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 بــالغ
ئاسدد  األ  تحددر   والتنميدد  الع الدد  العامدد  لحدد   ماندد ألل األسددعو  االجتمددا   وتوفيقدد  هللا بحمدد  انعقدد 

مدا    23ـ موافد  لدالهـ  1441 جب  28مساء يوم اإلثنين وذلك  األمين العام ال كتو  سع  ال ين العثمان ،

 . ن طري  تقني  التواصل  ن بع  ،م 2020

لكد  اط  مدن المم  ة من شملرأل  األمين العام حم  فيها هللا  لى أمطا  الخير الت  ل  افتتح اللقاء بكلمو

موضدو   كمدا توفدع  لدى .و مدوم المدواطنين "الكسداب "دا يا هللا    وجل أن يرحم هذا العل  والفالحين و

لدك جالل  الم شرافدنا بتوجيهات وبإبال ا تم تهااإلجراءات الت  بالت ابير و جائح  كو ونا منوهاً من ج ي 

لتعاط  مدع محاصرة هذه الجائح  وأكثر استع ادا ل لى والت  جعلر بالدنا ف  وضع أكثر ف  ة  ،حفظ  هللا

 .ت ا ياتها

ها السددلطات مدع التد ابير الوفائيد  التد  اتخدذتوالمواطندات المددواطنين  لمدن فعد واسدعندوه بالتجداو  ال كمدا

 ح  وتحاشد لجميع ومواصل  احترام التقي  بمقتضيات الحجر الصدا يا إلى مواصل  التعاون بين ا ،المعني 

 بهمدااخليد  بالشكر لمختلع مكونات غرفت  العرلمدان  ئاسد  وفرفدا وللجنتد  ال  متق مااالختالط االجتما   

تعلد  قدانون المبمرسدوم المدن أجدل إخدرا   الجميدع ن و ئيس  فريق  الحد    لدى تعداونولعموم العرلمانيي

اط ل  االنخرالصحي  دا يا هيئات الح   الجهوي  واإلفليمي  والمحلي  والموازي  إلى مواص بحال  الطوا ئ

لمختصدد  فرتهدا السددلطات اوااللتدد ام بجميدع اإلجددراءات التدد  أالصدح  فد  التععئدد  الوطنيد  لتطعيدد  الحجددر 

 .الخاص بمواجه  وباء كو ونا المستج  ف  الصن وق الخصوص  والمساهم 

ا  واالسددتم ،األمددين العدداماأل  كلمدد  تضددمنت  يضدد  للوضددعي  العامدد   لددى ضددوء مددا وبعدد  منافشدد  مستف

  خلصدر األماند فد  الحد  ، المدواز للعمدل ومنافش  إحاطات حدو  الشد ن العرلمدان  وحدو  و فد  إطدا  

 العام  إلى الت كي   لى ما يل :

 لتد  وا ،و ونداالتصد   لوبداء ك لمدن أجد التنوي  بالجه  الوطن  المتمي  لعالدنا وللت ابير التد  اتخدذتها

 مدا يلقد  وهدو ،جعلتها محل تق ير من فعل منظم  الصدح  العالميد  ومدن  د د مدن المندابر اإل الميد  ال وليد 

تراخد  أو  لى بالدنا بمختلع مكوناتها مسؤولي  مواصل  التععئ  من أجل  بح هذا الرهان الصعب و د م ال

 ؛الجائح  التساهل ف  مواج 

 لمسددلح  االسددامي  التدد  أصدد  ها صدداحب الجاللدد  القائدد  األ لددى للقددوات الملكيدد  عليمددات التاال تدد از ب

  اء من خالالملكي  من أجل تععئ  وسائل الطب العسكر  لتع ي  الهياكل الطعي  المخصص  لت بير هذا الوب

بير لتد ايد  باتنولوا ،والد    الملكد  االجتما يد  هاالطافم الطع  وشع  الطع  للقوات المسلح  وتععئ  مصالح

 ي  ال سدتو بمسدا    الحكومد  إلدى تد طير المرحلد  بمدا يقتضد تشدي   االفتصدادي ، وظالت  اتخذتها لجن  اليق

اإلسدرا  بن ، وبالتفا دل اإليجداب  للعرلمداالمتعل  بحال  الطوا ئ الصدحي بقانون المرسوم با تماد مشرو  

 ؛با تماده

   بهددا  جددا  ونسدداء يوجدد ون فدد  الواجهدد  األماميدد  لمواجهدد   يقددومفددام والتنويدد  بددالجهود الجعددا ة التدد

فدد   وصددي لي يضددي  مرأطددر طعيدد  وتمددن  ،التصدد   لهددا واحتوائهددال مددن أجدد ليددل نهددا  ونالعددامل، الجائحدد 

محليد   موميد  وسدلطات و وجما دات ترابيد  ،إدا ة طعيد  ومدويفين  مدوميينو، القطا ين العدام والخداص
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الملكي  وال    الملك  والقدوات المسدا  ة والوفايد  المسلح  وأفراد القوات واألمن الوطن  لسلط  اوأ وان 

والمقداوالت السداهرة  لدى تدوفير  والتجدا  والمهنيدين الم ني ، وكل المؤسسات العمومي  والمصالح اإلدا ي 

 ؛انتظام سير الحياة العادي  وتوفير كل متطلعاتها

 ماليدين  10عئتهم من أجدل تد مين تمد    مدا يقدر  مدن ا  ونساء التربي  والتكوين  لى تعاإلشادة برج

ين لتدد مالحكومدد  تدد  اتخددذتها لتدد ابير الباو، التربيدد  والتكددوينمتمدد    ومتم  سدد  فدد  مختلددع مؤسسددات 

نترنيددر  عددر األبقددرا  الولددو  المجددان   والتنويدد  ،مواصددل  التالميددذ والطلعدد  لتحصدديلهم ال  اسدد   ددن بعدد 

 فعل الوزا ة المعني ؛المع ة من لمنصات التعليمي  ل

 ني  أح ا  ثما ن  ينالصاد  ينبمعاد ة العمل المشتر  الت  تم اإل الن  نها من خال  العالغ  التنوي

التد طير، والت  أك ت جاه يتها للعقاء  هدن إشدا ة مؤسسدات الدعالد لم يد  مدن التععئد  والتحسدي  و ،وطني 

 ،جهدود الدوطن لوطنيد  والموازيد  والمجاليد  فد  هدذا المانخراط الح   بكاف  هيئاتد  ااألمان  العام  وتؤك  

اون مدع و موم مناضلي  ومتعاطفي  إلى االنخراط في  بنف  وطن  بتنسدي  وتعد الح   وت  و كاف  منتخع 

 المت خلين؛ السلطات اإلدا ي  والصحي  وكاف 

 مواطندداتالنددا مددن مددنح ومعدد ن نفددي  مت صددل  ندد  كشددفر  ندد  محندد  جائحدد  كو و مددا كيدد   لددى الت 

لتد ابير االتلقدائ  مدع الواسدع و تجداو ال  الثقد  فد  المؤسسدات بيالمواطنين، وانععاث  وح التضامن وتع و

 ؛ت ا ياتهاواستثما ه بع   بح  هان مواجه  الجائح  و ى هذا النف المحافظ   لالحكومي ، وهو ما يقتض  

  طات الصدحيالتعليمات الصداد ة  دن السدل  األمان  العام  د وتها المواطنين لم ي  من االلت ام بيتج  

الحد  مدن  بخصوص ت ابير الوفاي  الصحي  وتجنب االختالط االجتما   با تعا ه التد بير األكثدر نجاحدا فد 

 ال ولي ،   للتص   للجائح  كما ت    لى ذلك التجا   انتشا  تفش  فيرو  كو ونا، والم خل األكثر نجا

  هدو إخدال –تحدر أ  معدر  مدن المعدر ات  –وطن ، وأن اإلخال  بد  والت كي   لى أن ذلك واجب دين  و

 دولد  الحد  ل م المحاسع  القانونيد  الصدا م  فد  إطدا  معدادئتلعالدنا يس االجتما  باألمن الصح  والسلم 

 والقانون؛

ا وتانويرحم م ءبال  اء أن يحفظ بالدنا من كل مكروه وأن يرفع  نا العالسعحان  وتعالى إلى هللا وتتوج  

 .ويشف  مرضانا

 م2020 ما   23 مواف ال هـ  1441 جب  28االثنين  :بالرباط حر و 
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