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  الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

 العامة االجتماع األسبوعي لألمانة ،2018 فرباير 20املوافق له  1439 مجادى الثانية 03 انعقد، حبمد اهللا وتوفيقه، يوم الثالثاء

كلمته االفتتاحية مستهل  يف لعام األخ األمني اتوقف قد و  باملقر املركزي للحزب حتت رئاسة األخ األمني العام الدكتور سعد الدين العثماين،

على ميثاق األمناء العامني ألحزاب التحالف احلكومي أهم املستجدات الوطنية السياسية واحلكومية، واليت كان من أبرزها، توقيع عند 

ثيقة تعاقدية ومرجعا الذي يعترب و وهو امليثاق  حبضور قيادات هذه األحزاب وحضور وازن للصحافة،يف اللقاء الذي متيز أيضا األغلبية 

غلبية القائم على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات حمددة للقضايا الداخلية واخلارجية، مبا ألسياسيا وأخالقيا يؤطر عمل أحزاب ا

يف بية على مسؤولية كل أحزاب األغلاألخ األمني العام أكد ويف هذا الصدد  ،يستجيب بطريقة فعالة النتظارات املواطنات واملواطنني

  .العمل على حسن تنفيذ هذا امليثاق واحرتام مقتضياته، كل من موقعهعلى جملسي الربملان يف احلكومة و 

بإقليم والسلطات العمومية لهيئات السياسية والنقابية واجلمعوية لواإلجيابية من جهة أخرى مثن أعضاء األمانة العامة املسامهة الفعالة 

 تلك اهليئاتالذي عرب عنه ممثلو املوقف اإلجيايب اعي الذي عرفته هذه املدينة والتجاوب مع مطالبه، كما مثنوا يف تأطري احلراك االجتمجرادة 

حلكومة من أجل تأكيدها على امانة العامة ألجددت ا طار،إلويف هذا ا، العرض الذي قدمته احلكومة خالل زيارا للجهة الشرقية بشأن

  .عالن عنهاإلتنزيل كافة الربامج واملشاريع اليت مت ا حسن تنفيذ وتتبع

والذي العدالة والتنمية شبيبة الجتماع األول للمكتب الوطين ليف الشأن التنظيمي أخرب األخ األمني العام حبضوره رفقة نائبه األول ل

املوجهة هلم،   ةواإلسهام يف تقييم السياسات العمومي مبهامها يف تأطري الشباب املغريبمن أجل القيام احلزب أكد فيه دعمه ومساندته لشبيبة 

 اللجان، هذه مسؤوليات لتويلوقدم أعضاؤها مقرتحات بشأن الرتشيحات املركزية  اللجاناهليئات و  عن لعرض العامةكما استمعت األمانة 

له له القانون يف احلزب والالئحة الداخلية لألمانة على أن يعود األخ األمني العام يف االجتماع املقبل لتقدمي املرشحني لكل مهمة وفق ما خيو 

من القضايا آخر استعرضت عددا ، و العامة، كما تدارست األمانة العامة مستجدات عقد املؤمترات اجلهوية النتخاب كتابات جهوية جديدة

   .التنظيمية واختذت بشأا القرارات املناسبة
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