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 ،يالوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمالفاضل احملرتم الس يد وزير الرتبية  -

 الس يدة والسادة نواب الرئيس، -

 الس يد الأمني العام، -

 والسادة الكتاب العامون ،  -

 الأطر، والس يدات والسادة املدراء  -

 الس يدات والسادة ممثلوا وسائل الاعالن، -

 حرضات الس يدات والسادة، -

برام وشعور خاص مبناس بة ،دة حقيقيةتغمرين سعا  بني  ،فريدة من نوعها ،اتفاقية رشاكة تعاون ا 

ن  مؤسس تني دس توريتني عامل  حرصنا عىلجتسد  التفاقيةهذه وطنيتني. إ  دوما ذأ بنا اذلي دأأ املبا 

الاوهو مبدأأ التاكمل بني املؤسسات  املنافسة،منذ قرار جالةل املكل حفظ تفعيل جملس  ،عىل ترمجته

 لوطنية.ادلس تورية ا

 يف مس تويني أأساس يني: هذايتجىل و 

وزراة الرتبية الوطنية والتكوين املهين و ،يمكن ابلنس بة جمللس املنافسة ،املس توى الأول  -1

الرتبية عىل احرتام مبادئ املنافسة احلرة والزنهية  أأمهية يفالتعلمي العايل والبحث العلمي و 

خالل املدارس والاعدادايت والثانوايت  ويعين هذا تربية الأجيال الناش ئة ، من والعادةل.

، جلهداو أأمهية الارتقاء الاجامتعي عرب العمل عىل واجلامعات عىل قمي الاس تحقاق والاهلية، و 

ال تدبري شؤون تاكئف الفرص، واخملاطرة املنتجة، واحلس املواطين يف جمو والابتاكر واملبادرة، 

ىل  د؛اجملمتع والاقتصا تربية ش باب منظومتنا الوطنية للرتبية  والتكوين ولكها مبادئ وقمي تفيض ا 

واملسؤولية البيئية،  ،املسؤولية الاجامتعية عىل عىل غرار الرتبية؛ عىل املسؤولية الاقتصادية

  ،والريع والاحتاكر ،الغش الرضييبو وحماربة الرشوة،  ،وعىل احرتام حقوق الانسان

لقتصاد بصفة عامة، وبتساوي اب احنرافات ترضر ؛ ومجيعها س تحقة واملربرةوالامتيازات غري امل 

 .عىل رأأسهم الش باب بصفة خاصةو  ،جممتعناالفرص بني لك مكوانت 
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شاعة ثقافة املنافسة ومن هنا ، تأأيت أأمهية احلرة والزنهية والعادةل يف أأوساط الرشاحئ التحسني وا 

 العديدة والواسعة من تالمذتنا وطلبتنا.

 

ن جملس املنافسة  ،فبمتلكهم لهذه القمي ووزارة الرتبية الوطنية  ،وبامبرس هتم لهذه املبادئ فا 

والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي س يكوان قد ساهام يف حتقيق أأحد الأهداف  

ىل بلورته، أأل  جالةل املكل حفظه هللااذلي ما فئت  ،الرئيس ية للمنوذج التمنوي اجلديد يدعو ا 

واملعين مبارش وابلولوية  ابلتعاقد  ،اخلالقة دلى مكون هام يف جممتعناوهو تفجري الطاقات 

 أأساسه هذا المنوذج اجلديد ، أأل ومه الش باب . س يبىناذلي  الاجامتعي اجلديد

 

الاختيار كون أأن هذه التفاقية ترتمج  يمكن يف ،توى الثاين لهذا التاكمل املؤسيساملس   -2

عداد ادلراسات والقيام ابلأحباث  الارادي جمللس املنافسة ىل ، يف ا  الاعامتد  ابلأولوية   إلرإيم إ 

اذلين  ،وعىل اخلربة الوطنية، وعىل علامء القانون واقتصاد املنافسة املغاربة ،عىل النبوغ الوطين

من مغاربة حثون واب ،وخربائنا ،يف ذكل علامئنا تنا ومراكزان للبحث العلمي، مباجامعاتزخر هبم 

 .العامل

 حرضات الس يدات والسادة،

ت بفعل اخلالصات املس تقاة من جاحئة كوروان ، مفادها أأن  ن جملس املنافسة هل قناعة راخسة، تقور ا 

 ،هوأأمهنا رهني بقدرة بدلان عىل استامثر اذلاكء امجلاعي لعلامء ،تنا الوطنية، واس تقالليهتاامناعة مؤسس

هبدف  وسهرت عىل صقل هماراهتم  وكفاءاهتم وابتاكراهتم ،بالدان كونهتم ه وابحثيه وأأساتذته ممنوخرباء

 وجمالتنا الرتابية. ،ومقاولتنا ،من الفعالية العامة ملؤسساتنا إلرفعخدمة يف  جعلهم

ن ادلى   .لهذا اجلانب اجلوهري من رشاكتنا ماخصصت حزيا ها التعاون هذه تفاقية،فا 

ليس فقط نعطي الاولوية والاس بقية ملا هو وطين يف جمال البحث وادلراسات  ،وس نكون هبذا

واخلربة، بل كذكل وخاصة قد اس تطعنا مد اجلسور بني جملس املنافسة من هجة، واجلامعات ومراكز  

بقاء عىل التعامل مع  البحث الوطنية املتخصصة يف قانون واقتصاد املنافسة من هجة أأخرى، مع ال 
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ىل القطاع اخلاصهجات أأخرى س عند الاقتضاء ، ولكام دعت  ، وهذاأأو رشاكء أأجانب ،واء تنمتي ا 

 الرضورة ذلكل.

اذلي س يكون هل ما بعده انشاء  ،الوطينعلينا أأن هنئن أأنفس نا عىل هذا ال جناز  ،دلى الس يد الوزير

يا لمصاحل العل هذا خدمة ل، ولك هللا، واذلي س يؤرخ لرشاكة مبدعة بني مؤسس تني دس توريني

 لوطننا العزيز.

الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس دام هل النرص ان ، حتت القيادة وفقنا هللا ملا فيه خري بدل

 والمتكني.

صدق هللا العظمي والسالم عليمك ورمحة هللا  "،وقولوا امعوا فسريى هللا أأعاملمك، ورسوهل واملومنون"

 تعاىل وبراكته.


