كلمة ترحيبية
في
 

 : 

« Unidem Maroc » لبرنامج

2018 ابريل23

 -الﺴيﺪﺓ  Caroline Martinﻋﻦ لﺠﻨة فيﻨﺴيا،

 اﻻﺳﺘاﺩ ﺧالﺪ الﻨاﺻرﻱ ممﺜل المملﻜة المﻐربية في لﺠﻨة فيﻨﺴيا، حﻀراﺕ الﺴيﺪاﺕ ﻭالﺴاﺩﺓ،يﺴﻌﺪني ﺃﻥ ﺃفﺘﺘﺢ الي ـﻮﻡ ﺃﺷﻐاﻝ ﻫﺪﻩ الﺪﻭﺭﺓ الﺘﻜﻮيﻨية في

اﻃاﺭ برنامج تﻘﻮية ﻗﺪﺭاﺕ اﻷﻃر الﻌليا لﻺﺩاﺭﺓ الﻌمﻮمية بمﻨﻄﻘة
الﺸرﻕ اﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷماﻝ ﺇفريﻘيا )ميﻨا( حﻮﻝ مﻮﺿﻮﻉ " :تﺤﺴيﻦ ﻋﻼﻗة
اﻻﺩاﺭﺓ بالمﻮاﻃﻦ  :ﺿرﻭﺭﺓ ﺩيمﻘراﻃية " .

ﻭﺇنﻪ لمﻦ ﺩﻭاﻋي اﻻﻋﺘﺰاﺯ بﺄﻥ يﺤﺘﻀﻦ المﻐرﺏ ﻫﺬا اللﻘاء

الرابﻊ بﺘﻌاﻭﻥ مﻊ اللﺠﻨة اﻷﻭﺭﻭبية للﺪيمﻘراﻃية ﻭالﻘانﻮﻥ )لﺠﻨة فيﻨﺴيا(

الﺘابﻌة لمﺠلﺲ ﺃﻭﺭﻭبا لﻔاﺋﺪﺓ اﻷﻃر الﻌليا باﻹﺩاﺭﺓ الﻌمﻮمية في ﺩﻭﻝ
الميﻨا بﻬﺪﻑ تباﺩﻝ الﺘﺠاﺭﺏ في مﺠاﻻﺕ ﺇﺭﺳاء ﺩﻭلة الﺤﻖ ﻭالﻘانﻮﻥ
ﻭالﺤﻜامة الﺠيﺪﺓ ﻭالﺪيمﻘراﻃية ﻭحﻘﻮﻕ اﻹنﺴاﻥ .

كما يﻄيﺐ لي في مﺴﺘﻬل كلمﺘي ﻫﺬﻩ ،ﺃﻥ ﺃﺭحﺐ

بﻀيﻮفﻨا الﻜراﻡ ممﺜلﻮ الﺪﻭﻝ الﺸﻘيﻘة ﻭالﺼﺪيﻘة ﻭممﺜلﻮ المﻨﻈماﺕ
الﺪﻭلية ﻭالﺨبراء ﻭالمﺨﺘﺼيﻦ ﻋلﻰ تلبيﺘﻬﻢ الﺪﻋﻮﺓ للمﺸاﺭكة
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بﺨبراتﻬﻢ ﻭتﺠاﺭﺏ بلﺪانﻬﻢ في فﻌالياﺕ ﻫﺬا اللﻘاء الﺬﻱ يﻜﺘﺴي
مﻮﺿﻮﻋﻪ ﺃﻫمية ﺧاﺻة في الﻈرﻭﻑ الﺪﻭلية ﻭاﻹﻗليمية الراﻫﻨة .

ﻭﺃﻏﺘﻢ ﻫﺬﻩ المﻨاﺳبة ،ﻷﻋرﺏ ﻋﻦ ﺧالﺺ ﺷﻜرﻱ ﻭامﺘﻨاني

لمﻨﻈمي ﻫﺪا اللﻘاء ﻋلﻰ ﺇﺳﻬامﻬﻢ البﻨاء في تﻨﻈيمﻪ ﻭﻋلﻰ حرﺻﻬﻢ
ﻋلﻰ تﻄﻮير مباﺩﺭاﺕ الﺘﻌاﻭﻥ لمﺪ ﺟﺴﻮﺭ الﺘﻮاﺻل ﻭالﺘﻔاﻋل اﻹيﺠابي
لﺪﻋﻢ ﻭمﻮاكبة المﺠﻬﻮﺩاﺕ الﺘي تﻘﻮﻡ بﻬا بﻼﺩنا في مﺠاﻝ حﻘﻮﻕ

اﻹنﺴاﻥ ﻭالﺪيمﻘراﻃية ﻭﺇﺭﺳاء ﺩﻭلة الﺤﻖ ﻭالﻘانﻮﻥ.

كما ﺃﺛمﻦ مباﺩﺭﺓ مﺠلﺲ اﻭﺭﻭبا الﻬاﺩفة الﻰ اﺧﺘياﺭ

المملﻜة المﻐربية كﺄﺭﺿية لﺘﻨﻔيﺬ مﺸرﻭﻉ تﻘﻮية ﻗﺪﺭاﺕ اﻷﻃر

الﻌليا لﻺﺩاﺭﺓ الﻌمﻮمية بمﻨﻄﻘة الﺸرﻕ اﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷماﻝ ﺇفريﻘيا )

 ،( Unidemﻭالﺬﻱ تﻢ ﺇﻋﺪاﺩﻩ بﺸراكة بيﻦ لﺠﻨة فيﻨيﺴيا ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ
اﺻﻼﺡ اﻻﺩاﺭﺓ ﻭالﻮﻇيﻔة الﻌمﻮمية  ،ﻭالﺬﻱ يﻬﺪﻑ ﺇلﻰ تﻨﻈيﻢ
نﺪﻭاﺕ يﺸاﺭﻙ فيﻬا مﺴﺆﻭلﻮﻥ بالﻮﻇيﻔة الﻌمﻮمية يﻨﺘمﻮﻥ لمﻨﻄﻘة الﺸرﻕ

اﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷماﻝ ﺇفريﻘيا )الﺠﺰاﺋر ﻭتﻮنﺲ ﻭمﻮﺭيﺘانيا ﻭليبيا ﻭمﺼر ﻭاﻷﺭﺩﻥ
ﻭلبﻨاﻥ ﻭفلﺴﻄيﻦ(.
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ﻭاﻥ اﺧﺘياﺭ مﻮﺿﻮﻉ تﺤﺴيﻦ ﻋﻼﻗة اﻻﺩاﺭﺓ بالمﻮاﻃﻦ :
ﺿرﻭﺭﺓ ﺩيمﻘراﻃية



لﻬﺬﻩ الﺪﻭﺭﺓ لﻪ اﻫمية ﻗﺼﻮﻯ في ﺩﻋﻢ

انﺨراﻁ حﻜﻮماتﻨا في ﺷﻜل ﺟﺪيﺪ للﺤﻜامة يﻘﻮﻡ ﻋلﻰ مباﺩﺉ
الﺸﻔافية ﻭ الﻨﺰاﻫة ﻭ اﺷراﻙ المﻮاﻃﻦ في اﻋﺪاﺩ ﻭ تﺘبﻊ تﻨﻔيﺪ
الﺴياﺳاﺕ الﻌمﻮمية.

كما نﻌرﺏ ﻋﻦ تﻘﺪيرنا ﻷﻫمية المﻮاﺿيﻊ الﺘي ﺳيﺘﻄرﻕ ﺇليﻬا
ﻫﺬا البرنامج الﺘﻜﻮيﻨي لمﻮاﺻلة الﻌمل ﻋلﻰ حماية حﻖ المﻮاﻃﻨيﻦ

ﻭحرياتﻬﻢ ﻭكﺬا تﻜريﺲ مﺴلﺴل تﻌﺰيﺰ ﺩﻭلة الﺤﻖ ﻭالﻘانﻮﻥ .ﻭ ﻻ ﺳيما

حﻮﻝ المﻮاﺿيﻊ المﺘﻌلﻘة ﺏ :

تﺤﺴيﻦ ﻋﻼﻗة اﻹﺩاﺭﺓ بالمﻮاﻃﻦ،تﺤﺴيﻦ ﺟﻮﺩﺓ الﺨﺪماﺕ الﻌمﻮمية المﻘﺪمة للمﻮاﻃﻦ ﻭ تبﺴيﻂالمﺴاﻃر،
ﺭﻗمﻨة الﺨﺪماﺕ الﻌمﻮمية ﻭتﺴﻬيل الﻮلﻮﺝ الﻰ المﻌلﻮماﺕ . حﻀراﺕ الﺴيﺪاﺕ ﻭالﺴاﺩﺓ،لﻘﺪ انﺨرﻁ المﻐرﺏ تﺤﺖ الﻘياﺩﺓ الرﺷيﺪﺓ لﺼاحﺐ الﺠﻼلة
الملﻚ مﺤمﺪ الﺴاﺩﺱ ،نﺼرﻩ اﷲ ،في مﺴاﺭ مﻦ اﻹﺻﻼحاﺕ ﻋلﻰ
المﺴﺘﻮياﺕ المﺆﺳﺴاتية ﻭالﺴياﺳية ﻭاﻻﻗﺘﺼاﺩية ﻭاﻻﺟﺘماﻋية مﻜﻨﺖ
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المملﻜة مﻦ تﺸﻜيل نمﻮﺫﺟﻬا الﺘﻨمﻮﻱ الﺨاﺹ ،الﺬﻱ يﺘميﺰ بﺄﺻالﺘﻪ
ﻭانﻔﺘاحﻪ ﻋلﻰ الﺤﺪاﺛة ،مﻊ ﺟﻌل المﻮاﻃﻦ في ﺻلﺐ اﻻنﺸﻐاﻻﺕ.
ﻭﻗﺪ مﻜﻨﺖ الﺘراكماﺕ ﻭالمﻜﺘﺴباﺕ الﺘي تﻢ تﺤﻘيﻘﻬا في
ﺷﺘﻰ المﺠاﻻﺕ ،ﻻﺳيما فيما يﺨﺺ بﻨاء ﺩﻭلة الﺤﻖ ﻭالﻘانﻮﻥ ﻭﺩﻋﻢ

الﺘﻨمية البﺸرية ﻭتﻜريﺲ مباﺩﺉ المﺸاﺭكة ﻭالﺘﻌﺪﺩية ﻭالﺸﻔافية
ﻭمﻜافﺤة الﻔﺴاﺩ ،مﻦ ترﺳيﺦ ﻗيﻢ الﺪيمﻘراﻃية ﻭتﻌﺰيﺰ الﺸرﻭﻁ

المﺴبﻘة ﻻﺳﺘﺸراﻑ المﺴﺘﻘبل بﺂلياﺕ حﻜامة ﺟيﺪﺓ ﻭﺟﺪيﺪﺓ ﻗاﺩﺭﺓ
ﻋلﻰ اﺳﺘيﻌاﺏ الﻄمﻮحاﺕ المﺘﺠﺪﺩﺓ للمﻮاﻃﻦ المﻐربي.

كما يﻌﺘبر انﻔﺘاﺡ اﻹﺩاﺭﺓ ﻋلﻰ مﺤيﻄﻬا ،ﻭﻗربﻬا مﻦ

مﻮاﻃﻨيﻬا ﻭﺇﺷراكﻬﻢ في مﺨﺘلﻒ الﺴياﺳاﺕ الﻌمﻮمية ،مﺪﺧﻼ مﻦ
مﺪاﺧل تﺤﺼيﻦ الﺪيمﻘراﻃية الﺘﺸاﺭكية ﻭترﺳيﺦ مباﺩﺉ المﻮاﻃﻨة

الملﺘﺰمة ﻭتﺤﻘيﻖ الﺘﻨمية الﺸاملة في مﺨﺘلﻒ المياﺩيﻦ ﻭالمﺠاﻻﺕ.
 -حﻀراﺕ الﺴيﺪاﺕ ﻭالﺴاﺩﺓ،

تﺘميﺰ حﺼيلة ﻋﻼﻗاﺕ الﺘﻌاﻭﻥ الﺜﻨاﺋية بيﻦ المملﻜة المﻐربية

ﻭمﺠلﺲ ﺃﻭﺭﻭبا باﻹيﺠابية ،حيﺚ تﻨﺪﺭﺝ الﺪيﻨامية الﺘي تﻌرفﻬا ﻫﺬﻩ
الﺸراكة في ﺇﻃاﺭ ﺳﻌي المﻐرﺏ المﺴﺘمر لﻼنﻀماﻡ ﺇلﻰ مﺨﺘلﻒ
اﻻتﻔاﻗياﺕ المﻨبﺜﻘة ﻋﻦ مﺠلﺲ ﺃﻭﺭﻭبا.
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ﻭفي ﻫﺬا اﻹﻃاﺭ ،يﺸاﺭﻙ المﻐرﺏ بﺸﻜل فﻌاﻝ ﻭمﻨﺘﻈﻢ في

مﺨﺘلﻒ اﻷنﺸﻄة الﺘي تﻨﻈمﻬا الﻬيﺌاﺕ الﺘابﻌة لمﺠلﺲ ﺃﻭﺭﻭبا ،ﻻﺳيما
لﺠﻨة فيﻨيﺴيا ،ﻭﻗﺪ تﻢ تﺤﺪيﺪ مﺠاﻻﺕ الﺘﻌاﻭﻥ الرﺋيﺴية ﻋلﻰ ﻫامﺶ

مﺸاﻭﺭاﺕ ﻋﻘﺪﺕ ﻋلﻰ ﺃﻋلﻰ مﺴﺘﻮﻯ ﻭمﺸاﻭﺭاﺕ ﺃﺧرﻯ تﻘﻨية

ﻋﻘﺪتﻬا الﺴلﻄاﺕ المﻐربية مﻊ مﺠلﺲ ﺃﻭﺭﻭبا.

ﻭفي ﻫﺬا الﺴياﻕ ،ﻭ تﻌﺰيﺰا للﺘﻌاﻭﻥ الﻘاﺋﻢ ﻋلﻰ ﺳياﺳة حﺴﻦ

الﺠﻮاﺭ بيﻦ مﺠلﺲ ﺃﻭﺭﻭبا ﻭالمملﻜة المﻐربية ،تﻢ الﺘﻮﻗيﻊ ﻋلﻰ
مﺬكرﺓ تﻔاﻫﻢ ﺧﻼﻝ الﺪﻭﺭﺓ  112للﺠمﻌية الﻌامة للﺠﻨة البﻨﺪﻗية حﻮﻝ

الﺪيمﻘراﻃية ﻭالﻘانﻮﻥ الﺘي انﻌﻘﺪﺕ بﻔيﻨيﺴيا يﻮمي  6ﻭ 7اكﺘﻮبر
.2017

ﻭﺃملي كبير في ﺇنﺠاﺡ ﻫﺬا المﺸرﻭﻉ الﻮاﻋﺪ الﺬﻱ ﺳيﺴﻬل

ﺧلﻖ فﻀاء لﺘباﺩﻝ الﺨبراﺕ ﻭتﻌﺰيﺰ الرﻭابﻂ بيﻦ المﺸاﺭكيﻦ.

ﻭﻻ يﺴﻌﻨي في الﺨﺘاﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺟﺪﺩ ﺷﻜرﻱ ﻭامﺘﻨاني لمﺠلﺲ
ﺃﻭﺭﻭبا ﻭلﺠﻨة فيﻨيﺴيا ﻋلﻰ الﺠﻬﻮﺩ المبﺬﻭلة ﻭالﺜﻘة الﺘي مﻨﺤﻮﻫا
للمملﻜة المﻐربية مﻦ ﺃﺟل تﻨﻔيﺬ ﻫﺬا المﺸرﻭﻉ.
ﺷﻜرا لﻜﻢ ﻋلﻰ حﺴﻦ انﺘباﻫﻜﻢ.
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