
 

 أحزاب األغلبية بالغ

أحزاب هليئة رئاسة اجتماع على الساعة الثانية زواال،  2017 ماي 31 املوافق ل 1438 رمضان 05األربعاء  انعقد يوم
 ، حبضوربوصفه رئيسا هلذه اهليئة حتت رئاسة السيد رئيس احلكومةمن ينوب عنهم،  وأالعامني  أمنائهاحبضور األغلبية احلكومية 

 دولة املكلف حبقوق اإلنسان والسيد وزير العدل.السيد وزير ال

تقدم السيد وزير العدل بتقرير حول املعطيات املرتبطة باملتابعات اجلارية بشأن بعض املواطنني على  جتماعوخالل هذا اال
قانون وعلى ، وأكد على احلرص على احرتام حقوق اإلنسان ومقتضيات الخلفية احلراك االجتماعي الذي يعرفه إقليم احلسيمة

   تبعة  ي فت  املتابعات املذكور  حتت إررا  ومراقبة النيابة العامة.سالمة املساطر القانونية امل

 :األغلبيةفإن قياد  أحزاب مناقشة صرحية ومسؤولة وبعد 

وتذكر  ،ي هبا العملوفق املقتضيات القانونية اجلار املشروعة االجتماعية  البطاملتعبريا عن ق  ي االحتاا  احلعلى تؤكد جمددا  (1
، والعمل على تعزيز هنج احلوار أنه من واجب اجلميع صيانة ممارسة هذا احلق من أي إخالل أو رطط

 ؛االجتماعية والعدالة والدميقراطية والكرامة احلرية  ياملواطنني واملواطنات  تطلعات احتضانو 
املها مع تلك االحتااجات، وحتيي التعامل املسؤول لقوات  ي تع احمللية تنوه بنهج احلوار الذي اتبعته احلكومة والسلطات (2

 األمن بكل مكوناهتا معها
جتدد و ، مناطق اململكة من وغريها احلسيمة إقليم لساكنة املشروعة املطاَلب مع اإلجيايب لتفاعلمن ا إىل مزيد احلكومةتدعو  (3

التنموية  املشاريعاألوراش و  إجنازوتري   تسريعماي اجلاري إىل  14دعوهتا الصادر   ي بالغها بتاريخ 
 ؛تفعيلها  ي حبزم التعاملو  ربجمةامل

 إىل العمل على محاية املمتلكات العامة واخلاصة واحرتام املؤسسات، تعزيزا لألمن واالستقراراجلميع تدعو  (4
سياد  دلة للمتابعني، انتصارا لعلى احرتام املساطر القانونية  ي املتابعات وضمان رروط احملاكمة العاتؤكد على مزيد من السهر  (5

  املؤسسات؛احلق و دولة القانون  ي إطار 
، املعطيات املتعلقة باملوضوع املواطنني واملواطنات والرأي العام الوطين بشأن جتاهاحلكومة إىل انتها  سياسة تواصلية فعالة عو تد (6

  .عرب خمتلف قنوات اإلعالم والتواصل باخلصوص وذلك
هو النهج و حتت قياد  جاللة امللك حفظه اهلل،  تعزيز هنج اإلصالح  ي ظل االستقرارميع  ي العمل على سؤولية اجلتذكر مب (7

إىل أكثر من أي وقت مضى حاجة بالدنا هو ما يؤكد و  هامة.دميقراطية وتنموية  مكتسبات مراكمةالذي مكن بالدنا من 
آليات مؤسساتية  ووسائل اإلعالم، بوصفها واجملتمع املدينإىل جانب النقابات  السياسية،حزاب ألاإلجيايب لدور التعزيز 

 للوساطة بني الدولة واجملتمع.
 

 م 2017ماي  31ه املوافق  1438رمضان  05وحرر بالرباط  ي: 

ـ االتحاد  للقوات الشعبية االتحاد االشتراكيالتجمع الوطني لألحرار ـ الحركة الشعبية ـ  –حزب العدالة التنمية 
 التقدم واالشتراكيةـ الدستوري 


