھي كذلك فاعل تكوين .  1901اللجنة العالمية للتعلم طيلة الحياة ھي جمعية تخضع للقانون الفرنسي لسنة   -1

المصاريف المتكبدة من أجل . 91 06188 91 11 فرانس تحت عدد - دو-المسجلة أنشطتھا لدى عامل جھة إيل

بالنسبة للدول اNخرى . التسجيل في الندوةالثالثة العالمية ھي إذن، تعزى إلى ميزانية تكوين المقاو4ت الفرنسية

  .تحال على التشريع الوطني

 .عمCت أخرى يتم اعتمادا على قاعدة نسبة الصرف ليوم اNداءاNداء ب -2



 .باعتبار عدد المقاعد المحدود، فإن التسجيCت سيتم ترتيبھا حسب الوصول  -3

  ) اNداء+ بيان التسجيل ( 

  .   لن تكون موضوع أي تسديد2012 ا@لغاءات التي تتم بعد فاتح شتنبر -4

  


