خطاب السيد الوز ر
مؤتمر اﳌائدة اﳌستديرة الثامن والثﻼثون

ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ " ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﺟﻨﺪﺓ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ 2063
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ".

ا ديدة – 10نون 2017

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

أ اب اﳌعا والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

نختتم اليوم أشغال مؤتمر اﳌائدة اﳌستديرة الثامن والثﻼثون الذي خصص ذه

السنة ﳌوضوع ذي را نية ك ى ،و و موضوع " تدب اﳌوارد لت يل أجندة افرقيا

لسنة  2063وتحقيﻖ أ داف التنمية اﳌستدامة ".

و ذه اﳌناسبة أود أن أتوجه عميﻖ الشكر والتقدير لكم جميعا ع اﳌشاركة
الفاعلة ،واﳌناقشات اﳌستفيضة ،واﳌشاورات البناءة ال طبعت الورشات ال

نظمت ع

امش ذا اﳌؤتمر .فخ اتكم وكفاءتكم وج ودكم ومرونتكم

الرأي اﻵخر م دت الطرﻖ ل روج بتوصيات عملية من شأ ا أن توحد ا

تقبل

ود

اتجاه عز ز العمل اﻹفر قي اﳌش ك بما يضمن تجاوز التحديات ال تواجه بلداننا

لتحقيﻖ التنمية اﳌستدامة.

كما يطيب أن أثمن عاليا الدور ال ام الذي لعبته ل من ا معية اﻻفر قية لﻺدارة
العامة والتدب  ،ومنظمة اﳌدن وا

ومات اﳌتحدة ا لية بإفر قيا ،واﳌركز

اﻹفر قي للتدر ب والبحث اﻹداري لﻺنماء "ال افراد" ،ﻹنجاح أعمال ذه التظا رة،
مشيدا با

ود الكب ة ال بذلو ا لتحقيﻖ تواصل فعال وحوار بناء ب ن اﳌشارك ن.

فاسمحوا أن أتقدم ل م ،نيابة عن اﳌؤتمر و اسمكم جميعا ،بالشكر ا زل ع
الكفاءة العالية ،واﻷداء اﳌتم وا

ة ال أبانوا ع ا خﻼل ذا اﳌؤتمر.
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فقد ش ل ذا اﳌؤتمر ،دون شك ،فرصة ﻻستعراض وتقر ب وج ات النظر حول

سبل إرساء دعائم تدب فعال ومستدام للموارد اﻹفر قية بما يتما

ورؤ ة أجندة

 2063وأ داف التنمية اﳌستدامة .و نا أر د التأكيد ع أ مية عز ز الت امل

اﻻس اتي ب ن البلدان اﻹفرقية غية وضع لبنات قارة إفر قية متماسكة .

ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ،

إن اﳌوارد الطبيعية وال شرة وال وات الزراعية واﳌعدنية والطاقية ال تزخر ا
القارة اﻹفرقية تؤ ل دول ا ﻻحتﻼل م انة متم ة
التحديات اﳌ شابكة ال تواج ا،

وتضاعف الصعو ات والعراقيل ال

اﻻقتصاد العال  .إﻻ أن

ضوء التطورات ا يو-اس اتيجية ا الية،
ع ض ا لتحقيﻖ النمو الشامل واﳌستدام،

تحول دون تحقيﻖ إقﻼع ا اﻻقتصادي واﻻستجابة اجيات شعو ا وتطلعا م ع
الرغم من وفرة اﳌوارد الﻼزمة.

من ذا اﳌنطلﻖ ،أصبح رفع ذه التحديات مطلبا م ا وتوج ا أساسيا
وخطط ا

ت سيﻖ إقلي

برامج

ومات واﳌنظمات والفاعل ن ع اﳌستوى اﻻقلي  .إذ ﻻ مناص من
واسع تتضافر فيه ل ا

ود من أجل تب اس اتيجيات مش كة

ست ض افة اﻵليات اﳌؤسساتية وال شرعية والتنظيمية الضرور ة ،و س نفر

سائر الطاقات ل سر ع إعادة ال ي لة اﻻقتصادية وتوحيد ا ود نحو اﻻستقرار

والتنمية.
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وانطﻼقا من انتمائه اﻹفر قي ،ووفاء منه ﳌبادئ التضامن ال فعلت عﻼقاته مع

الدول اﻹفرقية الشقيقة ،جعل اﳌغرب من تقو ة عﻼقات التعاون اﳌتبادل آلية
اس اتيجية لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومتنامية لفائدة القارة.

وذلك باﻻرت از ع ترسيخ أسس شراكة است نائية قائمة ع التضامن خدمة

ﳌصا إفر قيا.

فالتعاون جنوب-جنوب يأ ي صدارة ج ود ومبادرات صاحب ا ﻼلة اﳌلك محمد

السادس نصره ﷲ ،حيث ما ف يبذل ،منذ توليه مقاليد ا كم ،خطوات جبارة من

أجل عز ز الت سيﻖ والت امل ع اﳌستوى اﻹفر قي .وتأ ي الز ارات اﳌتكررة ﻼلة
اﳌلك واتفاقيات الشراكة ال وقعت أمام جﻼلته مع عدد من البلدان اﻹفرقية

سياق إعطاء دفعة جدية للتعاون اﳌش ك ،ﻻسيما

مجال التنمية اﳌستدامة،

والتنمية ال شرة ،وكذا التعاون القطا الذي س دف عدة ميادين.

ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ،

لقد اعتمدت اﳌملكة اﳌغر ية خيار التنمية اﳌستدامة كمشروع مجتم وكنموذج

تنموي بفضل اﻹرادة اﳌلكية اﳌتبصرة لصاحب ا ﻼلة اﳌلك محمد السادس .كما

تكرس ذا اﻻل ام كن اس اتي من خﻼل سلسلة من اﻹصﻼحات اﳌتتالية دف

بناء التنمية اﻻقتصادية ع أسس صلبة ،وتحس ن الظروف اﻻجتماعية ،واعتماد
اﻹجراءات الوقائية والعﻼجية ا ال البي .

وﳌا انت التنمية اﳌستدامة عملية مجتمعية تتطلب الت امل ب ن اﳌتطلبات الثﻼثة
)النمو اﻻقتصادي ،واﻻندماج اﻻجتما  ،وحماية الب ئة( ،حرصت اﳌملكة اﳌغرية
ع تطو ر نموذج ا ا اص للتنمية باﻻرت از ع مداخل التنمية الثﻼث من خﻼل
عدة إصﻼحات

ا اﻻت السياسية واﳌؤسساتية والقانونية واﻻجتماعية
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واﻻقتصادية والبي ية ،وذلك

للتحقيﻖ جميع القطاعات.

ً
إطار خطط عمل تتضمن أ دافا محددة وقابلة

ومن منطلﻖ ون اﻹدارة العمومية جو ر التنمية ورك ا ،كما أكد ع ذلك جﻼلة
اﳌلك محمد السادس عدة مناسبات ،ان للقطاع اﳌع بإصﻼح اﻹدارة والوظيفة

العمومية دور محوري كسب ر ان التنمية اﳌستدامة بﻼدنا .إذ ش ل إصﻼح

اﻹدارة خيارا اس اتيجيا ﻻ محيد عنه وعامﻼ م ما لنجاعة السياسات العمومية
ال ادفة إ تحقيﻖ رفا ية اﳌواطن.

فاﻹدارة لم عد مجرد أداة لتطبيﻖ السياسات ا

ومية ،وتنفيذ القرارات

السياسية ،بل أصبحت الدعامة ل ل غي اقتصادي واجتما  .من ذا اﳌنطلﻖ،

أصبح تحدي ا وتطو ر موارد ا ال شر ة النواة الرئ سية لل وض باﻷوضاع

اﻻقتصادية واﻻجتماعية والتجاوب مع انتظارات اﳌواطن وتخطي اﻻكرا ات
والعوائﻖ.
و

ذا اﻹطار ،تضطلع وزارة إصﻼح اﻹدارة والوظيفة العمومية ب نامج إصﻼ

يضع اﳌواطن صلب ا تماماته و دف إ تحقيﻖ تحول إداري وخلﻖ إدارة ناجعة
ومؤ لة ،غاي ا تقديم خدمات عمومية متم ة للمرتفﻖ وتوف الوسائل واﳌوارد

ال شرة الﻼزمة لتنفيذ ال امج التنمو ة وضمان نجاع ا.
واعتبارا للدور ا وري الذي يلعبه الرأسمال ال شري

إعداد وتنفيذ السياسات

العمومية ،عتمد برنامج الوزارة ع تطو ر منظومة تدب اﳌوارد ال شرة وتأ يل ا

ﳌواكبة اﳌستجدات واﻻضطﻼع بم نية أك

بم ام ا اﳌرتبطة بتطو ر التدب

العمومي ،و لورة السياسات العمومية وتنفيذ ا وتقييم ا ،وذلك بما يضمن تطو ر
اﻹدارة اﳌغر ية والرفع من مستوى أدا ا وفعالي ا.
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ف ل انطﻼقة اقتصادية واجتماعية حقيقية تبقى ر ينة بالتوفر ع قيادة ادار ة

فعالة ونز ة قادرة ع اس شراف اﳌستقبل بآليات ح امة جيدة ومتجددة قادرة

ع اس يعاب شروط ومتغ ات التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية .

حضرات السيدات والسادة،
لقد أ



ت ا اجة م ة لتعميﻖ التفك من أجل بناء قيادة تحو لية مؤ لة وقادرة

ع اﻷداء اﳌتم واﻹبداع والتطو ر وقيادة التغي و ناء القدرات الفردية وا ماعية
الﻼزمة .وذلك باعتبار ا من أ م العوامل ال

سا م

بلوغ التقدم واﻻزد ار.

والدول اﻹفرقية مطالبة أك من أي وقت باﻻس ثمار اﳌوارد ال شرة لتتمكن من
استغﻼل أمثل ﳌوارد ا اﳌتاحة لﻼلتحاق بركب الدول اﳌتقدمة.

فلم عد مسألة رفع مستوى كفاءات القيادات اﻻدار ة واﳌوظف ن ع مختلف

مستو ا م مجرد تداب منفصلة عن السياق العام للتنمية ،بل أصبحت رك ة
أساسية وقاطرة ﻹعداد وتفعيل وت يل اﳌشار ع التنمو ة.
و

ذا الصدد ،ﻻ بد من التذك بان اﻻدارة اﳌغر ية بذلت ج ودا ﻻ س ان ا

لتطو ر قدرات و م ارات اﳌوارد ال شر ة العاملة ا .ففي إطار اﳌقار ة ا ديدة ال

تب ينا ا ،اعطينا لت و ن النخبة والقيادة الفعالة عده ا قيقي عله اس ثمارا ع

اﳌدى الطو ل من خﻼل إصﻼح منظومة ت و ن موظفي الدولة و عز ز التدر ب

والت و ن اﳌستمر .حيث تم إحداث اﳌدرسة الوطنية العليا لﻺدارة ال تضطلع

بت و ن اﻷطر القيادية العليا ذات الكفاءات العالية واﳌؤ ﻼت الﻼزمة لتدب اﳌوارد

اﳌتاحة غية رفع التحديات اﳌستقبلية.
و إطار

يع اﻻندماج والت امل اﻻقلي

قارتنا ،حرصت الوزارة ع

برامج الت و ن والتدر ب واﻻرتقاء بالتعاون البي
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عزز

مجال دعم قدرات اﳌوارد

ال شر ة للدولة بالقارة اﻹفرقية .ﻻسيما من خﻼل دعم اﳌركز اﻻفر قي للتدر ب
والبحث اﻻداري لﻼنماء )ال افراد( .كما عمل ع توسيع مجاﻻت التعاون مع البلدان
ات

اﻻفر قية ،غاية تبادل التجارب وا

ل ما يتعلﻖ بالقدرات اﳌؤسساتية

وا امة وتأ يل اﻻقتصاد ودعم مشار ع التنمية ال شر ة والتنمية اﳌستدامة .

حضرات السيدات والسادة،



إن إفرقيا مطالبة بتحقيﻖ تحول يك مستدام ل فاظ ع اﳌسار التنموي الذي

انخرطت فيه خﻼل السنوات اﻷخ ة ،وذلك باﻻنطﻼق من الواقع اﻹفر قي وترك ا
ع شرا ات سياسية واقتصادية ،و اﻻعتماد ع التعاون البي فيما ب ن الكيانات

اﻹفر قية.

فاعتماد اس اتيجية تنمو ة ت املية ع مستوى القارة سيمكن من إعطاء قيمة
للقدرات واﳌؤ ﻼت الذاتية ،ومن عز ز الكفاءات وتنمية القدرات ال شر ة اﳌتاحة

من أجل اﻻستغﻼل ال امل وا كيم للمقومات اﻹفر قية لتحقيﻖ رؤ ة أجندة 2063
وأ داف التنمية اﳌستدامة.

وﻻ يفوت أن أشيد بالدور ا وري الذي تلعبه اﳌنظمات السا رة ع

ذا اﳌؤتمر

ذا الصدد .ﻻسيما من خﻼل تنظيم ذه اللقاءات ال ادفة ﻻس شراف و حث

مختلف اﻵليات والوسائل ال ستمكننا من تطو ر ودعم العنصر ال شري ،وكذا
بناء قيادات تحولية فاعلة وقادرة ع تحقيﻖ التنمية وضمان الع ش الكرم
للمواطن اﻹفر قي.

فع ضوء النقاشات ال طرحت خﻼل ذا اﳌؤتمر ،خلص اﳌشار ون إ ما ي :

 دعوة اﳌسؤول ن اﻷفارقة إ اعتماد أسس ا
والشفافية واﳌساءلة وا ومة اﳌنفتحة كمبادئ أساسية لضمان
امة ا يدة وال ا ة
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اﻻستفادة من ال وات الطبيعية ش ل أمثل ،عود بالنفع ع اﳌواطن
اﻹفر قي.

 دعوة مؤسسات التدر ب والت و ن إ إرساء برامج عليمية ستجيب
ل اجيات الرا نة للمجتمع اﻹفر قي قصد دعم ج ود تطو ر أسس
القيادة التحو لية.

 اﻻستفادة من النموذج اﳌغري الذي فتح فرصا للطلبة اﻷفارقة
للدراسة باﳌؤسسات ا امعية اﳌغرية برعاية ا ومة اﳌغرية ،مما
سا م تجسيد الت امل اﻹقلي

أع مستو اته،

 إحداث شبكة لل ساء القياديات اﻹدارة العمومية ع صعيد القارة
اﻹفر قية دف تبادل التجارب النا ة وتوحيد ا ود من أجل
تمك ن اﳌرأة وضمان تمثيلية منصفة مراكز القرار،
 دعم التعاون جنوب-جنوب وتبادل ا ات والتجارب ب ن الدول
اﻹفر قية دف تطو ر نموذج إفرقي تنموي مندمج.

حضرات السيدات والسادة،



لقد أولت إفر قيا عناية خاصة للعنصر ال شري ،ﻻسيما العامل باﻹدارة العمومية،

حيث انت السباقة لتخصيص يوم سنوي ﳌوظفي الدولة ،اع افا بت

ما جسدته التوصية اﳌتضمنة

يا م .و و

"تصر ح طنجة " لسنة  1994الصادرة عن وزراء

الوظيفة العمومية اﻷفارقة ا تمع ن باﳌركز اﻻفر قي للتدر ب والبحث اﻻداري

لﻺنماء ) افراد(.
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وقد ت لل تصر ح طنجة بالتوصية ال اعتمد ا يئة اﻻمم اﳌتحدة من خﻼل القرار

الصادر عن ا معية العامة لﻸمم اﳌتحدة تحت عدد  57/277بتار خ  20دجن
 ،2002بجعل يوم  23يونيو من ل سنة يوما للوظيفة العمومية ،واﳌرفﻖ العام.

وتخليدا ل ذه الذكرى ،ست شرف اﳌملكة اﳌغرية باحتضان منتدى اﻷمم اﳌتحدة

ل دمة العمومية لسنة  ،2018وكذا جائزة اﻷمم اﳌتحدة ل دمة العمومية .2018

و ذه اﳌناسبة أ شرف بدعوة جميع ا ضور الكر م للمشاركة

أشغال ذه

التظا رة ال س نظم ا اﳌملكة اﳌغرية شراكة مع اﻷمم اﳌتحدة خﻼل ش ر يونيو

من السنة اﳌقبلة.

و ا تام ،ﻻ سع إﻻ أن أجدد الشكر وال حاب ب ل اﳌسؤول ن واﳌ تم ن شؤون

اﻻدارة والتدب

اﳌنطقة اﻹفر قية الذين شار وا إثراء أشغال ذا اﳌؤتمر ،معرا

ل م عن امل التقدير ﳌا أبانوا عنه من غ ة ع اﳌصا اﻹفرقية اﳌش كة ،ومن
عبئة قو ة لتوحيد ا

ود غية كسب ر ان التنمية اﳌستدامة بإفر قيا.

والسﻼم عليكم.
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