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 بــالغ
حلزب   م نة الع مةسااوي  لأاأل  االجتم ع  م2020م رس  30موافق  ه1441  شاعا   05  ثننيإليوم اء انعقد حبمد هللا وتوفيقه مسا 

 د، حتت رائسة األمني الع م الدكتور سعد الدين العثم ين.التواصل ين بع ين طريق تقنيةالعدالة والتنمية 
ورد يف املذكرة التوجياية الصااا درة ين األم نة الع مة واملوجاة ألي ااا ء احلزب   مب  فيا وتقدم األمني الع م يف مساااتال الءق ء بةءمة  كر  

االخنراط اجلم ي  يف اجملاود الوطين بقي دة جاللة املءك حممد الساااا دس نصااااره ومنتخايه وخمتءف هيئ ته لءتع مل يف هذه الوضااااعية مب  يءزم من  
ل احلزب وهيئ ته يف نط ق احرتام ال ااواب  مبتواصاال انتم م ي ايتا ر، منوه كل  فوق    وجعءا  الوطنيةوتقدمي املصااء ة   هللا، يف مواجاة الوابء

 .االحرتازية من خالل استخدام تقنية التواصل ين بعد
 ،ل التدابري املواكاة لوضااااااعية احلحر الصاااااا   كم  تطرق لعدد من املعطي ت اليت تتعءق بوضااااااعية ج ر ة كوروص ومبواصااااااءة احلةومة ت عي

ومح ية صااااا ة املواطن ت   تنزيل تءك التدابريل التنسااااايق يف ساااااءط ت حمءية و  ي ت منتخاةإدارات يمومية و اخنراط خمتءف املؤساااااسااااا ت من  و 
  واملواطنني.

 االحرتازية،الدورة الربيعية مع اخت   التدابري  حول العمل الربمل ين وخ صاااااة م  يتعءق ابفتت    وقدمت يف االجتم ع يدة تق رير، منا  تقرير
 واالجتم ي .وإيط ء األولوية يف جدول أيم هل  ملن قشة تدايي ت وابء كوروص يءى املستويني االقتص دي 

تقرير ين مت بعة منتدى أطر وخرباء العدالة والتنمية لتطورات الوابء وآاثره واإلجراءات اآلنية واإلسااااارتاتيحية يف اجمل الت الصااااا ية قدم و 
 ، ابإلضااا فة إىلءح ر ة وإجراءات جت وزه والصااا ية  واالقتصااا دية، واشاااتن ل املنتدى يءى إيداد مذكرة حول اآلاثر االقتصااا دية واالجتم يية  

ياد الةرمي ، وآخر ين لق ء يءم  لءا حثني والا حث ت ب "مؤساااااااساااااااة الدكتور العدالة والتنمية نتخيبمتقرير ين اجتم ع مةتب مؤساااااااساااااااة  
من خمتءف التخصاااصااا ت طدء إيط ء االنطالقة ملا م املؤساااساااة يف اجمل ل   اخلطيب لء ةر والدارسااا ت" حب اااور حواة و نية ويشااارين ابحث

وتدايي ته ال ةرية والساي ساية واجليوسارتاتيحية يءى املساتو ت  املساتحد وابء كوروصأتثريات  لك ابلشاروع مبدارساة خمتءفو   ،الا ث  والعءم 
  .االقتص دية واالجتم يية من يدة زوا 

وكءا  لق ءات   ؛مع الةت ب اجلاويني حب اااااااااااور رلسااااااااااا ء بع  الءح   املركزية والءق ء الع مة،تقرير ين االجتم ع األخري لإلدارة مث قدم 
 نممت بتقنية التواصل ين بعد يف احرتام لإلجراءات االحرتازية اليت قررهت  احلةومة والسءط ت العمومية.

 وبعد املن قشة والتداول فإ  األم نة الع مة تؤكد يءى م  يء :
ومنا  التدابري املتخذة  الس مية،بري احلةومية االقتص دية واالجتم يية تن يذا لءتعءيم ت املءةية جتديده  التنويه بتواصل ت عيل التدا (1

بعد قرار س بق لديم األجراء واملشنءني يف القط ع اخل ص والذين توق وا مؤقت   املؤقت،لتمةني املشتنءني يف القط ع غري املايةل من الديم 
 منا ؛ وكذا اإلجراءات اليت ابشرهت  احلةومة إلنت ج يدد من املواد احليوية يف هذه ال رتة خصوص  الطاية   ين العمل، 

رج ل ونس ء يوجدو  يف الواجاة األم مية ملواجاة اجل ر ة،    املتواصءة اليت م  فتئ يقوم ط  تقديره  ي لي  لءرو  الوطنية واجلاود اجلا رة  (2
نس ء ، وسءط ت حمءية و موظ ني يموميني يم ل وي مالت النم فةو ماني  الص ة ل التصدي هل  واحتوارا ، من جالع مءو  ليل هن ر من أ
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التعءيم، وكل املؤسس ت وأسرة املءةية والقوات املس يدة والدرك املءة  والوق ية املدنية، املسء ة لقوات وا لسءطة وأفراد األمن الوطينورج ل ا
تنوه ابحلرص  العمومية واملص حل اإلدارية واجلم ي ت الرتابية واملق والت الس هرة يءى توفري انتم م سري احلي ة الع دية وتوفري كل متطءا هت ، كم 

 ؛ الدستورية يف ظل التقيد ابلتدابري االحرتازيةيءى انتم م انعق د خمتءف املؤسس ت 
أتكيده  مواصءة اخنراط احلزب يف اجملاود الوطين ملواجاة ج ر ة كوروص وإيط ء األولوية لءمصء ة الوطنية وجعءا  فوق كل ايتا ر،   (3

واليت مت التنصيص يءيا  يف املذكرة التوجياية   ملقت ي ته،وتثمينا  الت  يل اإلجي يب هليئ ت احلزب وإيالمه ومن ضءيه مع هذا التوجه وان ا طام  
 هللا؛ وديوة اجلميع ملواصءة التعائة وتةثيف اجلاود إى غ ية حتقيق االنتص ر يءى اجل ر ة إ  ش ء  الع مة،الص درة ين األم نة 

بتنسيق مع السءط ت العمومية   ،التنويه ابجلاد الةاري لرلس ء اجلم ي ت الرتابية يموم  ونواطم ويموم املستش رين يف هذه المرفية (4
مع التنايه لةو  بع  اجلم ي ت ،  هت  يف اجت ه ديم اإلجراءات  ات الصءة ابجل ر ة واجملتمع املدين وابخنراط أغءب اجلم ي ت يف مراجعة ميزاني

 اخت   اإلجراءات املالرمة؛ إى ديوة التع ين خص ص  م لي ، وأ  من شأ  استمرار األزمة أ  يعمق  لك اخلص ص، مع 
التدابري والرفع   تءك وتطويرتدابري االحرتازية املتخذة حلم ية نزالء املؤسس ت االجتم يية والسحنية والديوة ملواصءة تعزيز ءتثمينا  ل (5

  ؛ من مستوى اليقمة
تءف ديوة خمو   وكي  ، يتا  لءحاد التواصء  لء ةومة واحلرص اليوم  لءسءط ت املختصة يءى انتم مه مع الديوة إى تطويره كم  حت (6

والقرارات ال سيم  تءك  لتتح وب مع ححم الطءب االجتم ي  يءى املعءوم ت اهت  التواصءية داو الوزارات واإلدارات العمومية إى مواصءة جم
أو اليت ختص تطور الوضعية الوابرية، مع أتكيده  يءى ضرورة مواكاة  لك بت ءيالت   اليت هتم التدابري املص حاة  ات الصءة ابلديم االجتم ي  

امل ءءة ت نيدا وإيم ال  إسا م  يف قطع الطريق يءى األخا ر الزار ة والتأويالت املنرضة، والتصدي حبزم لأخا ر يءمية وموضويية مؤطرة،
مواطن  لءمقت ي ت الق نونية الزجرية يف حق مقرتفيا ، والديوة لءتع مل اإلجي يب مع املق رابت اإليالمية املوضويية اليت تستادء التنايه يءى 

 ؛ وم ت ص ية متقدمةمرتاطة بصعوبة املرحءة واليت تواجاا  خمتءف دول الع مل مب  يف  لك الدول اليت تتوفر يءى منم ضعف أو قصور
يعحل ابلش  ء أ  ابلرمحة لءموتى الذين فقدصهم بساب هذه اجل ر ة و ابلدي ء الص حل سا  نه وتع ى رفع أكف ال راية إى هللا  (7

ابالنتص ر يءى هذه اجل ر ة حتت القي دة الرشيدة ألمري املؤمنني ص حب اجلاللة   ه يةءل جاودل مةروه و كحي ظ بالدص من  لءمرضى، وأ  
 . املءك حممد الس دس ح مه هللا
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