ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ،
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎﻝ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ،
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
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#ي البداية ،أنوﻩ  ذﻩ املبادرة النوعية وال أقدم عل ا مجلس درعة
تافيالت من خالل إطالق سلسلة من اللقاءات الجهوية قصد بناء رؤيا حول
برنامج تنمية هذﻩ الجهة.
إنه اختيار موفق أن تكون البداية بتحديث ٕالادارة #ي ارتباطها بالتنمية
ٕالاقتصادية وٕالاجتماعية للجهة ،اعتبارا لكون ٕالادارة رافعة أساسية لتفعيل
الجهوية املتقدمة.
كما أود أيضا  ،ذﻩ املناسبة أن أجدد صادق ال Rاني للسيد ؤالاخ
والصديق العزيز السيد محمد فنيد ،واUي هذﻩ الجهة العزيزة علينا جميعا
ع[ى تجديد الثقة املولوية #ي شخصه منوها بمراكمته من تجربة وحنكة
طيلة مسارﻩ ٕالاداري وتلكم خصال جعلته اليوم ع[ى رأس هذﻩ الجهة
الجديدة ال _ي #ي طور التأسيس.
حضرات السيدات والسادة  ،اسمحو Uي #ي البداية أن أجدد ال Rنئة
للسيد رئيس الجهة املحghم الصديق الحبيب الشوباني وكافة أعضاء املجلس
وكافة منتخ jورؤساء الجماعات الghابية والغرف املهنية للجهة ع[ى ثقة
املواطنoن ف م.
هذﻩ املرحلة الدقيقة ؤالاساسية ال تقت pqتظافر الجهود بoن
املجلس الجهوي والسلطة الghابية الجهوية والقطاعات الوزارية ٔالاخرى
ومختلف مكونات املجتمع املدني والفاعلoن املهنيoن والاقتصاديoن لوضع
أسس متينة لتدعيم خيار بالدنا الاسghاتيyي املتمثل #ي الجهوية املوسعة #ي
إطار وحدة الوطن والghاب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة ،واضعoن
نصب أعيننا جميعا أن الجهوية ال نس|ى إل ا _ي جهوية تنموية تركز ع[ى
ما يجمعنا ويوحدنا كمغاربة يع hكل منا بانتمائه الجهوي ويفتخر قبل ذلك
بانتمائه إUى وطن عظيم من حجم اململكة املغربية ال نع hأن نكون من
طي ا وترا ا.
حضرات السيدات والسادة ،إن ما نحن بصددﻩ اليوم من اختيارات
واصالحات كgى أسس لها الدستور الجديد _ي نتاج لghاكمات ومسلسل من
ٕالاصالحات #ي مختلف املجاالت سياسيا وحقوقيا اقتصاديا واجتماعيا،
وكذلك نتاج أيضا ملغرب املؤسسات ،ملغرب ٔالامن وٕالاستقرار ونعمة
ٕالاستقرار ،يجب أن نقدرها جميعا ونحمد ﷲ عل ا ،نعمة تحققت بفضل
حكمة صاحب الجاللة محمد السادس نصرﻩ ﷲ وتماسك الج ة الداخلية
وانخراط كافة مكونات الشعب املغربي ويقظة ٔالاجهزة الامنية .و ذﻩ املناسبة
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أوجه تحية إجالل وإكبار إUى القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي ؤالامن
الوط والقوات املساعدة والوقاية املدنية ع[ى مجهودا م وتضحيا م
للدفاع عن مصالح الوطن واملواطنoن.
نعمة ٕالاستقرار ال رسخت النموذج وٕالاستثناء املغربي #ي محيط
جهوي ودوUي مطبوع بالتوتر والصراع والغليان ،مغرب يعرف من أين أتى و
إUى أين يس ،goمغرب ب مصالحات تاريخية واختار النضال املؤسساتي
وتدب goشؤونه تحت سقف املؤسسات وال pء غ goاملؤسسات.
رهاننا اليوم وغدا حضرات السيدات والسادة أن نقوي مغرب
املؤسسات ونجعل املجهود السيا# pي خدمة املجهود التنموي من خالل
بناء توازن تنموي جهويا ومحليا واجتماعيا ،والتوزيع املنصف للgوة
الوطنية ،مع التأكيد ع[ى خلق هذﻩ الgوة أوال قبل التسابق ع[ى توزيعها،
هذا هو التحدي ٔالاك gأمامنا جميعا حكومة ومنتخبoن وفعاليات اقتصادية
واجتماعية ومجتمع مدني.
و#ي هذا ٕالاطار ،ومن موقعنا #ي الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية
وتحديث ٕالادارة وإذ نع hبالghاكمات ٕالايجابية #ي هذا القطاع ،فقد عملنا
منذ تحملنا املسؤولية ع[ى تسط goبرنامج متكامل ورسم خارطة طريق
واضحة املعالم الصالحات مدروسة بأهداف محددة وجدولة زمنية لإلنجاز
والتنفيذ ،و_ي ٕالاصالحات ال سيتم عرضها بعد قليل ع[ى أنظاركم قصد
التداول #ي شأ§ ا مؤمنoن غاية ٕالايمان أن نجاح أي إصالح يبقى رهينا
بتملكه من طرف الجميع وباإلسهام واملشاركة #ي بلور ا وتفعيلها.
مؤكدا #ي هذا ٕالاطار ،وارتباطا بالرهان الجهوي ،فاإلدارة اليوم مدعوة
ملواكبة هذا الورش ٕالاسghاتيyي من أجل إدارة ناجعة ،شفافة حديثة
مبسطة املساطر ،ومسهلة للولوج إUى الخدمات العمومية وميسرة
لإلستثمار.
إدارة فعالة مبدعة منصفة وقريبة من املواطنoن ومواكبة بل دافعة
لإلصالح والتطور والتحول والبناء وٕالانتقال #ي إطار استكمال البناء
املؤسساتي الذي يعيشه مغرب اليوم.
وحلمنا ٔالاك gبناء جيل جديد من ٕالادارات العمومية تساهم #ي تعبئة
املوارد البشرية وٕالاستغالل الامثل للموارد الطبيعية.
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ولهذا الغرض ،أحضر معكم اليوم #ي هذﻩ املدينة العزيزة علينا جميعا،
مهد الدولة العلوية الشريفة وإحدى القالع املقاومة ،عاصمة هذﻩ الجهة
ال كانت #ي مقدمة املسgoة الخضراء وتطلعنا جميعا اليوم أن تكون #ي
طليعة املسgoة التنموية الجهوية ال تؤسس لها بالدنا.
ومن موقعنا كقطاع حكومي لن ندخر جهدا ملواكبة ومساندة كل
الفاعلoن الجهويoن إلنجاح هذﻩ املسgoة ،وﷲ املوفق ،والسالم عليكم وشكرا
ع[ى حسن إصغائكم.
أما ٓالان فأمر إUى تقديم عرض حول تحديث ٕالادارة #ي ارتباطه بالتنمية
ٕالاقتصادية والاجتماعية الجهوية مساهمة #ي تيس goتيل وتفعيل ورش
الجهوية #ي صيغ Rا الجديدة.
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