
 

 

 جاللة الملك یوجھ رسالة إلى المشاركین في مؤتمر الیونسكو الدولي السابع لتعلیم الكبا

) الذي CONFINTEA VIIوجھ صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، رسالة إلى المشاركین في المؤتمر الدولي السابع للیونسكو لتعلم الكبار (
”.تعلم الكبار وتعلیمھم من أجل التنمیة المستدامة: أجندة تحویلیة“تحت شعار انطلقت أشغالھ یوم األربعاء بمراكش   

 وفیما یلي نص الرسالة الملكیة السامیة التي تالھا رئیس الحكومة السید عزیز أخنوش:

الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.“  

 أصحاب المعالي والسعادة،

دة،حضرات السیدات والسا  

)، بإشراف CONFINTEA VIIیطیب لنا، في البدایة أن نعرب عن اعتزازنا بانعقاد المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار وتعلیمھم (
، على أرض المملكة المغربیة، كأول بلد عربي وإفریقي یحظى بھذا الشرف.”الیونسكو“منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة   

الیات والشخصیات المرموقة المشاركة في ھذا الملتقى الھام، من مسؤولین حكومیین، وممثلین عن المنظمات وإذ نرحب بالفع
والمؤسسات الدولیة النشیطة وخبراء ومختصین في ھذا المجال ؛ فإننا نعرب لكم عن تقدیرنا لما تبذلونھ جمیعا من جھود دؤوبة، كل 

تطویر سبل تعلم الكبار وتعلیمھم.من موقعھ، وبحسب اختصاصاتھ، من أجل تعزیز و  

وال یفوتنا، في ھذه المناسبة، أن نشید بعالقات الشراكة والتعاون المتمیزة التي ظلت تجمع على الدوام بین المملكة المغربیة ومنظمة 
ة.الیونسكو، مؤكدین حرصنا المتواصل على زیادة تكثیفھا وتقویتھا، لتشمل مجاالت علمیة وتربویة وثقافیة متنوع  

إن انعقاد ھذا المؤتمر، الذي نضفي علیھ رعایتنا السامیة، تأكیدا لما نولیھ من أھمیة بالغة لھذا القطاع، والختیاره كشعار لھ ھذه 
، لیعد بالتأكید، وقفة متجددة للتأمل والدراسة، وتداول اآلراء ”تعلم الكبار وتعلیمھم من أجل التنمیة المستدامة: أجندة تحویلیة“السنة: 

شأن كافة اإلشكاالت المرتبطة بھذا الموضوع.ب  

كما یشكل فرصة سانحة لتقییم ما أنجزتھ بلداننا في ھذا المجال، والبحث عن أنجع السبل لبلورة سیاسات فعالة لتعلم الكبار وتعلیمھم، 
.2030ارتباطا بمفھوم التعلم مدى الحیاة، بما یسھم في بلوغ أھداف التنمیة المستدامة لسنة   

ظل التحوالت المتسارعة التي یعرفھا العالم، بات من الضروري منح الكبار فرصا دائمة مدى الحیاة، لكسب مھارات جدیدة ففي 
 تضمن لھم التأھیل األمثل لتحسین ظروفھم الحیاتیة والصحیة والعملیة، وتمكنھم من سبل العیش الكریم.



 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السیدات والسادة،

عتبر تنظیم ھذا المؤتمر الدولي، على أرض المملكة المغربیة، دعما للجھود التي ما فتئت تبذلھا بالدنا، لتوفیر تعلیم جید مدى إننا ن
الحیاة لجمیع أبنائھا، بدءا من التعلیم األولي، الذي یشكل ركیزة أساسیة للتعلم مدى الحیاة، ومدخال بالغ األھمیة لتحقیق الجودة في 

والتكوین.مجال التربیة   

ومن ھذا المنظور، تولي المملكة المغربیة أھمیة خاصة لتعلیم الشباب، حیث توفر لھم فرصا متعددة ومتجددة للتعلم، تضمن لھم 
التمتع بحقھم في الحصول على التأھیل المناسب، الكفیل بضمان اندماجھم االقتصادي، وتحصیلھم المعرفي وارتقائھم االجتماعي، بما 

ة الجھل والفقر، ومن نزوعات التطرف واالنغالق.یحصنھم من آف  

كما عملت المملكة على تعزیز جھودھا لالرتقاء بالتكوین المھني للشباب، واعتماد تكوینات بتخصصات متنوعة، تستجیب لحاجیات 
بما یتیح لھم فرصا أفضل  المقاوالت والقطاع العام، وتواكب التطورات العلمیة والمعرفیة، والتغیرات التي یعرفھا المجتمع والمھن،

 لالندماج المھني.

وفضال عن ذلك، ولتمكین الشباب من االستمرار في التعلم والتكوین ألطول مدة، خاصة منھم المنقطعین عن الدراسة، تم خلق مبادرة 
التناوب بین المدرسة حیث تعتمد ھذه المبادرة على مقاربة التكوین ب”. مدرسة الفرصة الثانیة الجیل الجدید للتربیة والتأھیل“

 والمقاولة، من أجل اإلعداد والمرافقة في المشروع المھني الفردي لكل شابة وشاب.

وفي نفس اإلطار، یندرج البرنامج الوطني الذي اعتمدتھ بالدنا لالرتقاء بمحو األمیة، الموجھ إلى فئة عریضة من المواطنین 
راءة والكتابة إلى تیسیر اندماج الفئة المستھدفة في سوق الشغل، من خالل دورات والمواطنات، والذي تتجاوز أھدافھ عملیة تعلم الق

 تكوینیة تمكن المستفیدین من تطویر مھاراتھم في بعض الحرف، وتقویة قدراتھم لخلق تعاونیات ومشاریع مدرة للدخل.

اقتصادیا مدى الحیاة، حتى یتسنى لھن المساھمة كما تسھر المملكة المغربیة أیضا، على تیسیر ولوج النساء إلى التعلیم، وتمكینھن 
 بفعالیة في التنمیة، وكذا تطویر ذواتھن وتحقیق طموحاتھن الشخصیة والعملیة.

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السیدات والسادة،

مدى الحیاة. وھو ما تجسد على إن احتضان المملكة المغربیة لفعالیات ھذا المؤتمر، یكرس انخراطھا الفعلي في ترسیخ مبدأ التعلم 
أرض الواقع، من خالل التحاق مدینتي شفشاون وبنجریر بالشبكة العالمیة لمدن التعلم، وحصول المغرب على كرسي الیونسكو، 
علم بفضل إنشائھ مرصدا للتعلم مدى الحیاة، ومساھمتھ في إعداد آلیات لتتبع وتقییم مستوى التعلمات، بشراكة مع معھد الیونسكو للت

 مدى الحیاة.

وباإلضافة إلى ذلك، تتمیز المملكة بدینامیة ملحوظة، بفضل تعاون وتضافر جھود جمیع الفاعلین، من قطاع عام وخاص، وكذا 
الجامعات والجماعات الترابیة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدولیین، الذین یسھرون على تنزیل السیاسات والبرامج الخاصة 

كبیر.بالمتعلم ال  

وفي ھذا الصدد، كنا دائما وما نزال، حریصین كل الحرص على توفیر تعلیم جید لجمیع المغاربة، بكل شرائحھم وباختالف أعمارھم 
 ؛ تعلیم یضمن االنخراط في عالم المعرفة والتواصل، ویؤھل للحیاة المھنیة، ویساھم في االرتقاء الفردي والجماعي.

م إعطاء ھذا الورش التنموي دفعة قویة وانطالقة جدیدة، في إطار النموذج التنموي الجدید، الذي تبنتھ وتجدر اإلشارة ھنا، إلى أنھ ت
بالدنا، والذي یرمي في شقھ التعلیمي إلى إحداث نھضة تربویة، غایتھا تعزیز وضمان الرأسمال البشري الذي سیساھم في التنمیة، 

 مع فتح آفاق واعدة للمستقبل.

ھذه الغایة، التوعیة بالمكانة المتزایدة للعلم والمعرفة، باعتبارھما محددین للتنمیة وللنمو االقتصادي، في عصر كما یقتضي تحقیق 
یتسم بتسارع التحوالت التكنولوجیة، مع ما یتطلب ذلك من امتالك لكفاءات ولمؤھالت جدیدة ومتجددة. ویتعزز كل ذلك، بوضع 

لب المشروع التربوي المغربي، ودعم آلیات التربیة والتكوین واالدماج والمواكبة والتمویل التربیة على المواطنة والحس المدني في ق
 المخصص للنساء، وتعزیز قنوات التعلیم والتكوین مدى الحیاة، دعما لقدرات كل فرد في بالدنا.

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السیدات والسادة،



 

فرصة سانحة لتعزیز الحوار ومناقشة التحدیات المرتبطة بمستقبل تعلم الكبار وتعلیمھم.إن الدورة السابعة لھذا المؤتمر تعد   

، تیمنا بالمدینة التي ”إطار عمل مراكش“وإنھ لمن دواعي سرورنا أن نقترح خالل ھذه الدورة اعتماد إطار عمل جدید، تحت إسم 
سنة المقبلة،  12لقادم، كوثیقة مرجعیة، تشكل خارطة طریق لـ تحتضن أشغالكم، لتوجیھ وتطویر تعلم الكبار وتعلیمھم في العقد ا

وتضع المتعلم الكبیر في صلب السیاسات التعلمیة، وتكرس مبدأ التعلم مدى الحیاة، كرافعة أساسیة لتسریع بلوغ أھداف التنمیة 
 المستدامة.

، وضمانا الستمراریة ”إطار عمل مراكش“ن وإیمانا منھا بضرورة تقویة وتنسیق عملیة تتبع إنجاز التوجیھات التي ستصدر ع
، CONFINTEA VIIالدینامیة التي سیطلقھا ھذا المؤتمر العالمي، ارتأت المملكة المغربیة أن تقترح تشكیل لجنة وزاریة ما بعد 

.تجتمع مرة كل سنة، وتسھر على التنزیل الفعلي لكل التوصیات المنبثقة عن المؤتمر، خاصة على المستوى اإلقلیمي  

وضمن نفس الرؤیة والتوجھ، ولتقویة التزام بالدنا في مجال التعلم مدى الحیاة، یقترح المغرب أیضا، إطالق مبادرة ذات بعد إفریقي، 
المعھد االفریقي للتعلم “جنوب في مجال تعلم الكبار والتعلم مدى الحیاة، تتمثل في إنشاء  –تھدف إلى تقویة التنسیق والتعاون جنوب 

”.ةمدى الحیا  

وسیشكل ھذا المعھد مركزا إقلیمیا لتقویة قدرات الجھات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات اإلقلیمیة في مجال التعلم مدى الحیاة. كما 
سیسمح بتبادل التجارب الناجحة، ونقل المعرفة، وتقاسم الخبرات فیما یخص تعلم الكبار وتعلیمھم. ال سیما على مستوى مدن التعلم 

من خاللھا، ربط أواصر التعاون مع مثیالتھا في ربوع العالم.االفریقیة، و  

كما سیستھدف ھذا المعھد الفاعلین المحلیین، من صناع القرار السیاسي وكذا الممارسین، ورؤساء المنظمات غیر الحكومیة 
علمات والمتعلمین والمكونات والباحثین، لتقییم السیاسات العمومیة للتعلم مدى الحیاة، على نطاق قاري، وفق مقاربة تضع المت

 والمكونین في صلب األولویات.

وإننا لواثقون بأن ھذا المؤتمر سیشكل فرصة سانحة للتداول في الممارسات المثلى، وابتكار حلول جدیدة وواقعیة، وفق رؤى 
كذا ضمان حق التعلم مدى متطورة، وتقدیم مقترحات وتوصیات، من شأنھا أن تساھم في تحسین مستقبل تعلم الكبار وتعلیمھم، و

 الحیاة للجمیع.

 وإذ نجدد الترحیب بكم، ضیوفا كراما ببلدكم الثاني المغرب، فإننا ندعو هللا تعالى أن یسدد خطاكم، ویكلل بالتوفیق أعمالكم.

”.والسالم علیكم ورحمة هللا تعـالى وبركاتھ  

)15/06/2022(ومع   
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