
 

 بالصخٌرات البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة للمناظرة األولى الدورة أشغال انطالق

 

 تنعقد التً ، البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة للمناظرة األولى الدورة أشغال بالصخٌرات، الخمٌس ٌوم انطلقت

 ."المستقبل أجل من التزام المبكرة، الطفولة تنمٌة "شعار تحت

 محمد الملك الجاللة لصاحب السامٌة الرعاٌة تحت تنظم التً المناظرة، لهذه االفتتاحٌة الجلسة وتمٌزت

 الذكرى مع تتزامن التً الدورة هذه فً للمشاركٌن الملك جاللة وجهها التً السامٌة بالرسالة السادس،

 شتنبر 19) البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة من الثالثة المرحلة انطالقة الجاللة صاحب إلعطاء األولى

2018(. 

 أن الداخلٌة، وزٌر لفتٌت، الوافً عبد السٌد تالها التً السامٌة الرسالة هذه فً الملك جاللة وأكد

 جاللته مشددا الغد، مغرب لبناء الحقٌقً المنطلق ٌشكل البشرٌة للتنمٌة الالمادٌة الجوانب فً االستثمار

 الطفولة تعتبر والذي البشرٌة، للتنمٌة الالمادٌة الجوانب فً االستثمار أن علٌكم خاف غٌر "أنه على

 ."الغد مغرب لبناء األساسٌة والقاعدة الحقٌقً المنطلق ٌشكل األساسٌة، محاوره أحد المبكرة

 على نراهن التً الواقعٌة التحدٌات أحد "تعد الخطوة هذه أن على الرسالة هذه فً الجاللة صاحب وشدد

 ."الصاعدة األجٌال أمام جدٌدة فرص وتوفٌر واعدة، آفاق فتح أجل من كسبها،

 خالل من المبكرة، بالطفولة االهتمام مٌدان فً جبارة مجهودات " بذل المغرب أن الملك جاللة وأبرز

 من واالستفادة التغذٌة، وتحسٌن النمو تأخر نسبة وكذا واألطفال، الحوامل لدى الوفٌات نسبة تقلٌص

 عجزا ٌعرف ٌزال ال الواقع "أن إلى ذاته الوقت فً مشٌرا ،"الفئة لهذه الصحٌة والخدمات األولً التعلٌم

 االلتقائٌة وغٌاب العمومٌة، السٌاسات إعداد فً التنسٌق ضعف بفعل المستوى، هذا على ملموسا

 ."التدخالت فً واالنسجام

 من وعدد العثمانً، الدٌن سعد السٌد الحكومة، رئٌس حضور المناظرة لهذه االفتتاحٌة الجلسة وعرفت

 .البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة برامج بتنفٌذ المعنٌٌن الحكومة أعضاء

 والهٌئات المؤسسات ٌمثلون مشارك 500 من أزٌد حضور تعرف التً المناظرة هذه تنظٌم وٌندرج

 لتفعٌل المبذولة الجهود إطار فً الخاص، والقطاع الترابٌة والجماعات المدنً والمجتمع والدولٌة الوطنٌة

 من والثانٌة األولى المرحلتٌن خالل المحققة المكتسبات تعزٌز إلى الرامٌة السامٌة الملكٌة التعلٌمات

 فً وٌساهم الصاعدة لألجٌال البشري بالرأسمال النهوض من ٌمكن بما برامجها توجٌه وإعادة المبادرة

 .للشباب االقتصادي االندماج تٌسٌر

 أساسٌا محورا باعتباره ٌأتً المبكرة الطفولة تنمٌة لموضوع الدورة هذه اختٌار فإن المنظمٌن وبحسب

 من مهمة مراحل فً الشابة األجٌال دعم إلى ٌهدف الذي البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة للمبادرة الرابع للبرنامج

 وتعمٌم والطفل األم وصحة تغذٌة وتحسٌن البشري الرأسمال فً االستثمار على التركٌز خالل من الحٌاة

 .األولً التعلٌم



 الطفولة بتنمٌة المرتبطة بالرهانات المعنٌة األطراف كافة تحسٌس إلى باألساس المناظرة هذه وتسعى

 فً للمساهمة اإلطار هذا فً تنهجها التً والمقاربة المبادرة تصور حول اآلراء تبادل وكذا المبكرة

 تنمٌة فً المبكرة الطفولة فً لالستثمار الفعال الدور إبراز خالل من وخاصة الفئة، بهذه النهوض

 .الصاعدة األجٌال وإعداد البشري الرأسمال

 المتعلقة والجوانب المحاور مختلف تهم وبٌداغوجٌة علمٌة ورشات تنظٌم المناظرة هذه أشغال وستعرف

 والخبراء واألكادٌمٌٌن الباحثٌن األساتذة من ثلة طرف من عروض إلقاء وكذا المبكرة، الطفولة بتنمٌة

 .االختصاص ذوي من واألجانب المغاربة

 المعرفٌة للتنمٌة المبتكرة واألدوات المشارٌع "حول جلسات ثالث تنظٌم الدورة هذه إطار فً وسٌتم

 سٌاسة نحو"و ،"والطفل األم وتغذٌة لصحة المبتكرة واألدوات المشارٌع"و ،"لألطفال والجتماعٌة

 ."المبكرة الطفولة لتنمٌة مندمجة

 المشارٌع ألفكار مسابقة وهو البشرٌة، التنمٌة هاكثون جوائز توزٌع حفل تنظٌم الحدث هذا سٌعرف كما

  .الجهوي الهاكاثون فً الفائزة عشر االثنتً الفرق لفائدة المبدعة،

 19/09/2019 ومع


