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  األمانة العامة

  نة اإلشراف على عمل احلزب بوجدةجل

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــ�

اف  اعاد! لقاء 1441شوال  22 ـــالموافق لـ 2020يونيو  14األحد �حمد هللا وتوف�قه يوم انعقد  للجنة اإل&%
; المدير  ،بتقن�ة المناظرة المرئ�ة ع6 عمل الحزب ب1قل�م وجدة، رئ�س العام برئاسة األخ ع<د الحق العر=>

، الصمد مPQR;  عنك�ط، وع<د مج�د و Jــهاء الدين أKدي، و Jحضور Hل من اإلخوة دمحم الحمداوي، و  اللجنة،
  .الQVاتع<د الرح�م واعتذار األخ 

; مستهل اللقاء توقف األخ 
Z[س اللجنة و�م عند رئ�ما  ،آخر المستجدات المتعلقة �عمل الحزب �اإلقلH

ي ]̂ نامج التأط <̂  تنظ�مه ت مواصلةالذي تم الذي انطلق �اإلقل�م و  استمعت اللجنة إb تقارQر حول حص�لة ال
Qن ]̂ Qة من خالل خالل الشهQRن األخ ]̂ لفائدة أعضاء الحزب �اإلقل�م، وتم  ،عن �عد  مجموعة من األنشطة التأط

ات اإل!جاب�ة  ; lسج�ل مجموعة من المؤ&%
mnاق االستعداد من إطالق  تمكنال�س ;

Z[ ة�ة داخل�م�ة تنظ�دينام
̂[ العضQqة  .لالستحقاقات التنظ�م�ة المق<لة ; مجموعة من المواضيع األخرى من بrنها تدب

Z[ ما  تم التداولH  
̂[ الماb; و و    .بوجدة العمل الجماv; مستجدات التدب

; الوضع
Z[ عد التداولJةو� �م�رها التنظQqالمرحلة المق<ة للحزب وآفاق تط ;

Z[ 6اف ع لة، فإن لجنة اإل&%
  : ما !6; عمل الحزب بوجدة تؤكد ع6 

اتوالارت�احها للتحسن الملحوظ  :أوال ; إقل�م وجدة  الوضع�ة الJqائ�ة اإل!جاب�ة لتطور مؤ&%
Z[من  والذي مكن

; للحجر ا <}Qمنطقة من الصنفالرفع التدرH م�ة  1 لص{; �اإلقل�ة اقتصاد!ة واجتماع�مما ستكون له آثار إ!جاب
ة عمل الحزب �اإلقل�م ]̂  ؛وكذا عQ�l 6ــــع وت

ي الذي تم تنظ�مه لفائدة أعضاء الحزب ب1قل�م وجدة :ثان�ا ]̂ نامج التأط <̂ مما يؤ&% ع6 ، تثمينها لحص�لة ال
 ;
Z[ م�ة وال االنخراط القوي للحزب �اإلقل��Qqة والتكQ ]̂ مختلف هيئات  ع6 غرار تواصل�ة الدينام�ة التأط

̂> تراب الوطن، و  ; ال !فوتها أن ومؤسسات الحزب الوطن�ة والمركQVة والموازQة والمجال�ة وع ]nالمساهمةتح 
; هذە األنشطة؛ ةاإل!جاب�

Z[ لعدد من أعضاء الحزب 

ة االشتغال وفق جدولة زمن�ة محددة قصد اإلعداد لعقد ال :ثالثا ]̂ مؤتمر اإلقل�P; عزم اللجنة ع6 ت�Qــــع وت
; تحول دون ذلك

mnة الQاز m̂ ̂[ واإلجراءات االح  ؛�مجرد انتفاء التداب

اف عموم تدعو ل: را�عا ; لمواصلة التعبئة من أجل  أعضاء الحزب ومناضل�ه ب1قل�م وجدةجنة اإل&%
Z[ المساهمة

وط نجاح االستحقاقات التنظ�م�ة المق<لة ̂[ العادي لعمل الحزب  ،تحقيق &% �ما !مكن من انطالق الس
; �اإلقل�م 
Z[دة�ومالئمة ظروف ج.  
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