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 بيان املكتب الس يايس

رئاسة الس يد الأمني العام الأس تاذ ب، حضوراي حلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعا عقد املكتب الس يايس        

املس تجدات  يف، خصص للتداول لرابطاب 2022 مارس 10امخليس عبد اللطيف وهيب، وذكل يومه 

 .القضااي التنظميية للحزبكذا و  ،الس ياس ية الوطنية

اليت تشهدها احلرب الروس ية الأحداث  اتتطور عنداملكتب الس يايس  توقف ،الاجامتعهذا يف بداية        

زاء هذه  املغربيةحيث أأشاد الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس ابملوقف احلكمي للمملكة الأوكرانية،  ا 

 تشبث مبداي ،هذا التصعيد اذلي خلف مئات القتىل واجلرىحمن  اأأسفهو  اعن قلقه تحني أأعرب، احلرب

برضورة تسوية اخلالفات  امذكر و  ،اململكة املغربية القوي ابلوحدة الوطنية مجليع ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة

من والسمل احلفاظ عىل الأ  بغايةجب مبادئ القانون ادلويل وفق ميثاق الأمم املتحدة عرب الطرق السلمية ومبو 

 .العامليني

عىل اململكة املغربية، الس امي احلرب هذه اس تحرض املكتب الس يايس تداعيات  ،الس ياق ذاتويف            

وكذا  ؛موقع الأحداث يف مغادرة الراغبنياملواطنون املغاربة  اليت ينئ حتت وطأأهتاموضوع الصعوابت ما هيم يف 

املكتب أأشاد  ، فقدوهبذا اخلصوص مهنا؛ ةيالارتفاعات املهوةل يف أأسعار بعض املواد الأساس ية خاصة الطاق 

 ،بعدها مبارشةو ، اليت قامت هبا احلكومة بشلك استبايق قبل اندالع الأحداثواخلطوات ابجلهود الس يايس 

مع  بعني املاكن، وتكثيف عدد الرحالت املغربية والبعثات ادلبلوماس يةاحلضور الشخيص للسفراء من قبيل 

وتعبئة سفارة اململكة املغربية بكييف وسفارات اململكة املغربية ابدلول اجملاورة لأوكرانيا، ختفيض أأمثنة التذاكر 

 اليت تطرهحا هذه تحدايتلك ال يف ظروف عادية رمغ  املواطنني املغاربةمن  هممرت عودة عدد مثواليت أأ 

ىل املكتب الس يايس  يدعو ،واليوم .اخلطرية الأحداث جياد صيغ كفيةل حبالتفكري امجلاعي يف رضورة ا  ل حبث وا 

وعدم ضياع س نوات حتصيلهم املرتبطة بكيفية مواصةل هؤالء الطلبة املغاربة ملشوارمه ادلرايس  بعض املشالك

 العلمي. 

اس تحرض املكتب الس يايس مس الثالاثء، أأول أأ  للمرأأةختليد بالدان ذلكرى اليوم العاملي ومبناس بة           

كورش اسرتاتيجي داخل اململكة  يف العقدين الأخريين، املغربية املرأأةالتطور املسرتسل اذلي تعرفه وضعية 

رصار صاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ونرصه، الأمر اذلي مكن  ،املغربية  املرأأةيقوده بعزم وا 

الس ياس ية اجملاالت: العديد من مس توى موقعها عىل  تطويرتبوئ ماكنهتا يف نس يج اجملمتع و املغربية من 

 س مترار بعض املامرساتا عند توقف خاللها املكتب الس يايسأأيضا ، ويه مناس بة والاجامتعيةوالاقتصادية 

نجزات يف اجال املزيد من امل حتقيق وحتد من اليت تعوق ة طاب واال شاكالت الثقافية البنيويوالأع املتوارثة
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الاختالالت الاجامتعية ومعاجلة بعض  ،العامل القروي والهنوض بوضعية املرأأة يفاملساواة وتاكفؤ الفرص 

   .زواج القارصاتبابلعنف و املرتبطة 

ىل ذكل           الوضعية املقلقة اليت تعرفها أأسعار بعض املواد الاس هتالكية تدارس املكتب الس يايس  ،ا 

، احلكومة دلمع املواد الأساس ية يف الأسواق الوطنية اختذهتالقرارات الاستباقية الهامة اليت الأساس ية، منوها اب

ارتفاع  ذات الصةل بتقلباتتحدايت اخلارجية ال  اس مترار تداعياترمغ اس تقرار الأسعار اذلي مكن من  اليشء

ىل وداعيا يف ذات الآن  ؛أأمثان تكل املواد يف السوق ادلولية زيد من اليقظة والتعبئة التحيل مباحلكومة ا 

أأمثنة عىل مس توى والتصدي لبعض الاختالالت املسجةل  وتشديد مراقبهتا والتدخل الصارم حلفظ الأسعار

 ض املضاربني والوسطاء. بسبب جشع بع املوادبعض 

طار           آخر تطورات جاحئة فريوس "كوروان" دامئا، القضااي الوطنية ويف ا   تدارس املكتب الس يايس أ

لتعبئة اب اجددا اال شادة، حاالت اال صابة هبذا الفريوس ابرتياح كبري اس مترار الرتاجع يف، حيث جسل عىل بالدان

ذا هب. هذه اجلاحئة بداية انتشارمنذ املؤسسات والسلطات ببالدان  وخمتلف قامت هبا احلكومةالقوية اليت 

أأخذ  الاس مترار يف عىلاكفة املواطنات واملواطنني  املكتب الس يايسيف الوقت اذلي حيث فيه و ،الصدد

ىل دراسة و ، والالزتام باكفة التدابري الصحية املوىص هبا املعززة جرعات التلقيح نه يدعو احلكومة ا  قرار فا  ا 

جراءات  بة العامل لوطهنم الأم من القيود دلخول الرتاب الوطين، هبدف تسهيل زايرات مغار التخفيف املزيد من ا 

ة انتعاش القطاع الس يايح ببالدان، الس امي يف ظل املؤرشات والتوقعات اليت من هجة، وبغاية تشجيع ورفع وتري 

 طرية لهذه الس نة.قةل التساقطات امل نتيجةالقطاع الفاليح تفيد برتاجع 

الأقطاب التنظميية الس تة اليت انتخهبا  منسقيمن  ىل تقارير جديدةا  وبعد الاس امتع  ،حلزيباويف الشأأن        

قطب اال عالم والتواصل، قطب اال دارة والرمقنة، قطب تتبع العمل الربملاين ومؤسسة املكتب الس يايس سابقا )

 الانطالقة الرمسية كثريا املكتب الس يايسمثن  ؛التدبري املايل( املنتخبني، قطب العالقات اخلارجية، وقطب

قلميية لعدد من   تؤرش عىل بناء تنظميجد مواتية تنظميية يف ظروف اليت تعقد للحزب واحمللية املؤمترات اال 

 .قوي ومتنيمس تقبيل حزيب 

 اللقاءات اجلهوية اليت تنظمها تعرفهاما فتئت اليت  قويةاملكتب الس يايس ادلينامية المثن ، ومبوازاة ذكل       

عىل ة، و قو و  البامية بشلك أأكرث اس تقاللية منظمة املرأأة تأأسيسعادة ال   التحضرييةاللجنة  وتسهر علهيا

الس امي جبهة  ،هبذا اخلصوصابيق اجلهات  صعيدعىل  الاس تعدادات الهامة اليت قامت هبا اللجنة التحضريية

آسفي ودرعة اتفياللت وطنجة تطوان احلس مية عىل اليت تعيش  ادليناميةوكذا  ،الرابط سال القنيطرة ومراكش أ

يقاعها يسهم يف هتيئي الظروف املواتية لبناء تنظمي  الأمر اذلي ،هبا هجويةترقبا لعقد لقاءات لمي اململكة اأأق ابيق ا 

 نسايئ ابيم مس تقل وقوي.
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