
 
 . اجتماع املكتب السياسي ابلصفة بيان

ابإلضافة إىل أربعة أعضاء من   ،عقد السيد األمني العام اجتماعا مع أعضاء املكتب السياسي ابلصفة       
تضمن  دول أعمال ب  ،onférence visioc تقنية   عرب 2020 أبريل 11سبتال عشيةوذلك   ،اقرتاحه
 التالية: النقط 

 . األمني العامتقرير سياسي للسيد  -

 . دور الفريقنيدخول الربملاين للدورة الربيعية و ال -

   .الوضعية التنظيمية للحزب -

 . الوضعية املالية  -

 .اإلعالم احلزيب -

 . خمتلفات -

ملكة  يف بداية االجتماع أشاد أعضاء املكتب السياسي ابلتعبئة الوطنية املهمة وغري املسبوقة اليت تعرفها امل       
ة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف مواجهة انتشار وابء كوروان  القيادة الرشيداملغربية حتت 

  االحرتازية حيث شدد أعضاء املكتب السياسي على ضرورة استمرار املغاربة يف احرتام اإلجراءات  ،"91"كوفيد
عرب األعضاء عن امتناهنم لألطر  من جهة أخرى ؛ و ومحاية سالمة اجلميع هذه األزمة، املعلن عنها من أجل جتاوز

  اليت يشتغلون فيها؛ الصحية و األمنية و اإلدارية و الرتبوية على اجملهودات اجلبارة املبذولة رغم الظروف الصعبة 
حزب األصالة واملعاصرة سيظل دائما رهن إشارة مؤسسات بالدان من أجل املزيد من اجلهود والعمل  مؤكدين أن

 األزمة العاملية.  اجلماعي للخروج من هذه

مستجدات   وأبخر احلزبية مني العام كلمة قدم من خالهلا تقريرا سياسيا متعلقا أبنشطته ألقى السيد األ بعد ذلك
 الساحة السياسية الوطنية. 

ببالدان الناجتة عن تفشي   واالجتماعي االقتصادي تدارس أعضاء املكتب السياسي املؤشرات املقلقة للوضع  حيث
  ، وسياسيةاجتماعية  اقتصادية،ذات ختصصات تشكيل جلان  والسادة األعضاءوقد اقرتح السيدات  ،وابء كوروان

من شأهنا تقدمي مبادرات هتم خلق فرص  مقرتحاتإشراف املكتب السياسي من أجل بلورة تصورات و  حتت
 الوطين.  وتنمية االقتصادوالبحث عن الثروة  لالستثمارجديدة 



فاحلزب ملتزم بتمكني فريقيه الربملانيني من اآلليات السياسية الكفيلة   بيعية،لدورة الر الدخول الربملاين ل فيما خيصو 
أوصى  ، وتثمينا للدور الذي يلعبه الفريقان، البناءةبتقوية دورمها داخل املؤسسة التشريعية، من موقع املعارضة 

ليت تصب يف مصلحة  القرارات اكل دعم  بيف ظل الظروف الراهنة اليت متر منها بالدان املكتب السياسي الفريقني 
  ؛ لى املواكبة واملراقبة واالقرتاحاملؤسسايت، واحلرص ع العملاملسامهة يف الرفع من منسوب  مع ،واملواطننياملواطنات 

ة الفريق النيايب ابلغرفة  همة رائسمبرشيد العبدي  السيد تكليف النائب الربملاينصادق املكتب السياسي على كما 
شكر الرئيس السابق السيد النائب الربملاين حممد أبودرار على كل  ي , كما لفريق النيايباموافقة  ويثمن األوىل

 .اجملهودات

  شأنه الداخلي وكذا  ،هتم الشق املايل واإلعالمي للحزبجمموعة من النقط اليت  متت مناقشة ، من جهة أخرى
نة مكلفة إبعداد مقرتح خبصوص  مت تشكيل جل حيث  ،واإلقليميابألساس البناء التنظيمي اجلهوي الذي يهم 

 . يف األسابيع املقبلة  املكتب السياسي ذين سيتم تكليفهم من طرفاألمناء اجلهويني ال

 2020أبريل  11حرر ابلرابط يف يوم السبت 


