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بسي هللا الر مان الر يي،والنالة والسالو عصى أشرف اارالين
السيدة وزيرة الحضاون واارأةوألاارة والحممية الاجحماعية،
السيد والل جهة الرباط -اال -المميلرة،
السادة ومثصل الملاعات الحكىوية،
السيدات والسادة ومثصل جمطيات ااجحمع اادني،
السيد ودار ااطهد االكي لحكىين ألاار،
السيد ودار ااركس ااغربي لأل حاث والدرااات وثىجيه اللطىلة وألاارة،
أيها الحضىر الكريي،

أها طؾُد لحظىز َر الُىم الخىاصلي خىل إطالو مؼسوؼ مىغىمت
خماًت الطنىلت بمدًىت السباط ،وأود بهرٍ املىاطبت أن أػكس املىغمحن ؽلى
دؽىتهم الكسٍمت.
إن اخخُاز َرا املىطىؼ وهدً هدخني بالُىم الىطني للطنل (  25ماي)
كؼسٍدت
له دالالث ؽمُيت ،جخجلى في كىن الطنىلت جكدس ي أَمُت بالقت
مجخمؾُت جدخاج إلى ؽىاًت ػمىلُت في الظُاطاث الؾمىمُت ،وخاصت في
مساخلها ألاولى والىططى.
كما حؾلمىن ،مئن مئت الطنىلت املقسبُت جدغى بؾىاًت طامُت لصاخب
الجاللت امللك مدمد الظادض هصسٍ هللاٌ ،ؾكظها الحجم الكبحر للصٍازاث
امللكُت املُداهُت املخىالُت واملكثنت للؾدًد مً املؤطظاث والنظاءاث التي
حؼخقل مؿ مخخله ػسائذ ألاطنال ،واملبادزاث املهُكلتلألطسة،وجخظمنها
خطاباجه الظامُت وكرااملؼازَؿ التي ًخم إهجاشَا واملظتهدمت لحماًت وزؽاًت
الطنىلت.
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كم أن دطخىز اململكت أكد في النصل  32ؽلى أَمُت جىمحر الحماًت
الياهىهُت ،والاؽخباز الاحخماعي واملؾىىي لجمُؿ ألاطنال ،بكُنُت
وواحب ؽلى ألاطسة والدولت.
ا
مدظاوٍت،وحؾل الخؾلُم ألاطاس ي خًا للطنل
كما هص ؽلى إخدار الم حلع الاطدؼازي لألطسة والطنىلت  ،والري
خدد النصل  169مهمجه في جأمحن جدبؿ وطؾُت ألاطسة والطنىلت ،وإبداء آزاء
خىل املخططاث الىطىُت املخؾليت بهرٍ املُادًً ،وجيؼُط الىياغ الؾمىمي
خىل الظُاطت الؾمىمُت في مجال ألاطسة ،وطمان جدبؿ وإهجاش البرامج
الىطىُت ،امليدمت مً ىبل مخخله اليطاؽاث ،والهُاكل والهُئاث املخخصت.
كما أػاز النصل  34مً الدطخىز إلى دوز الظلطاث الؾمىمُت في وطؿ
وجنؾُل طُاطاث مىحهت لمؽالجت ألاوطاؼ الهؼت لنئاث ألاطنال والىىاًت
منها.
لرلك ،مالبرهامج الحكىمي ٌظعى إلى ججظُد َرٍ امليخظُاث
الدطخىزٍت بئًالئه أَمُت بالقت لخطىٍس اليطاؽاث الاحخماؽُت ،ملا لها مً
اوؾكاض ؽلى الىطؾُت الاحخماؽُت للطنىلت ،ومً ذلك الظُاطت الؾمىمُت
املىدمجت لحماًت الطنىلت وبسهامجها الخىنُري ،وإصالح املىغىمت الدؼسَؾُت
بما ًدنػ خيىو وكسامت ألاطنال.
لإذا اؽخمدها الخؾسٍه ألاممي الىازد في اجناىُت خيىو الطنل لظىت
،1989كىنها "حُال حدًدا مً جسطاهت الحيىو والخدماث ،جبدأ بؼسوط
وحظخمس بظلظلت الحً في الحُاة والكسامت ّ
ّ
والهىٍت والحماًت
الىحىد والبياء،
ّ
والخنخذ واملؼازكت ،إلى أن ّ
ًخم إؽدادَا في مصاوحت الحً بالىاحب ،لحغت
الاهخيال الطبُعي إلى البلىـ والسػد ،واليدزة ؽلى الاطخيالل".
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إال أن َرا املظاز الخىمىي ،البُىلىجي والىنس ي والاحخماعي الطبُعي،
الري جدمؿ به كل ألامم لخديًُ َرٍ ألاَدال  ،لِع في مخىاول كل أطنال
الؾالم ،وجخىلد مً حساء ذلك آماث الهؼاػت والنيس وإلاىصاء جؤدي إلى إمساش
طنىلت ّ
مظُجت بكل املخاطس البيُىٍت ،وألاوطاؼ الهؼت املىاشٍت مما ًؤزس طلبا
ؽلى همىَا وجىاشنها وإؽدادَا للمؼازكت في ىاملت الخىمُت املجخمؾُت.
وجماػُا مؿ طُاطت املىخغم الدولي في خماًت الطنىلت مً كل املخاطس
الطبُؾُت والبؼسٍت ،مً خالل إىساز وجنؾُل املىازًُ واملؾاَداث ،وأَدال
ألالنُت ،واملصاخبت اليطسٍت ،ىاد املقسب ،ما بحن 2006و ،2015طُاطت ؽامت
مىدمجت لحماًت الطنىلت جدذ ػؾاز "مقسب حدًس بأطناله "،جدذ اليُادة
السػُدة لصاخب الجاللت هصسٍ هللا.
إال أهالخيُُم الىصه /املسخلي في طىت  2011للججزًل الحكىمي لهرٍ
الظُاطت ،وىه ؽىد خيُيت ؽدم كناًت الحماًت املؾخمدة في َرٍ الخطت
الىطىُت ،مً خُث الحصُلت والىاىؿ ،وكرا بظبب حملت مً إلاكساَاث
والخددًاث املخداخلت.
ومً خالل َرٍ املىطلياث ألاطاطُت ،ولحماًت طنىلت مدًىت
السباط،مً كل مغاَس إلاىصاء وإلاَمال والاطخقالل أوإلاًراء ،ومخذ الطسًٍ
أمامها ّ
للخنخذ والخأَُل والسؽاًت الىنظُت والاحخماؽُت وطمان اهنخاخها في
مجالها الطبُعي والاحخماعي ،البد مً إلاػادة باملبادزة التي جيدم بها زلت مً
ألاطاجرة الباخثحن ؽلى مظخىي املؾهد امللكي لخكىًٍ ألاطس بخؾاون مؿ
مخدخلحن آخسًٍ مؾىُحن بهرا املُدان ،أمظذ إلى بلىزة مىغىمت مدلُت
لحماًت الطنىلت طِخم جيدًمها مً طسل الباخثحن.
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أيها السيدات والسادة
زاؽُا ملساكص خماًت
إن وشازة الؼباب والسٍاطت ،باؽخبازَا ىطاؽا
الطنىلت ًخصص مكاهت مخمحزة ليظاًا الطنىلت في مؼازَؾه الاحخماؽُت
املىحهت لهرٍ الؼسٍدت مً املجخمؿ .واهطالىا مً وعي اٌ باإلكساَاث التي حؾسمها
مىغىمت خماًت وزؽاًت الطنىلت ،مهي حظعى إلى إًجاد الظبل الكنُلت
بجدظحن أوطاؼ َرٍ الطنىلة مً مىطلً ججزًل الظُاطت الؾمىمُت في َرا
املجال،مً مخذ أوزغ مؤطظاث خماًت الطنىلت  ،وصُاهت وجدظحن أوطاؼ
الاطخيبال بها ،وحؾصٍص دوز الؾمل الدؼازكي مؿ املجخمؿ املدوي في النهىض
بأوطاؼ الطنىلت في كل النظاءاث اليطاؽُت الخابؾت لىشازة الؼباب
والسٍاطت.
وفي إطاز املهام املىكىلت إليها ،حؼسل الىشازة ؽلى جدبحر مساكص خماًت
الطنىلت التي حظخيبل ألاطنال وميا مليخظُاث ىاهىن املظطسة الجىائُت  .وىد
علذ َرٍ املساكص مسجبطت مىر بداًتها في طىىاث الخمظِىاث بيطاؼ الؼباب
والسٍاطت ،وما ذلك إال للحناظ ؽلى َىٍتها التربىٍت بؾُدا ؽً أي ميازبت
شحسٍت ؽيابُت ،زفم ما ٌؾترض ؽملها مً صؾىباث في الخصيُه بظبب جىىؼ
ُ َ
املظخنُدًً (هصاؼ مؿ الياهىن ،وطؾُت صؾبت ،املهاحسًٍ فحر امل َسام ِيحن ،صقاز
الظً ،ألامهاث الؾاشباث ،ذوي الاخخُاحاث الخاصت .)...
إن السقي بمظخىي ومسدودًت مؤطظاث وآلُاث خماًت الطنىلت ًمس ؽبر
جدظحن الىغسة إلى الطنل ،وجيىٍت البيُاث الياهىهُت واملؤطظاجُت وأهغمت
الدظُحر وجأَُل ألاطس ،وكرا جىطُؿ دائسة الخؾاون والخيظًُ مؿ مخخله
الؼسكاء والناؽلحن مً الهُئاث الحكىمُت واملجخمؿ املدوي واملىغماث الدولُت،
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وحؾصٍص امليازبت املىدمجت املدلُت مً أحل جىمحر إلاحابت النؾالت للخددًاث
الحيُيُت التي جىاحه الطنىلت.
وجماػُا مؿ َرٍ املجهىداث جأكد لىا بامللمىض ؽلى أن أًت ؽملُت
تهدل إلى النهىض بأوطاؼ الطنىلت وخماًت خيىىها في الىمى الىنس ي والتربىي
والاحخماعي وإبؾاد مخاطس الهؼاػت ؽنها ،ال ًمكً أن ًخأحى إال بخىمحر الىطائل
الظسوزٍت وطمان حىدة جكىًٍ ألاطس التربىٍت جكىٍىا مخمحزا ًخالءم وخاحُاث
الؾمل.
وىد ؽمل املؾهد امللكي لخكىًٍ ألاطس ،في َرا إطاز،ؽلى مخدمظالك
ًأ
إلاحاشاث املهىُت لخكىًٍ مهىُحن مخخصصحن في ىظاًا الطنىلت  ،بد أ بمظلك
الطنىلت الصقسي بمسكص الُىطنُت ،ومظلك خماًت الطنىلت ومظاهدة ألاطسة ،
بمسكص ٌؾيىب املىصىز الري هخىاحد بٌ الُىم.
أيها الحضىر الكريي
أود في نهاًت َرٍ الكلمت ،أن أحدد الؼكس ملىغمي َرا الُىم الدزاس ي
وأن أهىٍ باملجهىداث التي جيىم بها إدازة وأطاجرة املؾهد امللكي لخكىًٍ ألاطس
إلهجاح مثل َرٍ املبادزاث التي جخدم البدث الؾلمي وىظاًا الطنىلت ببالدها .
كما أجمنى الىجاح ألػقال َرا اللياء خدمت لسؽاًت وخماًت الطنىلت بمدًىت
السباط.
وبهرٍ املىاطبت أدؽى حمُؿ النسىاء الاحخماؽُحن في اليطاؽاث
اجاملظتهدمت
الحكىمُت وحمؾُاث املجخمؿ املدوي إلى الاهخساط في املبادز
للطنىلت ،ؽلما أن وشازة الؼباب والسٍاطت لً جرخس حهدا في دؽم كل
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املبادزاث ملا في ذلك الاهنخاح ؽلى صُك مؤطظاجُت أكثر هجاؽت لظمان جدبحر
أمثل للطنىلت باملقسب بصنت مخجاوظت وػاملت.
وميىا هللا ملا مُه الخحر والىنؿ لخدظحن ألاوطاؼ الىنظُت والتربىٍت
والاحخماؽُت ألطنالىا خدمت ملا مُه مصلحت الىاػئت املؾىُت وخحر بلدها جدذ
اليُادة السػُدة لصاخب الجاللت امللك مدمد الظادض هصسٍ هللا وأًدٍ.
والسالو عليكي ور مة هللا جطالى وبركاثه.
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