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 بــالغ

م، االجتماع األسبوعي العادي لألمانة العامة    2020ماي    2ه موافق    1441رمضان    8انعقد حبمد هللا وتوفيقه يوم السبت  
 حلزب العدالة والتنمية، حتت رائسة األخ األمني العام الدكتور سعد الدين العثماين، بتقنية التواصل عن بعد. 

توجد  ببالدان، مؤكدا أهنا  19وافتتح اللقاء بكلمة للسيد األمني العام تناول فيها تطورات الوضعية الوابئية لفريوس كوفيد 
، مؤكدا أن هذا التطور ال يعين االستبعاد النهائي للمخاطر وهو ما  ؤشراتالعديد من املعموما حتت السيطرة كما تدل على ذلك 

وجدد األخ األمني العام اعتزازه مبا قامت به بالدان   املوصى هبا.  يقتضي مزيدا من االلتزام بتدابري احلجر الصحي وإبجراءات الوقاية
حتت القيادة السامية جلالله امللك أيده هللا وحفظه من تدابري ملواجهة اجلائحة وإجراءات مواكبة الحتواء تداعياهتا االجتماعية  

ألقنعة  اافحة اجلائحة من مثل مستلزمات مكالصناعية لصناعة  واالقتصادية، مذكرا أبن بالدان جنحت يف حتويل عدد من األنشطة
، مما مكن بالدان من االكتفاء الذايت وفتح اجملال للتصدير خارج املغرب، وإفساح اجملال لعدد من التعاونيات للمسامهة يف هذه  اقيةالو 

 الصناعة مبعايري اجلودة املطلوبة. 
لمناصفة وتكافؤ الفرص  املركزية للجنة الو زب احلومؤسسة منتخيب  لربملان فريقي احلزب ابوبعد االستماع إىل تقارير عن عمل 

املتعلق ابستعمال  22.20وسري احلملة الوطنية لشبيبة احلزب " أمحيك وطين "، والتوقف عند النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 
 نة العامة تسجل ما يلي: والتفاعالت املرتبطة به، فإن األماشبكات التواصل االجتماعي وشبكات البث املفتوح والشبكات املماثلة،  

للشعب املغريب مبناسبة شهر رمضان املبارك، سائلة هللا تعاىل أن جيعله شهر فتح ويسر  جلاللة امللك حفظه هللا و هتنئتها  (1
ملوظفني واملوظفات مبناسبة عيدهم األممي لفاتح ماي  الطبقة العاملة و حتيي اوعافية على بلدان وعلى أمتنا وعلى البشرية مجعاء، كما 
لقيام مبهامهم ومسؤولياهتم من خمتلف مواقعهم خصوصا يف هذه الظرفية هلذه السنة، وتنوه إبسهامهم بروح املواطنة الصادقة يف ا

 الوابئية اليت تعرفها بالدان كما سائر بلدان العامل؛ 
ارتياحها للمنحى اإلجيايب املتصاعد لنتائج فعالية مواجهة جائحة كوروان املستجد، مما يرتجم صواب املقاربة  عن تعبريها  (2
والتدابري االحرتازية اليت مت اعتمادها، والتعبئة الوطنية الشاملة واخنراط البالد بكافة مؤسساهتا ومكوانهتا يف ذلك العمل، املغربية 

 ؛  19هو جائحة كوفيد الذي حشد اجلهود وتوجيهها حنو خصم واحد التعبئة و هذه دعو ملزيد من تو 
من أجل وكذا جلنة اليقظة االقتصادية الذي تقوم به احلكومة بكل مكوانهتا املتواصل تنويهها ابلعمل الدؤوب واجلاد  (3

أو الدعم املقدم  ن اجلائحة  اليت تضررت ماالجتماعي للفئات  دعم  اللف اإلجراءات املتخذة مؤخرا من قبيل  تومبخ  ،التصدي للجائحة
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يف  إىل جانب اإلدارة الرتابية، كما تنوه ابالخنراط القوي للجماعات الرتابية وغريها من اإلجراءاتاملتوسطة الصغرية و لمقاوالت ل
 يف هذا اإلطار؛ ملواجهة اجلائحة وتدعو إىل مزيد من تعزيز إشراك هذه اجلماعات  امليدايناجملهود 
توجيه التحية جمددا إىل كل الذين يقفون يف الصفوف األمامية يف مواجهة اجلائحة من أطباء وممرضني ورجال ونساء  (4
والسلطات احمللية واجلماعات الرتابية،  والقوات املساعدة  القوات املسلحة امللكية والوقاية املدنية  و والدرك امللكي  األمن الوطين  التعليم و 

أتمني السري العادي للحياة اليومية   من عمال وعامالت حفظ الصحة والنظافة وكل الساهرين على وإىل كافة العاملني يف امليدان 
 ؛ وتزويد السوق ابملواد واخلدمات األساسية

للجهود اجلبارة اليت يبذهلا اإلعالم العمومي واخلاص، من قنوات تلفزية وإذاعات عامة وخاصة وجرائد ورقية ومواقع   حتيتها (5
إلكرتونية وخمتلف املنابر، يف التأطري اإلعالمي للمرحلة، وحتيي بصفة خاصة انفتاح اإلعالم العمومي على األحزاب السياسية لتقوم  

 لتوجيه والتحسيس؛ بدورها الدستوي يف التأطري وا
جملاهبة   ، إىل جانب عموم املواطنني واملواطنات،ملواصلة جهود كل املتدخلني من فرقاء اقتصاديني واجتماعيني هتادعو  (6

مع الثقة يف قدرة اململكة على جتاوز مرحلة ما  ،على بلدانواالجتماعية االقتصادية  االصعوابت اليت فرضتها هذه األزمة وتداعياهت
 ؛إبذن هللا بعد كوروان وتعايف االقتصاد الوطين

احلجر الصحي يف اجتاه استئناف مرحلة ما بعد رفع  من أجل تدبري  وتدابري إجرائية  إىل بلورة رؤية واضحة  احلكومة  دعوهتا   (7
إلجراءات الالزمة  ابخلصوص من امع ما يقتضيه ذلك  ،  الرأي العام الوطين، وإعالن ذلك وفق سياسة تواصلية فعالة مع  احلياة العادية

 ؛والناجعة الكفيلة مبواكبة ودعم االقتصاد الوطين للحد من آاثر اجلائحة
املتعلق ابستعمال شبكات التواصل االجتماعي وشبكات البث   22.20النقاش الدائر بشأن مشروع القانون خبصوص  (8

 على ما يلي:  تؤكد األمانة العامة فإن  املفتوح والشبكات املماثلة، 
االعتبار عني مع األخذ ب 2020مارس  19علما مبسار ومبوضوع هذا املشروع والذي تدارسه وصادق عليه جملس احلكومة يوم ها أخذ   •

 ؛ه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية مث اللجنة الوزارية احملدثني هلذا الغرضاملالحظات املثارة بشأن
على املوقف املبدئي حلزب العدالة والتنمية والذي يقضي أبن أي تشريع يف هذا اجملال جيب أن يراعي ضمان ممارسة احلقوق   ها أتكيد •

ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبري بكل أشكاهلا، ورفضها ألي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة   ،يف نطاق املسؤولية ،األساسيةواحلرايت 
 ؛ املقررة واملكفولة دستورايهذه احلرايت 
ابلنقاش العمومي الدائر حول هذا املشروع والذي يبني اعتزاز املواطنني واملواطنات وحرصهم على الدفاع واحلفاظ على املكتسبات هتا  إشاد •

 ؛ اليت حققتها بالدان يف جمال احلقوق واحلرايت



 

  

  
 

 
 

 األمانة العامة 

 
3 

لظرفية االستثنائية ل، مراعاة ، على الربملانتعديله هنائيا من قبل اللجنة الوزارية املكلفةبعد  احلكومة إىل أتجيل عرض هذا املشروع هتا دعو  •
النشغال بواجب التعبئة واإلمجاع وا س  ف  ن   ب املشبعة الوطنية الروح وصيانةتقتضي مواصلة التضامن وااللتفاف وراء جاللة امللك جتتازها بالدان واليت اليت 

 يف هذا اإلطار واليت انلت هبا اإلشادة عامليا.بالدان  حققتها  املكتسبات والنجاحات اليتترصيد ، و الوقت الذي هو التصدي هلذه اجلائحة
سعي احلكومة إىل توسيع التشاور املؤسسايت بشأن املشروع من خالل إشراك املؤسسات  أمهية وتؤكد األمانة العامة من جهة أخرى على 

كثري الاملخاوف املشروعة واملتفهمة اليت عربت عنها الدستورية املعنية، ملا له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضال عن أمهية العمل على تبديد كل 
 ؛ من فئات اجملتمع وفعالياته املختلفة

برملانيو احلزب ورؤساؤه يف اجلماعات الرتابية وعموم منتخبيه اجلماعيني  وزراء و ا ابلعمل اجلاد والفعال الذي يقوم تنويهه  (9
عملية  مناضلي احلزب إىل االخنراط يف و هيئات وتدعو واملهنيني إىل جانب كل الشركاء والفرقاء يف اإلسهام يف التصدي للجائحة، 

قيمية  من أجل استشراف مرحلة ما بعد كوروان وما ستطرحه من حتدايت اقتصادية واجتماعية و األمانة العامة  اليت أطلقتهاتفكري ال
انتظام انعقاد   من جهة أخرى،   ،إبجيابية  تسجلكما  إغناء النقاش الوطين هبذا اخلصوص،  صياغة مقارابت لإلسهام يف  يف أفق  ثقافية  و 

   .، وتدعو إىل مواصلة هذا اجلهد ومضاعفتهمع املناضلنيوالتأطريية والتواصلية  هيئات احلزب واستمرارية األنشطة التنظيمية 
 2020ماي   2ه موافق    1441رمضان   8وحرر يف الرابط السبت 

  


