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  م2018 فرباير 13املوافق ل  ه1439مجادى األوىل  26  :الرباط يف

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

األسبوعي العادي لألمانة االجتماع ، 2018 فرباير 13 ـاملوافق ل ه1439مجادى األوىل  26انعقد، حبمد اهللا وتوفيقه، يوم الثالثاء 

السياسية واحلكومية، واليت  الوطنية أعضاء األمانة العامة بأهم املستجدات واألخوات ام اإلخوة أحاط األخ األمني الع ،هويف مستهل. العامة

طار الربنامج التواصلي مع جهات إس وفد حكومي هام يف أكان من بينها الزيارة اليت قام ا بصفته رئيسا للحكومة للجهة الشرقية على ر 

املنتخبني وممثلي اتمع املدين واالستماع ملطالب السكان وانتظارام وعرض والتواصل مع ت نصاإلاليت تكون فرصة ل ، وهي الزياراتاململكة

  .ري احلكومية املربجمة داخل اجلهةاملشاريع والربامج والتداب

عنها  عرب خري الذي عقد مبدينة وجدة فرصة للنقاش والتداول حول القضايا واملطالب اليتألاللقاء ا كان  وعلى غرار اللقاءات السابقة

متتلك إرادة راسخة للدفع باملسار التنموي وإجياد احللول لإلشكاليات املطروحة على أا احلكومة  حيث أكدت ،أقاليم اجلهة الشرقية ممثلو

ى وجه واألقاليم األخرى علومدينة جرادة  ،ليت ختص اجلهة عمومااالتدابري واإلجراءات كما استعرضت . ين االقتصادي واالجتماعيالصعيد

  . من قبل املشاركنيالرتحيب اليت لقيت و  ،اخلصوص

مشددا على أن  لقيام مبهامها بطريقة عاديةتواصل اأا كد األخ األمني العام على أما فيما يتعلق مبوضوع األغلبية احلكومية، فقد أ

وفاء لتحالفاته والتزاماته متاسك األغلبية ملتزم بالحزب العدالة والتنمية، من موقع حتمل املسؤولية الوطنية امللقاة على عاتقه، حريص على 

   .ضمنها

مستجدات العمل احلكومي والربملاين للحزب استمعت األمانة العامة لعدة تقارير يف املوضوع، حيث نوهت بأداء وزراء  طار تتبعإويف 

وبرملاين احلزب، خصوصا على صعيد تسريع وترية العمل احلكومي وتعزيز اإلنتاج التشريعي، منوهة حبرص الفريقني الربملانيني على القيام 

ن لس النواب وجملس املستشارين ويف عليها النظامان الداخليا طار املقتضيات القانونية اليت ينصإلرقابية يف ا التشريعية واممبسؤوليته

ا بدعم العمل احلكومي وحرصهما على جتويده، والقواعد الناظمة لعملهما يف ماستحضار كامل ملوقعهما يف األغلبية احلكومية والتزامه

  .كما هي منصوص عليها يف نظامهما الداخليني مانة العامة للحزب  ألعالقتهما با

وهو املؤمتر الذي أكد التزام شباب احلزب بقيم  ،املؤمتر الوطين لشبيبة العدالة والتنمية األمانة العامة عن تنويههم بنجاحوعرب أعضاء 

واحرتام املقتضيات  قراطيةالدميوبتقاليد املمارسة  صالح والدفاع عن املصاحل الشعبية يف إطار من االلتزام بثوابت البالدإلالنضال والوفاء خلط ا

  .القانونية اليت تؤطر عمل الشبيبة وانتظام استحقاقاا التنظيمية

فقد صادقت األمانة العامة على الالئحة  نظيمية املطروحة على جدول أعمال اجتماع األمانة العامة،ما فيما يتعلق بالقضايا التأ

املتوفرة وبناء على اقرتاح من الكتابة اجلهوية للحزب جبهة الدار دراسة وحتليل املعطيات انطالقا من ما خلصت ك  ،الداخلية املنظمة لعملها

  .ل احلزب مبدينة احملمدية، وتكليف الكتابة اجلهوية للحزب مبتابعة تنفيذ هذا القرارإىل اختاذ قرار حبالبيضاء سطات 

 


