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2008 خطاب جاللة امللك بمناسبة عيد العرش  

 

 .وإذا كنا قد وضعنا التعليم Kي صدارة هذه القطاعات، فألننا نعت`Sه املحك الحقيقي ألي إصالح عميق

 .ولكي يأخذ إصالح منظومتنا الSTبوية سرعتھ القصوى، ووجهتھ الصحيحة، ندعو الحكومة لحسن تفعيل املخطط االستعجاFي

يخلف املغرب موعده مع هذا اإلصالح املصSIي. لذلك ع�ى الجميع أن ينخرط فيھ بقوة. فظروف النجاح وسنحرص ع�ى أال 

متوفرة، من إرادة حازمة لجاللتنا وتعبئة جماعية لكل املؤسسات والسلطات والفاعلIن والتنظيمات، هدفنا الجما�ي، إعادة 

سسة للتنشئة الجماعية ع�ى قيم املواطنة املل�Tمة وتكريس تكافؤ االعتبار وترسيخ الثقة Kي املدرسة العمومية املغربية، كمؤ 

 .الفرص

 

2008 خطاب جاللة امللك بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب  

 

 وطنية، مليةع إلطالق نبادر  أن ارتأينا الصدد، هذا وKي. عنايتنا فائق نول��ا الbc اإلصالحات، هذه صدارة Kي التعليم ويأتي.... 

 .اسةالدر  عن لالنقطاع ومحاربة الفرص، لتكافؤ  ضمانا األسا¥¤b، التعليم وإلزامية لتعميم قوية دفعة إعطاء إFى ¢�دف

 الدخول  اليفلتك مواجه�ªا Kي املعوزة، األسر  دعم غايتنا محتاج، طفل ملليون  ملدرسية،ا واألدوات الكتب منح Kي ذلك ويتمثل

b¤¥املقبل املدر. 

 ساهماتم عن فضال  البشرية، للتنمية الوطنية للمبادرة املرصودة االعتمادات ع�ى أساسا، العملية هذه تمويل وسيعتمد

 .املصداقية ذات والجمعيات والهيآت املحلية، والجماعات املعنية، واملؤسسات السلطات

 الSTبوي، ندعو الحكومة إلعداد برنامج مضبوط، وتأكيدا لعزمنا القوي، ع�ى حسن إنجاز ال`Sنامج االستعجاFي إلصالح النظام

 .إلسكان نساء ورجال التعليم، العاملIن بالعالم القروي، واعتماد مختلف أنواع الشراكة والتعاقد إلنجازه

وإننا لنتو°ى من ذلك، تمكIن أسرة التعليم بالبادية، وخاصة باملناطق النائية، من ظروف العمل واالستقرار وتحف�Iها ع�ى 

 .قيام بواج±�ا الSTبوي ال

 

نص رسالة جاللة امللك إaى املشارك_ن [ي املنتدى العربي الخامس للDEبية 

 والتعليم

 

b¤¥تالها الوزير األول السيد عباس الفا bcفيما ي�ي نص الرسالة ال: 

وصحبھ صاحب السمو امللكي، أصحاب املعاFي والسعادة،  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم ع�ى موالنا رسول هللا وآلھ"  

حضرات السيدات والسادة، يسرنا أن نتوجھ إليكم Kي افتتاح املنتدى العربي الخامس للSTبية والتعليم، الذي نضفي عليھ 

قاء والحوار ض اللرعايتنا السامية، مرحبIن بضيوفنا الكرام، أعضاء الوفود املشاركة Kي أشغالھ، ببلدهم الثاني املغرب، أر 
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ونصرة القضايا العادلة ألمتنا العربية، وذلك من أجل تدارس أفضل السبل، الكفيلة بتقوية وتنويع مجاالت العمل العربي 

 .املشSTك

ونود «�ذه املناسبة، أن نعرب عن بالغ إشادتنا بمبادرات أخينا العزيز، صاحب السمو امللكي األمSI خالد الفيصل بن عبد 

سعود، حفظھ هللا، رئيس مؤسسة الفكر العربي، مثمنIن عاليا الجهود الخSIة الbc ما فc½ يبذلها Kي سبيل ال¼�وض  العزيز آل

بالثقافة العربية واالرتقاء بالفكر العربي. كما يطيب لنا أن ننوه بحسن اختياركم ملوضوع "التعليم Kي الوطن العربي والعوملة" 

لراهنيتھ ومواكبتھ لحيوية النقاش الدائر Kي املنطقة العربية كلها، حول إشكاليات  كمحور لهذا امللتقى الهام، اعتبارا

وأولويات ال¼�وض باملنظومات العربية للSTبية والتكوين، وتعزيز دورها الحاسم Kي إعداد أجيال املستقبل، وKي الرفع من 

 .تنافسية بلداننا Kي خضم تحديات العوملة

متسارعة، فإن هذا املوضوع يستمد أهميتھ من كون تنافسية األمم أصبحت تقاس اليوم بجودة ففي عالم يعرف تحوالت 

الرأسمال البشري، والسيما Kي مجال اقتصاد املعرفة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال. ومن هنا تتج�ى أهمية دور املنظومات 

ات العصر، باعتبارها أساس تكوين وتأهيل املوارد الSTبوية، الbc أصبحت فاعال رئيسيا، ومكونا وازنا Kي مواجهة إكراه

 .البشرية

، من أجل اكتساح أسواق التكوين 
ً
 حثيثا

ً
لذلك، فإن الجامعات ومعاهد البحث تعرف اليوم، ع�ى الصعيد الدوFي، تسابقا

دفع إFى املزيد مية توالبحث، Kي اتجاه تمك¼�ا من االمتالك التدريÅي لوسائل وآليات هذه التنافسية، تسابق يفرز أيضا دينا

من التنميط والتماثل بIن مقومات ومناهج األنظمة التعليمية والتكوينية ع`S العالم، وهو ما لم يعد يسمح بان�ªاج سياسات 

تعليمية منغلقة ع�ى ذا¢�ا أو منعزلة عما يجري حولها، خاصة Kي ظل الوضع الراهن للتعليم بالوطن العربي. فاإلصالح 

نا الSTبوية، يظل الخيار الذي ال محيد عنھ، لتبويء بلداننا العربية املكانة الجديرة «�ا Kي معSTك العوملة املستمر ملنظومات

 .العلمية والتقنية، وتمكIن التعليم والبحث من االضطالع بدورهما كرافعتIن أساسيتIن للتنمية

مناهجها وأساليب عملها مع ما يتطلبھ تأهيل ومن هذا املنطلق، فإن املؤسسات التعليمية مدعوة باستمرار، إFى مالءمة 

مواردنا البشرية، وتحسIن أدا�Èا وجود¢�ا لخوض غمار العوملة، وانفتاحها ع�ى املستجدات Kي تطوير أنظمة الSTبية والتكوين، 

ا الكمية شرا¢�Kي احSTام لهويتنا العربية اإلسالمية األصيلة. إذ يتعIن أال ينحصر دور مدارسنا وجامعاتنا Kي الرفع من مؤ 

فقط، بضمان الحق Kي التعليم وتكافؤ الفرص Kي التكوين ألك`S عدد ممكن من أطفالنا وشبابنا، بل ينبÉي رفع تحدي جودة 

 .الخدمات والكفاءات وتوفSI ظروف االنخراط الفاعل Kي مجتمع املعرفة واالتصال

أصبحت مفتوحة أمام الجميع Kي كل دروب املعرفة،  وKي هذا الصدد، يجب التذكSI بأن أساليب التعليم ومناهج التلقIن

وذلك من خالل وجود شبكات جامعية فضائية، وأساتذة بارزين يتواصلون ويتناقشون، رغم بعد املسافات. كما يمكن ألي 

 ينفتح ع�ى نظSIه Kي أي جهة من جهات العالم Kي اللحظة الواحدة، صف من صفوف الدراسة، أو مخت`S من املخت`Sات، أن

 .مما يتطلب منا تمكIن أبنائنا من استثمار هذا التواصل املعرKي العصري، وجbl ثماره

وإنھ ملن األولويات امللحة، االنكباب ع�ى تقييم نظمنا الSTبوية، وتحديد مواطن الخلل والقصور ف��ا، وكذا رصد كل 

�ا، ردود الفعل اإليجابية الbc يتطل±�ا رفع تحديا¢ اإلكراهات والعراقيل الbc يحملها اكتساح العوملة لعاملنا العربي، ودراسة

ع�ى كل املستويات. وملا كانت الهوية الثقافية Kي مقدمة ما تس�ªدفھ العوملة، فإنھ يتعIن وضع الحلول االستباقية للمالءمة 

 .نيةبIن ما هو ذو طابع كوني وما هو وطbl، لالنخراط Kي العصر، مع الحفاظ ع�ى الخصوصيات والثوابت الوط

لذا، ينبÉي أن نعمل ع�ى ترسيخ دور املؤسسة الSTبوية كرافعة أساسية للتحديث والتقدم، وتعميق املواطنة واملمارسة 

الديمقراطية، واالرتقاء بمؤشراتنا التنموية، مع جعل شبابنا أكSÌ تشبعا بروح املبادرة واملسؤولية واالنفتاح واالعتدال 

ا الSTبوية، أن تمنح األجيال الصاعدة أدوات االنفتاح والتباري ع�ى الصعيدين الجهوي والتسامح. كما يتعIن ع�ى مؤسساتن
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والدوFي، وأن تزودهم، Kي الوقت ذاتھ، باملبادئ والقيم املث�ى الكفيلة بجعلهم مع�Tين «�وي�ªم وأصال�ªم، ومسهمIن Kي االرتقاء 

 .بأوطا�Îم واالهتمام بقضاياها العادلة وانشغاال¢�ا الحقيقية

حضرات السيدات والسادة، إننا لواثقون من أن فضاء للتفكSI واالقSTاح، بحجم الفضاء الذي يمثلھ منتداكم، سيسهم Kي 

تعميق النظر Kي ما تطرحھ التحديات ع�ى األنظمة التعليمية Kي بلداننا، وKي ابتكار املناهج الناجعة ملعالجة بعض القضايا 

 .املضمار ااملشSTكة بIن األقطار العربية Kي هذ

 ،Ñ¤Òمن أي وقت م SÌتستد�ي منا اليوم وأك bcك، الذي تمثلھ باألساس، لغتنا العربية، الSTي املقام األول، تراثنا املشK ويأتي

مجهودا خاصا لتنمي�ªا وتأهيلها، وجعلها تستفيد من دينامية خالقة للبحث اللغوي Kي مجال االستباق والتعريب واملصطلح 

الك تكنولوجيا املعلوميات، وضمان حضور أكSÌ وزنا Kي فضاءات اإلعالم واالتصال. وÕي مهمة ال يمكن العلمb، من أجل امت

أن تتأتى إال Kي إطار مجهود مشSTك ومبادرات متكاملة بIن بلداننا العربية ضمن مقاربة رصينة ومتوازنة، تتو°ى بلورة رؤية 

 .للمعرفةاستشرافية للغة العربية وملوقعها Kي املجتمع الكوني 

ويتعIن Kي املقام الثاني، االنكباب ع�ى جعل املناهج واملضامIن الSTبوية تستوعب متطلبات العوملة وتتكيف معها، إFى جانب 

االضطالع بدورها Kي الSTبية ع�ى املواطنة والسلوكات املدنية، والتشبث بمقومات هويتنا الحضارية، دون انغالق أو تعصب، 

Iي مزاوجة متوازنة بKن الهيئات وIات بS`ي يستد�ي بدوره تضافر الجهود وتبادل الخSIن الخصوصية والكونية. وهو ورش مص

 .العربية املختصة وصاحبة القرار Kي مجال السياسات العمومية التعليمية

از واالبتكار، متيوKي هذا اإلطار، تأتي أهمية الدفع بآليات التعاون Kي مجال التعليم الجام×ي والبحث العلمb، وبروز أقطاب لال 

من شأ�Îا مضاهاة مثيال¢�ا Kي العالم. كما أن هذا التعاون ينبÉي أن يتأسس ع�ى شبكة من املشاريع الطموحة، واضحة 

األهداف والوسائل حول مجاالت البحث والتكوين ذات قيمة مضافة عالية، تنخرط ف��ا، إFى جانب املؤسسات الجامعية، 

ديون، Kي شراكة متم�Iة وناجعة بIن القطاعIن الخاص والعام، مما سيمكن من استقطاب املقاوالت والفاعلون االقتصا

وتحف�I األطر والكفاءات العربية املتواجدة بالخارج، بغية اإلسهام Kي التنمية العلمية والتقنية لبلدا�Îم األصلية وملجموع 

 .الوطن العربي

ملتوخاة يتمثل أوال وقبل كل b¤Ùء Kي االعتماد ع�ى طاقاتنا الذاتية حضرات السيدات والسادة، إن سبيلنا لتحقيق األهداف ا

ومواردنا الخاصة، والدفع بمسارات إصالح منظوماتنا التعليمية، وضمان نجاعة مردودي�ªا، وذلك Kي استحضار دائم 

 .جالائدة Kي هذا امللخصوصياتنا الوطنية والقومية ولSTاثنا وقيمنا الحضارية العريقة، واستلهام للتجارب الكونية الر 

ونود ختاما، أن ننوه بعملكم الجاد ومساعيكم الحميدة، واثقIن أنھ بفضل املكانة املرموقة للمشاركIن، وللنخبة الbc يضمها 

هذا املنتدى الهام من رجاالت الفكر والثقافة ومن خ`Sاء محنكIن، سيشكل قوة اقSTاحية فعالة لإلسهام Kي استكشاف 

التعليمية العربية، وتوثيق التعاون وتبادل الخ`Sات بي¼�ا ع�ى نحو يجعلها Kي  املتواصل باملنظومات أفضل السبل لل¼�وض

 .مستوى رفع تحديات ورهانات العصر، وتحقيق التنمية، وتوفSI مستقبل أفضل ألجيالنا الصاعدة

تعاFى وبركاتھ. محمد السادس ملك وفقكم هللا، وكلل جهودكم وأشغال ملتقاكم بالنجاح. والسالم عليكم ورحمة هللا 

 ." املغرب
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2009 خطاب جاللة امللك بمناسبة عيد العرش  

 

 املسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فع�ى الجميع أن يستشعر  ويشكل اإلصالح القويم لنظام الSTبية والتعليم والتكوين،

هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إFى ذلك االرتقاء بالبحث وإنما بمعركة مصSIية لرفع  أن األمر ال يتعلق بمجرد إصالح قطا�ي،

وتوفSI  ،وبناء مجتمع واقتصاد املعرفة الÕ bcي رصيدنا األسا¥¤b لSTسيخ تكافؤ الفرص، واالبتكار وتأهيل مواردنا البشرية،

 .الشغل املنتج لشبابنا

 

2010بمناسبة عيد العرش  خطاب جاللة امللك  

 

األك`S، هو تأهيل املوارد البشرية. وهنا تجب املصارحة بأنھ من مسؤولية الجميع، اإلقدام  ويظل العائق الثالث، بل التحدي

ع�ى اتخاذ قرارات شجاعة، لتحقيق املالءمة بIن التكوين العلمb واملbÛ والتقbl، وبIن مستلزمات االقتصاد العصري، 

 .ة واالتصالوتشجيع البحث العلمb واالبتكار، واالنخراط Kي اقتصاد ومجتمع املعرف

 

وبدون ذلك، فإن النظام التعليمb، الذي طاملا واجھ عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل اإلصالحات البناءة، سيظل 

يست�Þف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية، Kي أنماط عقيمة من التعليم، تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية، 

  .بدل أن يكون قاطرة لها

 

افتتاح الدورة األوaى من السنة التشريعية الخامسة من جاللة امللك [ي  خطاب

2011 الوالية التشريعية الثامنة للDjملان  

.... 

وال سيما من خالل إصالحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع Kي صل±�ا تحف�I االستثمار املنتج، املدر لفرص الشغل، 

والحفاظ ع�ى البيئة، وتوفSI التعليم النافع، باإلصالح العميق ملنظومة الSTبية والسكن الالئق، وتعميم التغطية الصحية، 

 .والتكوين، واالنخراط Kي اقتصاد املعرفة واالبتكار، مفتاح تقدم املغرب
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2012 بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب جاللة امللكخطاب   

 

وتجسيد ما توخاه الدستور  ٬توصية بھ خالل السنوات األخSIةيجب علينا العمل ع�ى تفعيل ما تمت ال ٬ولبلوغ هذه الغاية"... 

 .الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد

لالنتقال من منطق تربوي يرتكز ع�ى املدرس  ٬وKي الطرق املتبعة Kي املدرسة ٬ينبÉي إعادة النظر Kي مقاربتنا ٬وKي هذا الصدد

 ٬وتنمية قدرا¢�م الذاتية ٬منطق آخر يقوم ع�ى تفاعل هؤالء املتعلمIنإFى  ٬مقتصرا ع�ى تلقIن املعارف للمتعلمIن ٬وأدائھ

 ٬والتشبع بقواعد التعايش مع اآلخرين ٬فضال عن تمكي¼�م من اكتساب املهارات ٬وإتاحة الفرص أمامهم Kي اإلبداع واالبتكار

 .واحSTام التنوع واالختالف K٬ي ال�Tام بقيم الحرية واملساواة

وإنما املطلوب هو التغيSI  ٬أو إضافة مواد أو حذف أخرى  ٬بتغيSI ال`Sامج K٬ي سياق اإلصالح املنشود ٬ذنإن األمر ال يتعلق إ

فضال عن تحويل  ٬الذي يمس نسق التكوين وأهدافھ. وذلك بإضفاء دالالت جديدة ع�ى عمل املدرس لقيامھ برسالتھ النبيلة

 ٬إFى منطق يتو°ى صقل الحس النقدي ٬لذاكرة ومراكمة املعارفاملدرسة من فضاء يعتمد املنطق القائم أساسا ع�ى شحن ا

من خالل  ٬ندعو الحكومة للعمل Kي هذا االتجاه ٬لالنخراط Kي مجتمع املعرفة والتواصل. وKي هذا الصدد ٬وتفعيل الذكاء

 .ل والتكاملKي إطار من التفاع ٬إFى جانب تأهيل التعليم الخاص ٬الSTك�I ع�ى ضرورة ال¼�وض باملدرسة العمومية

bبوي والتعليمSTن اإلسراع بتفعيل مقتضيات  ٬بما يقتضيھ األمر من شراكة ومسؤولية ٬ولل¼�وض بالقطاع الIفإنھ يتع

ع�ى أن تساهم هذه الهيأة Kي  K٬ي صيغتھ الجديدة ٬بخصوص املجلس األع�ى للSTبية والتكوين والبحث العلمb ٬الدستور 

 .بلدا وأمة ٬بل وملستقبل املغرب ٬ليس بالنسبة ملستقبل الشباب فحسب ٬إنجاح هذا التحول الجوهري واملصSIي 

إننا نعلم املجهودات الجبارة الbc تبذلها األسر من أجل رعاية أطفالها وتعليمهم. ذلك أنھ يتعIن الحفاظ ع�ى هذا التضامن 

ما هو مرتبط بالSTبية والتكوين والتعليم أو ب ٬بIن األجيال. بيد أن قضايا الشباب ال تتعلق فقط باملجال الخاص أو العائ�ي

 ..".وإنما Õي قضية املجتمع برمتھ إليجاد الحلول لكل املشكالت الbc تواجھ الشباب

 

 

2013 بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب جاللة امللكخطاب   

 

 ، من طرق وماء صالحوإن ما نسهر عليھ شخصيا من توفSI البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق اململكة

للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمIن ودور للطالبات والطلبة وغSIها، كلها تجه�Iات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، 

 لتمكينھ من ال¼�وض بمهامھ الSTبوية النبيلة.

رتفاع نسبة وKي هذا الصدد، فقد حققت بالدنا منجزات هامة Kي مجال الSTبية والتكوين، يجسدها ع�ى الخصوص ا

 وذلك بفضل الجهود الخSIة الbc يبذلها رجال ونساء التعليم. ºالتمدرس، وخاصة لدى الفتيات
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حيث يبقى  ºغSI أن الطريق ما يزال شاقا وطويال أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

من شبابنا تحقيق تطلعا¢�ا املشروعة ع�ى املستوى املbÛ واملادي  السؤال امللح الذي يطرح نفسھ: ملاذا ال تستطيع فئات

 ¿واالجتما�ي

إن قطاع التعليم يواجھ عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض ال`Sامج واملناهج التعليمية، الbc ال تتالءم مع 

 اد العلمية، من العربية Kي املستوى متطلبات سوق الشغل، فضال عن االختالالت الناجمة عن تغيSI لغة التدريس Kي املو 

االبتدائي والثانوي، إFى بعض اللغات األجنبية، Kي التخصصات التقنية والتعليم العاFي. وهو ما يقتb¤Ò تأهيل التلميذ أو 

 الطالب، ع�ى املستوى اللغوي، لتسهيل متابعتھ للتكوين الذي يتلقاه.

 تائج إيجابية Kي ميادين التكوين املbÛ والتقbl والصناعة التقليدية.غSI أن ما يبعث ع�ى االرتياح، ما تم تحقيقھ من ن

وÕي مجاالت توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلIن ع�ى شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عل��ا، وذلك ع�ى مدى 

 نية.الندماج Kي الحياة املهسنتIن أو أربع سنوات، يخول لحام�ي الشهادات فرصا أوفر للولوج املباشر والسريع للشغل، وا

وذلك مقارنة بخريÅي بعض املسالك الجامعية، الbc رغم الجهود املحمودة الbc تبذلها أطرها، ال ينبÉي أن تشكل مصنعا 

 لتخريج العاطلIن، السيما Kي بعض التخصصات املتجاوزة.

، وحبھ املغربي، وÕي ميولھ الطبي×ي لالنفتاح كما ينبÉي تعزيز هذا التكوين بحسن استثمار امل�Iة الbc يتح�ى «�ا املواطن

 للتعرف ع�ى الثقافات واللغات األجنبية.

الستكمال تأهيلھ وصقل  ºوذلك من خالل تشجيعھ ع�ى تعلمها وإتقا�Îا، إFى جانب اللغات الرسمية الbc ينص عل��ا الدستور 

معارفھ، وتمكينھ من العمل Kي املهن الجديدة للمغرب، الbc تعرف خصاصا كبSIا Kي اليد العاملة املؤهلة، كصناعة 

  السيارات، ومراكز االستقبال وتلك املرتبطة بصناعة الطائرات وغSIها.

التسيSI والهندسة، فإنھ يتعIن إيالء املزيد من الدعم وع�ى غرار هذه املهن والخدمات، واملدارس واملعاهد العليا للتدبSI و 

والتشجيع لقطاع التكوين املbÛ، ورد االعتبار للحرف اليدوية واملهن التقنية، بمفهومها الشامل، واالع�Tاز بممارس�ªا وإتقا�Îا، 

وكذا  ºيأكل من عمل يده" عمال بجوهر حديث جدنا املصطفى عليھ الصالة والسالم : " ما أكل أحد قط طعاما خSIا من أن 

 اعتبارا للمكانة املتم�Iة الbc أصبحت تحتلها Kي سوق الشغل، كمصدر هام للرزق والعيش الكريم.

وهو ما جعل العديد من األوروبيIن، يتوافدون ع�ى املغرب للعمل Kي هذا القطاع الواعد، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة 

 املغربية Kي هذه املهن.

 يز،شعbä العز 

إن الوضع الراهن لقطاع الSTبية والتكوين يقتb¤Ò إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم املنجزات، وتحديد مكامن 

 الضعف واالختالالت.

 وهنا يجدر التذكSI بأهمية امليثاق الوطbl للSTبية والتكوين، الذي تم اعتماده Kي إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة.

املتعاقبة عملت ع�ى تفعيل مقتضياتھ، وخاصة الحكومة السابقة، الbc سخرت اإلمكانات والوسائل كما أن الحكومات 

 الضرورية لل`Sنامج االستعجاFي، حيث لم تبدأ Kي تنفيذه إال Kي السنوات الثالث األخSIة من مدة انتدا«�ا.



9	
	

بل تم الSTاجع، دون  Kºي تفعيل هذا املخطط  غSI أنھ لم يتم العمل، مع كامل األسف، ع�ى تعزيز املكاسب الbc تم تحقيقها

إشراك أو تشاور مع الفاعلIن املعنيIن، عن مكونات أساسية منھ، ¢�م ع�ى الخصوص تجديد املناهج الSTبوية، وبرنامج 

 التعليم األوFي، وثانويات االمتياز.

عتباره اإليجابية Kي قطاع الSTبية والتكوين، با وانطالقا من هذه االعتبارات، فقد كان ع�ى الحكومة الحالية استثمار الSTاكمات

 ورشا مصSIيا، يمتد لعدة عقود.

 ºذلك أنھ من غSI املعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خالل كل خمس سنوات، متجاهلة ال`Sامج السابقة 

 علما أ�Îا لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكملھ، نظرا لقصر مدة انتدا«�ا.

ينبÉي إقحام القطاع الSTبوي Kي اإلطار السيا¥¤b املحض، وال أن يخضع تدبSIه للمزايدات أو الصراعات لذا، فإنھ ال 

 السياسوية.

بل يجب وضعھ Kي إطاره االجتما�ي واالقتصادي والثقاKي، غايتھ تكوين وتأهيل املوارد البشرية، لالندماج Kي دينامية التنمية، 

 .وذلك من خالل اعتماد نظام تربوي ناجع

 

 شعbä العزيز،

إن اإلقدام ع�ى هذا التشخيص لواقع الSTبية والتكوين ببالدنا، والذي قد يبدو قويا وقاسيا، ينبع بكل صدق ومسؤولية، 

 من أعماق قلب أب يكن، كجميع اآلباء، كل الحب ألبنائھ.

شعbä العزيز، فإننا نتقاسم  ورغم أن خديمك ال يعيش بعض الصعوبات االجتماعية أو املادية، الbc تعيشها فئات منك،

جميعا نفس الهواجس املرتبطة بتعليم أبنائنا، ونفس مشاكل املنظومة الSTبوية، ما داموا يتابعون نفس ال`Sامج واملناهج 

 التعليمية.

ا ا، ومفاملهم Kي هذا املجال، ليس املال أو الجاه، وال االنتماء االجتما�ي، وإنما هو الضمSI الçي الذي يحرك كل واحد من

 يتح�ى بھ من غSIة صادقة ع�ى وطنھ ومصالحھ العليا.

فخديمك األول، عندما كان وليا للعهد، درس وفق برامج ومناهج املدرسة العمومية املغربية، وبعد ذلك بكلية الحقوق 

 بجامعة محمد الخامس.

 توفر، مع األسف، لجميع املدارس العمومية.وإذا كانت للمدرسة املولوية اإلمكانات الالزمة لدعم هذه ال`Sامج، فإن ذلك ال ي

  وكيفما كان الحال، فإن تلك ال`Sامج قد أتاحت تكوين أجيال من األطر الوطنية.

غSI أن ما يحز Kي النفس أن الوضع الحاFي للتعليم أصبح أكSÌ سوءا، مقارنة بما كان عليھ الوضع قبل أزيد من عشرين 

 سنة.

، رغم دخلها املحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنا�Èا Kي املؤسسات التعليمية وهو ما دفع عددا كبSIا من األسر

 التابعة للبعثات األجنبية أو Kي التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكي¼�م من نظام تربوي ناجع.

حددنا فيھ التوجهات العامة إلصالح غشت، والذي  20وKي هذا الصدد، نذكر بخطابنا للسنة املاضية بمناسبة ذكرى 

.bبية والتكوين والبحث العلمSTاملنظومة التعليمية، ودعونا لتفعيل املقتضيات الدستورية بخصوص املجلس األع�ى لل 
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  لذا، ندعو الحكومة لإلسراع بإقرار النصوص القانونية املتعلقة باملجلس الجديد.

ع�ى للتعليم Kي صيغتھ الحالية، عمال باألحكام االنتقالية الbc ينص عل��ا وKي انتظار ذلك، فقد قررنا تفعيل املجلس األ 

.SIالكب blبية والتكوين، واالنكباب ع�ى هذا الورش الوطSTلل blالدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية امليثاق الوط 

 

2014نص خطاب جاللة امللك بمناسبة ذكرى عيد العرش   

 

 SIالرأسمال البشري غ S`املعتمدة دوليا، لقياس القيمة اإلجمالية للدول.ويعت SIاملادي من أحدث املعاي 

 وكما هو معروف، فقد شهدت املعايSI الbc يعتمدها املختصون Kي املجالIن االقتصادي واملاFي لقياس الSÌوة، عدة تطورات.

خ�ي اس املعطيات املتعلقة بالناتج الدافقد كانت القيمة اإلجمالية للدول تقاس سابقا، حسب مواردها الطبيعية، ثم ع�ى أس

 الخام، الذي يعكس بدوره مستوى عيش املواطن.

وبعد ذلك، تم اعتماد مؤشرات التنمية البشرية، ملعرفة مستوى الرخاء لدى الشعوب، ومدى استفاد¢�ا من ثروات بلدا�Îا. 

، من طرف 2005كمكون أسا¥¤b، منذ سنة وخالل تسعينات القرن املاb¤è، بدأ العمل باحتساب الرأسمال غSI املادي 

 البنك الدوFي.

 ويرتكز هذا املعيار ع�ى احتساب املؤهالت، الbc ال يتم أخذها بعIن االعتبار من طرف املقاربات املالية التقليدية.

ي، والثقة �ويتعلق األمر هنا بقياس الرصيد التاريéي والثقاKي ألي بلد، إضافة إFى ما يتم�I بھ من رأسمال بشري واجتما

 واالستقرار، وجودة املؤسسات، واالبتكار والبحث العلمb، واإلبداع الثقاKي والفbl، وجودة الحياة والبيئة وغSIها.

 

خطاب جاللة امللك [ي افتتاح الدورة األوaى من السنة التشريعية الرابعة من 

2014 الوالية التشريعية التاسعة  

 

للSTبية والتكوين والبحث العلمb، إلعادة النظر Kي منظور ومضمون اإلصالح، وKي  وKي هذا اإلطار، ندعو املجلس األع�ى

غشت للسنة  20املقاربات املعتمدة، وخاصة من خالل االنكباب ع�ى القضايا الجوهرية، الbc سبق أن حددناها، Kي خطاب 

 املاضية.

اإليديولوجية الbc تعيق اإلصالح، واعتماد ال`Sامج ونخص بالذكر هنا، إيجاد حل إلشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخالفات 

 واملناهج املالئمة ملتطلبات التنمية وسوق الشغل.

كما ينبÉي إعطاء كامل العناية للتكوين املbÛ، وإلتقان اللغات األجنبية، لتأهيل الخريجIن ملواكبة التقدم التقbl، واالنخراط 

 Kي املهن الجديدة للمغرب.
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توج عمل املجلس، Kي تقييم ميثاق الSTبية والتكوين، والحوار الوطbl الواسع، واللقاءات الجهوية، ببلورة وإننا نتطلع ألن ي

 توصيات كفيلة بإصالح املدرسة املغربية، والرفع من مردودي�ªا.

 نتظار.ا وKي أفق وضع املجلس لخارطة طريق واضحة، فإن ع�ى القطاعات املعنية مواصلة برامجها اإلصالحية دون توقف أو 

 

2015خطاب جاللة امللك إaى األمة بمناسبة عيد العرش   

... 

Kي سياق اإلصالحات الbc دأبنا ع�ى القيام «�ا من أجل خدمة املواطن، يظل إصالح التعليم عماد تحقيق التنمية، ومفتاح 

 االنفتاح واالرتقاء االجتما�ي، وضمانة لتحصIن الفرد واملجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف واالنغالق.

القطاع املصSIي، بما يعيد االعتبار للمدرسة املغربية، ويجعلها تقوم بدورها الSTبوي لذا، ما فتئنا ندعو إلصالح جوهري لهذا 

 والتنموي املطلوب.

ولهذه الغاية، كلفنا املجلس األع�ى للSTبية والتكوين والبحث العلمb بتقييم تطبيق امليثاق الوطbl للSTبية والتكوين، وبلورة 

Tي شامل إلصالح املنظومة الÅاتيSTبوية ببالدنا.منظور اسS 

ولفهم ما ينبÉي أن يكون عليھ اإلصالح، نطرح السؤال : هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم، Kي املدارس العمومية، قادر 

 ؟ع�ى ضمان مستقبلهم 

سسات ؤ وهنا يجب التح�ي بالجدية والواقعية، والتوجھ للمغاربة بكل صراحة : ملاذا يتسابق العديد م¼�م لتسجيل أبنا�Èم بم

  ؟البعثات األجنبية واملدارس الخاصة، رغم تكاليفها الباهضة 

الجواب واضح : أل�Îم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح يقوم ع�ى الحس النقدي، وتعلم اللغات، ويوفر ألبنا�Èم فرص الشغل 

 واالنخراط Kي الحياة العملية.

األخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس، سيساهم Kي وخالفا ملا يدعيھ البعض، فاالنفتاح ع�ى اللغات والثقافات 

  إغنا�Èا، ألن الهوية املغربية، وهلل الحمد، عريقة وراسخة، وتتم�I بتنوع مكونا¢�ا املمتدة من أوروبا إFى أعماق إفريقيا.

 ة.اللغات األجنبي ورغم أنbl درست Kي مدرسة مغربية، وفق برامج ومناهج التعليم العمومي، فإنھ ليس لدي أي مشكل مع

والدستور الذي صادق عليھ املغاربة يدعو لتعلم وإتقان اللغات األجنبية أل�Îا وسائل للتواصل، واالنخراط Kي مجتمع 

 املعرفة، واالنفتاح ع�ى حضارة العصر.

 كما أن األجانب يعSTفون بقدرة املغاربة وبراع�ªم Kي إتقان مختلف اللغات.

ب أن يظل بعيدا عن األنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل األجيال الصاعدة، لذا، فإن إصالح التعليم يج

 بدعوى الحفاظ ع�ى الهوية.

 فمستقبل املغرب كلھ يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمھ ألبنائنا.

ة واملهارات، وإتقان اللغات الوطنيومن هنا، فإن إصالح التعليم يجب أن �íدف أوال إFى تمكIن املتعلم من اكتساب املعارف 

واألجنبية، السيما Kي التخصصات العلمية والتقنية الbc تفتح لھ أبواب االندماج Kي املجتمع، كما أن اإلصالح املنشود لن 
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يستقيم إال بالتحرر من عقدة أن شهادة الباكالوريا Õي مسألة حياة أو موت بالنسبة للتلميذ وأسرتھ، وأن من لم يحصل 

 ��ا قد ضاع مستقبلھ.عل

وبطبيعة الحال فإن بعض املواطنIن ال يريدون التوجھ للتكوين املbÛ ألنھ Kي نظرهم ينقص من قيم�ªم، وأنھ ال يصلح إال 

 للمهن الصغSIة، بل يعت`Sونھ ملجأ ملن لم ينجحوا Kي دراس�ªم.

ل ان يمكن أن يرتقي وينجح Kي حياتھ دون الحصو فعلينا أن نذهب إل��م لتغيSI هذه النظرة السلبية، ونوضح لهم بأن اإلنس

 ع�ى شهادة الباكالوريا.

 كما علينا أن نعمل بكل واقعية من أجل إدماجهم Kي الدينامية الbc يعرفها هذا القطاع.

 فاملغاربة ال يريدون سوى االطمئنان ع�ى مستقبل أبنا�Èم بأ�Îم يتلقون تكوينا يفتح لهم أبواب سوق الشغل.

تكوين املbÛ قد أصبح اليوم هو قطب الرïى Kي كل القطاعات التنموية، فإنھ ينبÉي االنتقال من التعليم األكاديمb وبما أن ال

 التقليدي إFى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول ع�ى عمل.

ت اوKي هذا اإلطار، يجب تعزيز معاهد التكوين Kي مختلف التخصصات، Kي التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيار 

 والطائرات، وKي املهن الطبية، والفالحة والسياحة والبناء وغSIها.

 وبموازاة ذلك يجب توفSI تكوين مbÛ متجدد وعاFي الجودة، وال سيما Kي التخصصات الbc تتطلب دراسات عليا.

 ومما يبعث ع�ى االرتياح، املستوى املشرف الذي وصل إليھ املغاربة Kي مختلف التخصصات املهنية.

و ما جعل بالدنا تتوفر ع�ى يد عاملة ذات كفاءات عالية، مؤهلة للعمل Kي مختلف املقاوالت العاملية، خاصة م¼�ا الbc وه

 تختار املغرب لتوسيع استثمارا¢�ا وزيادة إشعاعها.

 ولضمان النجاح للمنظور االسSTاتيÅي لإلصالح، فإنھ يجب ع�ى الجميع تملكھ، واالنخراط الجاد Kي تنفيذه.

إطار يحدد الرؤية ع�ى املدى البعيد،  -ا ندعو لصياغة هذا اإلصالح Kي إطار تعاقدي وطbl ملزم، من خالل اعتماد قانون كم

 ويضع حدا للدوامة الفارغة إلصالح اإلصالح، إFى ما ال �Îاية.

 

[ي افتتاح الدورة األوaى من السنة التشريعية الثانية من خطاب جاللة امللك 

2017الوالية التشريعية   

 

 .وقد وقفنا، أكSÌ من مرة، ع�ى حقيقة األوضاع، وع�ى حجم االختالالت، الbc يعرفها جميع املغاربة"

 

بيق، لول عملية وقابلة للتطأليس املطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية امل`Sمجة، الbc تم إطالقها، ثم إيجاد ح

 للمشاكل الحقيقية، وللمطالب املعقولة، والتطلعات املشروعة للمواطنIن، Kي التنمية والتعليم والصحة والشغل وغSIها؟

... 
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واملغاربة اليوم، يريدون ألبنا�Èم تعليما جيدا، ال يقتصر ع�ى الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم االنخراط Kي عالم 

، ويساهم Kي االرتقاء الفردي والجما�ي، بدل تخريج فئات عريضة من سوق الشغلرفة والتواصل، والولوج واالندماج Kي املع

 .املعطلIن

... 

ورغم الجهود املبذولة فإن وضعية شبابنا ال ترضينا وال ترض��م، فالعديد م¼�م يعانون من اإلقصاء والبطالة ومن عدم 

 Ñcم وأحيانا ح�ªمن الولوج للخدمات االجتماعية األساسيةاستكمال دراس. 

 ".للشباب واالقتصادي االجتما�يكما أن منظومة الSTبية والتكوين ال تؤدي دورها Kي التأهيل واإلدماج 

 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس إaى  هاوجهالop سامية الرسالة نص ال

يوليوز،  18، األربعاء ”اليوم الوطor حول التعليم األوaي“املشارك_ن [ي 

 الصخ_Dات

 الحمد هلل، والصالة والسالم ع�ى موالنا رسول هلل وآلھ وصحبھ“ 

 حضرات السيدات والسادة،

، الذي أبينا إال أن نضفي عليھ رعايتنا الساميـة، ”اليوم الوطbl حول التعليم األوFي“يسعدنا أن نتوجھ إFى املشاركIن Kي 

نول��ا إلصالح منظومة الSTبية والتكوين والبحث العلمb، الbc نعت`Sها رافعة للتنمية تجسيدا للعناية الفائقة الbc ما فتئنا 

 املتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري.

وÕي مناسبة أيضا لتأكيد حرصنا ع�ى إنجاح هذا اإلصالح، عموما وال¼�وض خصوصا بأوضاع الطفولة Kي ارتباطها بالتعليم 

جابية ع�ى الفرد واألسرة واملجتمع داعIن إFى التعاطي مع هذا الورش اإلصالïي املصSIي، وفق املبكر، ملا لھ من انعكاسات إي

مقاربة طموحة وجريئة تضع املصلحة العامة فوق أي اعتبار ، وذلك من منظور متكامل، يزاوج بIن الكم والكيف، بما 

 يساهم Kي تكريس وتعميم تعليم أوFي منفتح يتم�I بالفعالية والجودة.

ننا لنشيد بمبادرة عقد هذا اللقاء بالنظر ألهمية سياقھ، حيث يندرج Kي إطار تفعيل اإلصالح الSTبوي، املنبثق عن الرؤية وإ

، الهادفة إFى إرساء مدرسة جديدة، ترتكز Kي آن واحد ع�ى اإلنصاف واملساواة، والجودة واالرتقاء 2030-2015االسSTاتيجية 

 ن حريصون ع�ى تفعيلها.بالفرد، وتقدم املجتمع والbc نح

 حضـرات السيـدات والسـادة،

ال تخفى عليكم أهمية التعليم األوFي Kي إصالح املنظومة الSTبوية، باعتباره القاعدة الصلبة الbc ينبÉي أن ينطلق م¼�ا أي 

سة، للدرا إصالح، بالنظر ملا يخولھ لألطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمك¼�م من الولوج السلس

.b¤¥ي التقليص من التكرار والهدر املدرFوبالتا ،bي مسارهم التعليمK والنجاح 
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كما أن هذا التعليم ال يكرس فقط حق الطفل Kي الحصول ع�ى تعليم جيد من منطلق تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما 

 ن أداء املدرسة املغربية.يؤكد مبدأ االستثمار األمثل للموارد البشرية، باعتباره ضرورة ملحة للرفع م

 S`الذي يعت ،bبية والتكوين والبحث العلمSTي هذا الصدد، نثمن الرأي الصادر عن املجلس األع�ى للKي أساس التعليم األ “وFو

 ”.بناء املدرسة املغربية الجديدة، باعتباره مرجعا أساسيا لتعميم تعليم أوFي ذي جودة

 

 حضـرات السيـدات والسـادة،

التعليم “ستور اململكة ع�ى تعزيز املبادئ األساسية لل¼�وض بمسألة التعليم وKي هذا اإلطار أكد الدستور ع�ى أن لقد حرص د

الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الSTابية، تعمل ع�ى “، وع�ى أن ”األسا¥¤b حق للطفل وواجب ع�ى األسرة والدولة

ادة املواطنIن واملواطنات، ع�ى قدم املساواة، من الحق Kي الحصول ع�ى تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسSI أسباب استف

 ”.تعليم عصري ذي جودة عالية

وتكريسا لهذه املقتضيات الدستورية، فإنھ يتعIن ترك�I الجهود ع�ى الحد من التفاوتات بIن الفئات والجهات، وخاصة 

خصاصا ملحوظا Kي مجال البنيات التحتية التعليمية، وذلك باملناطق القروية والنائية، وشبھ الحضرية، وتلك الbc تعاني 

بموازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغSIات للتعليم األوFي واالهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، عمال بمبدأ 

 التمي�I اإليجابي.

ة التمدرس، إال أن التعليم األوFي لم وإذا كان املغرب قد قطع خطوات هامة Kي مجال التعليم األسا¥¤b، والرفع من نسب

يستفد من مجهود الدولة Kي هذا املجال، حيث إنھ يعاني من ضعف ملحوظ لنسب املستفيدين ومن فوارق كبSIة بIن املدن 

 والقرى، ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية املعتمدة، وعدد املربIن واملعلمIن، وكSÌة املتدخلIن.

نظومة الSTبوية، فإن التعليم األوFي يجب أن يتم�I بطابع اإللزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة ولرفع تحدي إصالح امل

 واألسرة، وبدمجھ التدريÅي ضمن سلك التعليم اإللزامي، Kي إطار هندسة تربوية متكاملة.

ع حديثة، وKي انسجام تام مكما يتعIن إخراج النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتأطSI هذا التعليم، وفق رؤية 

اإلصالح الشامل الذي نس×ى إليھ، واعتماد نموذج بيداغوòي متجدد وخالق، يأخذ بعIن االعتبار املكاسب الرائدة Kي مجال 

 علوم الSTبية، والتجارب الناجحة Kي هذا املجال.

عايSI مكوناتھ، السيما م¼�ا املناهج وم وKي نفس السياق، نلح ع�ى ضرورة بلورة إطار مرج×ي وطbl للتعليم األوFي، يشمل كل

الجودة وتكوين املربIن؛ باإلضافة إFى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسIن جودة العرض الSTبوي بمختلف وحدات 

 التعليم األوFي، Kي كل جهات اململكة.

 

 حضـرات السيـدات والسـادة،

لتعليم األوFي، يكتb¤õ أهمية كبSIة بالنسبة لألجيال القادمة. ألن أطفال إن إصالح قطاع الSTبية والتكوين، وKي مقدمتھ ا

 اليوم، هم رجال الغد.
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وال يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود املبذولة من طرف مختلف الشركاء Kي العملية الSTبوية، والسيما منظمات املجتمع املدني، 

 وFي.يIن بقطاع الSTبية والتكوين، والسيما Kي ما يتعلق بالتعليم األ داعIن إFى اعتماد شراكات بناءة بIن مختلف الفاعلIن املعن

كما نؤكد ع�ى الدور الجوهري للجماعات الSTابيـة، بمختلف مستويا¢�ا، Kي املساهمة Kي رفع هذا التحدي، اعتبارا ملا أصبحت 

األولوية لتوفSI املؤسسات  تتوفر عليھ هذه الجماعات من صالحيات، بفضل الجهوية املتقدمة، وذلك من خالل إعطاء

 التعليمية وتجه�Iها وصيان�ªـا، خاصة Kي املناطق القروية والنائية، لتقريب املدرسة من األطفال Kي كل مناطق البالد.

فإصالح التعليم هو قضية املجتمع بمختلف مكوناتھ، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات 

ويIن ومثقفIن ومفكرين، دون إغفال الدور املركزي والحاسم لألسرة Kي الSTبية املبكرة لألطفال، ومتابعة وطنية وفاعلIن جمع

 مسارهم الدرا¥¤b وتقويمھ.

فهذا الورش الوطbl الكبSI يقتb¤Ò االنخراط الواسع واملسؤول للجميـع، من أجل كسب هذا الرهان، وتحقيق أهدافھ، 

 داخل اآلجال املحددة.

ع إFى أن يشكل هذا امللتقى الوطbl منطلقا فعليا لتجسيد اإلصالح املنشود، ع�ى أسس سليمة ومتينـة، بما وإننا لنتطل

يقتضيھ األمر من جودة وفعالية، وKي إطار اإلنصاف واملساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مغرب الغد، الذي يحتضن كل أبنائھ، 

 ويفتح لهم اآلفاق للمساهمة Kي تنميتھ وتقدمھ.

 .”حثكم ع�ى مواصلة وتضافر الجهود لبلوغ هذه األهداف، فإننا ندعو هللا تعاFى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والسدادوإذ ن

 

نص الخطاب السامي الذي وجهھ صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

2018عيد العرش بمناسبة   

 

هيكلة شاملة وعميقة، لل`Sامج والسياسات الوطنية، Kي لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلIن املعنيIن، للقيام بإعادة " ... 

 مجال الدعم والحماية االجتماعية، وكذا رفع اقSTاحات بشأن تقييمها.

وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة Kي التنفيذ أيضا، مع تثمIن املكاسب 

 واالستفادة من التجارب الناجحة.

تظار أن يعطي هذا اإلصالح ثماره كاملة، فإننا نحث ع�ى اتخاذ مجموعة من التدابSI االجتماعية املرحلية، Kي انسجام وKي ان

 مع إعادة الهيكلة الbc نتوخاها.

 وإني أدعو الحكومة إFى االنكباب ع�ى إعدادها، Kي أقرب اآلجال، وإطال�ي ع�ى تقدمها بشكل دوري.

 وسا، فإني أؤكد ع�ى الSTك�I ع�ى املبادرات املستعجلة Kي املجاالت التالية :وحÑc يكون األثر مباشرا وملم
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أوال : إعطاء دفعة قوية ل`Sامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر املدر¥¤b، ابتداء من الدخول الدرا¥¤b املقبل، بما Kي ذلك 

ل طاعم املدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجللدعم املاFي للتمدرس، والتعليم األوFي، والنقل املدر¥¤b، وامل” تيسSI“برنامج 

 .."    التخفيف، من التكاليف الbc تتحملها األسر، ودعمها Kي سبيل مواصلة أبنا�Èا للدراسة والتكوين.

 

الخطاب السامي الذي وجهھ صاحب الجاللة امللك محمد السادس بمناسبة 

لثورة امللك والشعب الخامسة والست_نالذكرى   

... 

bäالعزيز، شع 

 

 ودعوت د،الجدي التنموي  النموذج صلب Kي الشباب قضايا وضع ضرورة ع�ى ال`Sملان، افتتاح خطاب Kي أكدت، أن سبق لقد

 .بأحوالھ لل¼�وض السبل أنجع Kي والتفكSI  للشباب، مندمجة اسSTاتيجية إلعداد

 ھل نقدم أن علينا. لذلك الالزمة واملؤهالت الفرص من تمكينھ دون  وبواجبھ بدوره القيام شاب من نطلب أن يمكن فال 

 يK واألمل الثقة باب أمامھ نفتح أن يجب b¤Ùء، كل قبل ولكن. ذلك وغSI  والصحة والشغل التعليم Kي ملموسة أشياء

 ... املستقبل

 الذي الوسط كان كيفما مواطن، أي حق من ألن امتيازا ليس واملهنية االجتماعية الحياة Kي االنخراط من الشباب فتمكIن

bكريم وشغل جيد تعليم من والحظوظ الفرص بنفس يحظى أن إليھ، ينتم. 

 SIي يحز  ما أن غK b¤õي البطالة نسبة أن نفK فمن. مرتفعة تبقى الشباب، أوساط  SIن من اباش البطالة تمس أن املعقول  غIب 

 .الحضري  املجال Kي قساوة أكSÌ  واألرقام. العموم ع�ى املغرب يحققھ الذي االقتصادي النمو  مستوى  رغم أربعة،

 طموحنا دون  تبقى املحققة، النتائج فإن املفتوحة، االجتماعية وال`Sامج االقتصادية، واألوراش املبذولة، املجهودات ورغم

 ا،مجدد االنتباه إثارة إFى العرش، خطاب Kي حددناه الذي والتوجھ، الروح نفس سياق Kي يدفعنا، ما وهو . املجال هذا Kي

 .والتكوين الSTبية بمنظومة عالق�ªا Kي السيما الشباب، تشغيل إشكالية إFى استعجال، وبكل

 لbcا الجامعية، الشعب بعض Kي خاصة العاطلIن، من أفواج تخريج Kي يستمر  أن التعليمb لنظامنا نقبل أن يمكن ال  إذ

 صارخ هدر  وهو . الشغل سوق  Kي االندماج Kي قصوى  صعوبة يجدون  تخصصا¢�ا Kي الشهادات حام�ي أن الجميع يعرف

 .املغاربة من العديد عيش ظروف Kي ويؤثر  التنمية، مسSIات يعرقل مما الشباب، ولطاقات العمومية، للموارد

 Kي لالزمةا الكفاءات إيجاد Kي صعوبات الوقت، نفس Kي يواجهون، واملقاوالت املستثمرين من الكثSI  أن األمر  Kي والغريب

 رونيفك والتقنية، العلمية العليا الشهادات حام�ي من خاصة الشباب، من العديد أن كما. والتخصصات املهن من مجموعة

 الشروطو  املناخ بلدهم Kي يجدون  ال  أل�Îم أيضا وإنما هناك، املغرية التحف�Iات بسبب فقط ليس الخارج، إFى الهجرة Kي

 املغاربة لبةالط من عددا تدفع الbc األسباب نفس عموما وÕي. العلمb والبحث واالبتكار  املbÛ، والøSTي لالشتغال، املالئمة

 .دراس�ªم استكمال بعد بلدهم Kي للعمل العودة لعدم بالخارج



17	
	

 

 املناسبة والظروف الجاذبية توفSI  أجل من املسألة، هذه ع�ى ومسؤولية، جدية بكل لالنكباب ندعو  الوضع، هذا وأمام

 �Iن للمالءمة املزمنة، لإلشكالية التصدي أجل ومن. باملغرب والعمل االستقرار  ع�ى الكفاءات هذه لتحفIوالتشغيل، ينالتكو  ب 

 إFى الخصوص �ىع ¢�دف اآلجال، أقرب Kي التدابSI، من مجموعة التخاذ والفاعلIن الحكومة ندعو  البطالة، من والتخفيف

: 

 تستجيب وجعلها نجاع�ªا، من للرفع الشباب، لتشغيل العمومي الدعم وبرامج آلليات شاملة بمراجعة القيام:  أوال + 

 .االجتماعية الحماية برامج بخصوص العرش خطاب Kي إليھ دعوت ما غرار  ع�ى الشباب، لتطلعات

 جديدة، ل وحلو  عملية، قرارات لبلورة السنة، �Îاية قبل وذلك والتكوين، للتشغيل وطbl لقاء تنظيم قررنا ذلك، أفق وKي

 .بالتشغيل لل¼�وض مضبوطة، طريق خارطة ووضع مبادرات، وإطالق

 قبل نواتس ثالث أو  سنتIن املبكر، للتوجيھ ناجع نظام واعتماد الشغل، توفر  الbc للتخصصات األسبقية إعطاء:  ثانيا+ 

 .املbÛ ينللتكو  أو  الجامعية للشعب التوجھ بIن وميوال¢�م، مؤهال¢�م حسب االختيار، ع�ى التالميذ ملساعدة الباكالوريا،

 بةالطل تأهيل إعادة مجال Kي قوية دفعة إلعطاء الخاص، والقطاع الحكومة بIن إطار  اتفاقية العتماد ندعو  ذلك، وبموازاة

 .واالجتماعية املهنية الحياة Kي اندماجهم لتسهيل جديد، من الفرص لهم يتيح بما شواهد، دون  الدراسة يغادرون الذين

 وتواكب لعام،ا والقطاع املقاوالت لحاجيات تستجيب لجعلها املbÛ التكوين تخصصات Kي شامل بشكل النظر  إعادة:  ثالثا+ 

 .املbÛ لالندماج أك`S  فرصا للخريجIن يتيح بما واملهن، الصناعات تعرفها الbc التحوالت

 الشباب، يلوتأه لتكوين املراكز  من جديد جيل وإطالق مستوياتھ، بكل املbÛ للتكوين العناية من املزيد إعطاء يتعIن لذا،

 .جهة كل وحاجيات خصوصيات مراعاة مع املرحلة، متطلبات حسب

 حسب b،املÛ للتكوين جديدة مراكز  وتجه�I  بناء Kي واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن صندوق  وسيساهم

 .املستجدة املتطلبات

 مجاالت يK واملتوسطة الصغرى  املقاوالت خلق ع�ى الشباب تحفK  �Iي نوعية نقلة بإحداث كفيلة عملية آليات وضع:  رابعا+ 

 .االجتماعية املقاوالت وإنشاء الذاتي، التشغيل مبادرات دعم وكذا تخصصا¢�م،

 تجاه مستحقات من بذم�ªا ما بأداء تقوم أن الSTابية، الجماعات وخاصة العمومية، اإلدارات ع�ى يتعIن ذلك، إFى وباإلضافة

 .الشغل مناصب من العديد فقدان من ذلك يتبع ما مع إفالسها، إFى يؤدي قد تأخSI  أي أن ذلك املقاوالت،

 .الشأن هذا Kي ال�Tاما¢�ا تحSTم ال  الدولة ومؤسسات إدارات كانت إذا املثال، نعطي أن نريد فكيف

 ليھع يتوفر  ما تمكIن ع`S  املنظم، القطاع Kي املهيكل غSI  القطاع من جزء إدماج من تمكن جديدة آليات وضع:  خامسا+ 

 .املقاولة خلق أو  الذاتي، التشغيل Kي ودعمها اجتماعية، وتغطية ومحفز، مالئم تكوين من طاقات، من

 إFى الثةث من ملدة األجنبية اللغات Kي واملتدربIن الطلبة لتأهيل مؤسسة، كل مستوى  ع�ى إجباري  برنامج وضع:  سادسا+ 

 قضايا إن. والعلمية التقنية املواد تدريس Kي وخاصة التعليم، مستويات كل Kي اللغات هذه تعليم إدماج وتعزيز  أشهر، ستة

 .والصçي الذهbl واالرتقاء الفكري  االنفتاح أيضا تشمل وإنما والتشغيل، التكوين ع�ى فقط تقتصر  ال  الشباب


