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 بــالغ

جتماع اال 2020أبريل  20ه موافق  1441شعبان  27انعقد بحمد هلل وتوفيقه مساء يوم اإلثنين 

، عثمانيالدين ال سعد الدكتور األسبوعي العادي لألمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة األمين العام

 عبر تقنية التواصل عن بعد.

على  19يد م فيها بالتحوالت الجارية مع تطور جائحة كوفوبعد كلمة تقديمية ذكَّر األمين العا

لجاللة  واصلةالمستوى الدولي واإلقليمي والوطني؛ مذكرا بمواصلة الحكومة تحت القيادة الرشيدة المت

اجتماعيا ديا والملك محمد السادس حفظه هللا اتخاذ وتنفيذ التدابير الالزمة والمناسبة صحيا  واقتصا

نات، لمواطمع تأمين الحاجات اليومية للمواطنين وا ،فعيل مقتضيات الحجر الصحيوتشريعيا من أجل ت

وطني ني الداعيا هيئات الحزب ومناضليه إلى مواصلة التعبئة واالنخراط المتواصل في الجهد التضام

 بنكران ذات وتقديم المصلحة الوطنية على كل االعتبارات .

لعدالة اتخبي امة والعمل البرلماني للفريقين وهيئة منوبعد االستماع إلى تقارير عن اإلدارة الع

بة طنية لشبية الووالتنمية ومؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب وهيئة نساء العدالة والتنمية وسير الحمل

 ي: وتدارس النقط المدرجة بجدول أعمال االجتماع يسجل أعضاء األمانة العامة ما يل ،الحزب

 إلفريقيةالدول ة الحكيمة بإطالق مبادرة إنشاء إطار عملياتي لمواكبة ااإلشادة بالمبادرة الملكي (1

ة لألولوي عطاء  وتبادل تجاربها وخبراتها في مواجهة هذه الجائحة، مما يكرس الدور اإلفريقي لبلدنا وإ

 للعالقات جنوب جنوب والعالقات بين إفريقية؛

سرهم أللتعازي م بهذا الفيروس، وتقديم االضحايا الذين توفوا على إثر إصابتهأرواح الترحم على   (2

ندين في ت المجوالدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وتوجيه تحية وتنويه لكل األطر والكفاءاوأقاربهم، 

 الخطوط األمامية لمقاومة هذه الجائحة؛

 اعي سواءالجتمالدعم االتثمين مجددا للتدابير المواكبة التي تواصل الحكومة تنفيذها خاصة تفعيل  (3

واطنين و المأتعلق األمر بالدعم الموجه للمأجورين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

وهين كل، منيشتغلون بالقطاع غير المهي الذين يستفيدون من نظام التغطية الطبية )راميد( أو الذين

خلين يع المتدامة جمهذا المجال، وتدعو األمانة العبمواصلة الحكومة تفعيل التوجيهات الملكية السامية في 

 للتعبئة المشتركة إلنجاح مختلف المبادرات ذات الطابع االجتماعي؛

تفهم  عن انشغالهم بوضعية المغاربة العالقين في الخارج معالعامة تعبير أعضاء األمانة  (4

 صره هللانادة جاللة الملك الصعوبات المرتبطة بوضعيتهم، معبرين عن ثقتهم في أن الحكومة تحت قي

لصحي ستتغلب على تلك الصعوبات كما نجحت في تدبير باقي الملفات المرتبطة بتداعيات الحجر ا

تحكم نا من البالد اقتصاديا واجتماعيا، مع التأكيد أن العمل الحكومي والوطني في مواجهة الجائحة قد مكن

 ؛في الحالة الوبائية
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ي فادي أالصحي ضروري لمواصلة التحكم في الوضعية الوبائية وتالتأكيد على أن تمديد الحجر  (5

اعات مع القط انتكاسة أو تراجع ال قدر هللا، مع الدعوة للعودة التدريجية لألنشطة االقتصادية لبعض

 ؛التشديد على االحترام التام لشروط الوقاية والصحة والسالمة المهنية

بير وتدا ماعية وااللتزام بإجراءات الحجر الصحيدعوة المواطنين جميعا لمواصلة التعبئة الج (6

محاصرة ويروس الوقاية، بما من شأنه تسهيل مأمورية السلطات العمومية والتقليل من حاالت انتشار الف

 ؛لهأي بؤر جديدة 

عموم جالية ولوالم اإلشادة بانتظام سير هيئات الحزب والتعبئة الجماعية لهيئاته المركزية والموازية (7

 .منيةالتضاين والمناضالت وجددوا التأكيد على المضي قدما في العمل بنفس الروح الوطنية والمناضل
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