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  بالغ

وافق امل 1442صفر  10م اإلثنني ة حلزب العدالة والتنمية مساء يو انعقد حبمد هللا وتوفيقه لقاء استثنائي لألمانة العام
سة األخ األمني العام الدكتور سعد الدين العثماين، بطريقة نصف حضورية، ، 2020شتنرب28 خصص أساسا  لتدارس حتت ر

  .مستجدات القضية الوطنية ومتابعة بعض القضا اجلارية
عرض أكد فيها على أولوية القضية الوطنية يف اهتمامات حزب العدالة والتنمية، و  ،وافتتح اللقاء بكلمة لألخ األمني العام  

ذا امللف اتداملستجعددا من  اجلوابية على عريضة احلكومية عددا من التدابري الواردة يف املذكرة  كما استعرض،  املرتبطة 
م ، ومعطيات حول اعتزام احلكومة إطالق تقييم شامل للمنظومة القانونية حلماية  املتعلقة حبماية مرضى السرطان والتكفل 

وخاصة فيما يتعلق  قبلةون املالية للسنة املالية املتدابري اهلامة اليت تعتزم احلكومة تضمينها يف مشروع قانمربزا عددا من ال، الطفولة
بدينامية احلملة الوطنية اليت أطلقها  وجدد األخ األمني العام تنويهه.التعليمو الصحة  يمثل قطاع ةعية احليويالقطاعات االجتم

ا بنجاحو  19جائحة كوفيد زب لدعم جهود مكافحة احل  .املواطننيو  املواطناتوتلقى جتاو واسعا من  ،اليت تتواصل فعاليا
مصطفي  ألخرئيس جلنة الصحراء املغربية االوطنية تقدم به قضية الاستمعت األمانة العامة لتقرير حول تطورات بعد ذلك 

ملبادرة احلكم للموقف املغريب و واملساندة توسع الدعم  حيث سواء مناليت تعززت لفائدة القضية، املكاسب أبرز فيه ، اخللفي
  .وعودته لسياسة االستفزاز  نفصايل، أو من حيث تفاقم أزمة الطرح االالذايت

 سليمان العمراين،األخ النائب األول لألمني العام املشاورات االنتخابية تقدم به مستجدات كما استمعت إىل تقرير حول 
املدير  هقدمتقرير آخر مث ل. منط االقرتاع والالئحة الوطنيةو بعض املقرتحات املقدمة حول القاسم االنتخايب  الذي توقف عند

لوقاية من جائحةحول سري احلملة ا عبد احلق العريب األخالعام    . كورو  لوطنية للتوعية 
  :وبعد نقاش معمق يف خمتلف القضا املذكورة مت التأكيد على ما يلي

 فيما يتعلق مبستجدات قضية وحدتنا الرتابية: والأ
املواقف فيه أبرز الذي و للجمعية العامة لألمم املتحدة،  75املوجه للدورة رئيس احلكومة خبطاب األمانة العامة  نوهت )1

أن  وطنيةقضية الوحدة الذكر خبصوص فالعديد من القضا اإلقليمية والدولية، القضية الوطنية و الثابتة للمملكة املغربية جتاه 
ائي للخالف اإلقليمي  جياد حل سياسي  ، ووفق حول الصحراء املغربية، يف إطار وحدته الرتابية وسيادته الوطنيةاملغرب ملتزم 

ودفاعا عن  الفلسطيينالشعب إىل جانب ملواقف الثابتة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا ذكر كما . املعايري اليت ذكرها اخلطاب
للحوار سهام املغرب املتجدد يف التقريب بني األشقاء الليبيني من خالل االحتضان املتواصل ذكر أيضا و ، القدس الشريف

    ؛اللييب اللييب
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كيدها على عدالة القضية الوطنية املرتكزة على ألجتدد ا )2 حقائق وعلى البيعة اليت تربط بني العرش والشعب مانة العامة 
احلزب  ومعطيات الواقع االجتماعي والثقايف، وتشدد على موقفالدويل حكام القانون أو  األمم املتحدةميثاق و التاريخ واجلغرافيا 

يف  نرة مبآسي احملتجزيجوتدعو إىل وقف املتا ،وأال بديل عن خيار احلكم الذايت التقسيم والتجزئةالثابت الرافض لالنفصال و 
  ؛بة لنداء العقل وآصرة األخوة والوحدةا ودوليا واالستجالت التجزئة والتقسيم قار واالعتبار من مآندوف يخميمات ت

ئسةإلبعض احملاوالت الفاشلة لتدين  )3 عد الفشل يف استغالل ب  ،عالن عن مشروع سياسي تقسيمي وذلك يف خطوة 
لتعامل احلكيم تو  .شعارات حقوق االنسان  ؛لالستدراج الستفزاز الطرح االنفصايل املرفوض شعبياالرافض من قبل املغرب نوه 

تمع املدين واملنظمات الشبيبية حتمل مسؤوليتها يف التصدي للفكر ألن على اأعترب ت )4 حزاب السياسية وهيآت ا
افته وتفاقم  ،االنفصايل وعزله اد كلي ندوف وتوسع اليأس وسط انسدييف وقت اشتدت فيه األزمة يف خميمات ت ورطتهوتبيان 

ت  ؛يف احلقوق واحلر
قرار احرتام إىل احلزم يف إالكركرات، وتدعو منطقة مم املتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل يف ألموقف اجيابية تسجل  )5

ألمن   ىل االنسحاب منها واعتبار ذلك مًساإمن الرافضة للوجود االنفصايل يف املنطقة واليت دعت صراحة ألقرارات جملس ا
 ؛واالستقرار

اليت تعرفها املخيمات واليت اشتدت مع جائحة   واملآسي ا يف وقف االنتهاكاتتهإىل حتمل مسؤولياملتحدة تدعو األمم  )6
  ؛كورو

ملشاورات االنتخابية: نيا   فيما يتعلق 
تؤكد األمانة العامة على أن مراجعة القوانني االنتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز االختيار الدميقراطي وصيانة  )7

ال، خاصة ما يتعلق بنظام الالئحة الاملكتسبات احمل ويقلص   ،السياسية ذي يعزز التصويت على أساس الربامجققة يف هذا ا
 .من خالل ممارسة حق وواجب التصويتم انتخايب يعزز املشاركة واحملاسبة السياسية واعتماد قاس، من حدة الفساد االنتخايب

نتخايب السليم، كما ف املقتضيات الدستورية واملنطق االومن هنا فإن احتساب القاسم االنتخايب على أساس عدد املسجلني خيال
  .خيالف ما هو معمول به يف التجارب الدميقراطية املقارنة

اقية لتعزيز مصدتؤكد األمانة العامة على أن تعديل القوانني االنتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغري ملتبسة تتجه  )8
  ؛الشباب ومغاربة العاملو  النساءاملؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة 

دة يف عدد أعضاء  جملس النواب، ملا ميثله ذل )9 ك من رسالة سلبية تعاكس رهان تؤكد األمانة العامة رفضها املطلق للز
 تعزيز الثقة يف املؤسسات املنتخبة ومؤسسات الوساطة؛

 



  
   
    

  

  
  

  مانة العامة

 

3 

  فيما يتعلق جبهود حماربة السرطان وحماربة العنف ضد األطفال: لثا
مجيابية األمانة العامة تسجل  )10 ، تفاعل احلكومة مع عريضة احلياة املتعلقة حبماية مرضى السرطان والعناية 
اجلوابية حول العريضة احلكومية لتدابري الذي تضمنها الرسالة  ، وكذالدميقراطية التشاركيةعلق املتدستوري اللمقتضى تفعيالل

مج الوطين للوقاية من السرطان وختصيص موارد  ىلدمنها إنشاء جلنة وطنية املذكورة، و  السيد رئيس احلكومة لتتبع تنفيذ الرب
  ؛ان تدابري تعميم التغطية الصحية اليت تعكف احلكومة على أجرأ، فضال عتهمالية هامة ملقاوم

إجراء إىل  اهلادفةفإن األمانة العامة إذ تنوه مببادرة احلكومة  ،االعتداء على األطفالو وفيما يرتبط بتزايد ظاهرة العنف  )11
ا مراجعة شاملة للمنظومة القانونية املتعلقة حبماية األطفال ضد االعتداءات املختلفة واملعاجلة اإلجرائية،  تؤكد على أمهية  فإ

املقاربة الشمولية اليت تتجاوز اجلانب القانوين على أمهيته، لتشمل التوعية والتحصني الفكري واألخالقي، وهو دور تشرتك فيه 
ا و  جهز حثنيوجمتمع مدين ة وإعالم يندي ماعية من أسرة ومدرسة ومؤسساتتمؤسسات التنشئة االجالدولة    ؛ومثقفني و

  : "احم نفسك وحبابك حتمي بالدك" فيما يتعلق بفعاليات محلة :رابعا
والدعوة ملواصلتها  لفعاليات واألنشطة النوعية للحملة اهلادفة لدعم جهود مكافحة كورو اددجم تنوه األمانة العامة )12

وسلطات مجاعية وترابية وسيعها كما وكيفا، كما جتدد تنويهها جبهود خمتلف الفاعلني من جلنة علمية وأسرة طبية وسلطات وت
من التحكم يف تعاىل بفضل هللا إعالمية فضال عن جهود القوات املسلحة امللكية، وهو ما مكن منابر أمنية ووقاية مدنية و 

لتخفيف التدرحيي من قيود احلجر الصحياملدن ومس اجلائحة يف بعض إىل مزيد  وخمتلف املتدخلنيوجتدد الدعوة للمواطنني  .ح 
حفظه  ذلك جاللة امللك والتدابري االحرتازية وإىل تعزيز روح املسؤولية واملواطنة كما دعا إىل االجتماعياعد بمن التزام تدابري الت

 ؛والشعبثورة امللك يف خطاب ذكرى هللا 

حملهود التواصلي والتأطريي: خامسا   فيما يتعلق 
ا األخ األمني العام واإلخوة األمانة العامة جتدد  )13 أعضاء واألخوات تثمينها للمجهودات التأطريية والتواصلية اليت يقوم 

ة واألخالقية املعتمدة ؤسساتيماع متبادل وفق القواعد املتواصل داخلي مستمر واستحتقيق من  ، مبا مكناألمانة العامة وغريهم
طار ما يسمح ببسط املعطيات كلما لزم ذلك حول منهج احلزب وتعاطيه مع إيف احلزب، وتدعو إىل مواصلة هذه الدينامية يف 
  تدبري الشأن العام يف احلكومة ويف اجلماعات الرتابية؛عدد من  القضا الطارئة، ومواصلة إبراز حصيلة 
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