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  البیان الختامي الصادر عن المجلس الجھوي لحزب العدالة و التنمیة

  2013  فبرایر 03یوم األحد المنعقد في دورتھ العادیة  الرباط سال زمور زعیربجھة  

                                                                                              

ر   03وفیقھ یوم األحد بحمد هللا و ت تانعقد   س الجھوي لحزب  ،2013فبرای ة للمجل دورة عادی

ة  ة بجھ ة والتنمی رالعدال ور زعی ال زم اط س عار  الرب ت ش ةتعب" :تح ة  ئ دعم أوراش حزبی ددة ل متج
  ."اإلصالح والتنمیة

دورة و  ذه ال غال ھ زت أش ث للحزب  تمی وي الثال ؤتمر الجھ د الم ة بع ر أول دورة عادی ي تعتب الت

دی ر م بتق ع التقری ن الوض ام ع روع ع ول مش ین ح ة وعرض توى الجھ ى مس زب عل ل الح امج وعم البرن

  .السنوي والمیزانیة السنویة للحزب بالجھة

یم عمل الحزب ، لعروض المقدمةاناقش أعضاء المجلس و في جو من المسؤولیة        ي تقی وساھموا  ف

ا، ا  بالجھة والوضع العام بھ دوا مقترحاتھم ومالحظكم ة السنویة أب امج السنوي والمیزانی اتھم بشأن البرن

  .قبل المصادقة علیھما

یم  ب أعضاءانتخ للحزب وطبقا للنظامین األساسي والداخلي           ة التحك یس ھیئ س رئ ة المجل الجھوی

  .وباقي أعضائھا األربعة

  :على ما یلي  الجھوي و في نھایة أشغالھ أكد المجلس   

تداعیاتھا كومة بعد سنة من التدبیر رغم ظروف األزمة االقتصادیة والمالیة واعتزازه بإنجازات الح -1

ودعوتھ للحرص على التنزیل الدیمقراطي للدستور ومواصلة إطالق أوراش  ؛على االقتصاد الوطني

الرامیة إلى التشویش  المواقف والخرجاتاإلصالح والتنمیة وتسریع وتیرة إنجازھا وعدم االلتفات إلى 

  داء الحكومي وتبخیس منجزاتھ؛على األ
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ة  -2 ة الحالی دعوتھ ھیئات الحزب ومناضلیھ بجھة الرباط سال زمور زعیر لدعم وإسناد التجربة الحكومی

تھم أطیرھم وتعبئ واطنین وت ع الم تمر م ل المس الل التواص ن خ ا م ارھم لمس ا اختی ة باعتبارھ ندة الحكوم

  ؛في تحقیق اإلصالح المنشود في ضل االستقرار وأمل الشعب الدیمقراطي عبر صنادیق االقتراع

دتھ -3 ات مناش ع الجھ ات جمی ة والقطاع ة بالجھ ھ ،المعنی ن موقع ل م ىل ،ك رص عل ام  لح الح الع الص

ل ل ل األمث ةوالتنزی اریع التنموی ة لمش االت الجھ الیم وعم ف أق ي  بمختل یدة ف ة الرش ن الحكام ار م ي إط ف

  والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد والمفسدین؛ ي إطالقھاكل مظاھر الزبونیة فل والتصدي التدبیر

ة -4 دة للتھیئ اد تصامیم جدی رار واعتم اطق  استغرابھ من التأخر غیر المبرر والمریب في إق ن من دد م بع

د ذ م ھ اوأقالیم الجھة على الرغم من انتھاء صالحیة بعضھا من الث سنوات ومطالبت  لقطاعاتة تتجاوز ث

ة الم ل مشالحكومی ریع بح ة بالتس ات الترابی ة والجماع الت كلاعنی ر  ومعض اء غی فیح واألحی دور الص

  المھیكلة بالجھة؛

مجالس الجماعات الترابیة بالجھة إلى تخصیص االھتمام الالزم للخدمات الجماعیة وخصوصا دعوتھ  -5

ي إطار دبیرھا ف ل وضمان ت ر والنق ة والتطھی ذه المجالس الصالحیات المخ منھا المفوضة كالنظاف ة لھ ول

  القوانین الجاري بھا العمل وعلى رأسھا المیثاق الجماعي؛بمقتضى 

ة -6 ى أھمی ده عل رورة تأكی ة ا وض ة الجھوی ویر تجرب ة لتط ة المتقدم ل ورش الجھوی ریع بتنزی لتس

ا لتجاوز االختالالت  اعال وحقیقی ة إطارا ف ن الجھ ة تجعل م والالمركزیة ببلدنا، وإقرار إصالحات حقیقی

  .وتوفیر شروط التنمیة الجھویة المندمجةوالنھوض بأوضاع الجماعات الترابیة األخرى القائمة 
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