
 
 رئيس مجلس النواب كلمة السيد الحبيب املالكي

 الندوة أشغال في افتتاح 

 "فرص وتحديات ترسيخ الحكامة : الجهوية باملغرب "

 

 سفيرة النرويج Merethe Nergaard السفيرة  السيدة

 والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة السيدة رئيسة لجنة الداخلية

 السيدات والسادة مسؤولي مجلس أوروبا

 الزميالت والزمالء

 

أن أشارككم افتتاح هذه الندوة التي تتناول إشكاالت مركزية في  سعيد

سياق يتميز على الخصوص بدعوة  السياق الوطني الراهن املتسم باإلصالح،

جاللة امللك دمحم السادس نصره هللا إلى بلورة نموذج جديد للتنمية وإلى 

ثاق جديد متقدم لالتمركز إلاداري وتسريع التطبيق الكامل مي اعتماد

 .للجهوية املتقدمة

 في كونغريس السلطاتأرحب بشركائنا أشكر و واسمحوا لي في البداية أن 

ة بمجلس أوربا، هذا املجلس الذي تجمعه مع املغرب املحلية والجهوي

شريك "بوضع  عالقات حوار وتشاور وتعاون نموذجية، والذي يحظى املغرب  

 ، 1122لدى جمعيته البرملانية منذ يونيو  "من أجل الديمقراطية
 
 تقديرا

عتمدها املغرب منذ يملسلسل إلاصالحات السياسية واملؤسساتية الذي 

 .إلارادة الشعبية وتكرسكمؤسسة تمثل املغربي ر البرملان يضا لدو أسنوات، و 
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وهو أول بلد يحصل على هذا  - وقد كان حصول املغرب على هذا الوضع

من طرف الجمعية البرملانية ملجلس  1112سنة  إقرارهبعد  سنتين ،- الوضع

 إشار  ،أوربا
 
  ة

 
 وعربو  قوية

الدولية ومكانته إصالحاته  جاعةنب واعتراف تقدير ٍ ن 

 .نجزهما ي   أهميةو 

 ح  ي  فإن الجهوية والالتمركز إلاداري  ،تعلمون وكما 
 
يان باهتمام خاص ظ

  ،إلاصالحات والاختيارات املؤسساتية سبقياتأفي املغرب، وهما من 
 
من  إدراكا

 .بالدنا لنجاعتهما في البناء الديمقراطي وفي التنمية

 السيدات والسادة 

ولكنه ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية  ،الالتمركز شعارا ليس

 من مداخل إصالح الدولة، وهو تتويج ملسار ٍ "أساس ي"وإدارية، إنه مدخل 

 مستجيبةلحاجة جعل إلادارة  وهو تجسيد   ،املتراكمة إلاصالحاتمن  ومسلسٍل 

  ،على هذا النحو ،وهو .عملتطلبات املجتم
 
إلشراك املواطنين وجعلهم  وسيلة

نفس  وفي، يستفيدون من خدمات املرفق العام إلاداري بسالسةو  يساهمون 

 الوقت ي  
 
 .ون قرب الدولة من انشغاالتهمس  م  ل

باعتبارها إطارا لتمثيلية املواطنين،  ،أن الجهوية في شكما من و   

 والالتمركز إلاداري باعتباره 
 
ترسيخ مداخل  يعتبران من، عن القرب تعبيرا

  ع  م  ـاملواطنة، املواطنة ال
 ب 

 
 ئة واملحفزة، املواطنة التي ت
 
  ك
 ىد  ح  إ  س الثقة التي هي ر 

السلطة أو  ومتضامنة، يتم في إطارها تقاسم   متماسكةمجتمعات  يم انبثاق  ق  

 .ها على عدة مستوياتويض  فت
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 التقاسم هو ما يساهم في تقوية املؤسسات اوما من شك أيضا أن هذ

ملواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على  القدرةويمنح الدولة 

ويجعلها قريبة من املواطنات واملواطنين، املحلي الجهوي والوطني، املستوى 

 ص  ن  م  و  
لهم، مستوعبة لحاجياتهم، ومتملكة القتراحاتهم البناءة ومعالجة  ة  ت 

 .قضاياهم املشروعة

 السيدات والسادة ،

. مسألة الحكامة ندوتكممن املواضيع التي يتضمنها جدول أعمال 

في  يقةضاليتعلق بمنهجية تقنية أو بنظريات  ،في هذا الباب ،أن ألامر وألاكيد

وعلى  ،تتأسس على مبادئ وقيم وبثقافةممارسة يومية بالتدبير، ولكن 

 ي  و  التحفيز والاشراك الذي يعطي املصداقية للمؤسسات 
 
الديناميات في  قل  ط

  : املجتمع
 
 ووطنيا

 
، جهويا

 
يا  
 
ل ح   .م 

، غير مسبوقة ورائدة في دستورية إصالحاتنا على لقد أقدمت بالد   

ل  .بأفق تحرري ديمقراطياملنطقة   
 
مث

 
الجهوية املتقدمة وفي هذا السياق، ت

 و هذه الاصالحات  جوهر  
 
وكما أكد جاللة . ي للديمقراطية معناها النبيلط  ع  ت

لك دمحم السادس نصره هللا في الرسالة السامية املوجهة إلى املشاركين في امل

 الثاني للجهات الذي احتضنه مجلس املستشارين يأشغال املنتدى البرملان

 " فإن مؤخرا
 
  د  ع  الجهوية املتقدمة ت

 
إلارادة  ينبع منبالغ ألاهمية  مكسبا

الئنا عرش أسالفنا امليامين لقطع أشواط تعاالراسخة التي ظلت تحدونا منذ 

  . "مؤسساتنا وتحديثعلى درب إلاصالح  حاسمة
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وقد  اقترنت دعوة جاللة امللك إلى تسريع التطبيق الكامل للجهوية 

وتحديث  ...إخراج ميثاق متقدم لالتمركز إلاداري "املتقدمة بدعوة جاللته إلى 

 ".برنامج زمني دقيق لتطبيقه

سمى والنبيل هو تلبية تطلعات املواطنين في الشغل وسيظل الهدف ألا 

 والثقافية والكرامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

املحلية والجهوية، وتكريس التماسك  لإلمكانياتوالاستغالل ألامثل 

 ت  ن  للدولة م   املجالي، وجعل الامتداد واملجاليالفئوي الاجتماعي والتضامن 
 
 جا

 .املحلية والجهوية للدينميات

السياق قدمة، أو الالتركيز إلاداري، فإن تعلق ألامر بالجهوية املت وسواء  

الحكامة في كال الورشين رافعة لنموذج  تكون الوطني الراهن يتطلب أن 

 .التنمية الجديد الذي دعا جاللة امللك إلى بلورته

تاج النخب في مجال إنالكثير  املغرب سيربحوفي كال الورشين، الشك أن 

الحوار وتعميق املمارسة الديمقراطية، وهي في مجال و ،املحلية وتمرسها

 .دها العالمشهرهانات ال يمكن الاستغناء عنها اليوم في سياق التحوالت التي ي

 .شكرا على إصغائكم        


