
 

ظار إدلًنامِة إمخنظميَة وإمنضامَة إميت ثؼُشيا إمنلاتة إموظنَة نلخؼلمي إمؼضو يف إمفِدرإمَة إدلميلرإظَة نلشغل ، إهؼلد إملؤمت  ر يف إ 

د ومسؤول مرد الاغخبار نلمدرسة "من أأجل ثؼاكد جدًد مفؼل هلايب جاإجليوي إلأول  دورة إمفلِد " فاضل إمفوإل" حتت شؼار

مبجمع دإر إمش باب إملدس تفاس، وكد متزيت إجللسة الافذخاحِة نلمؤمتر  7502ماي  50وإمسبت  50، ًويم إدلؼة "إمؼمومِة

 وإمخكوٍن ابجلية. إمرتتَةومسؤويل كعاع  إجليوي إلأول ابحلضور إموإزن نليَئات إمس َاس َة وإمنلاتَة وإدلؼوًة

ة نلمؤمتر وإميت أأملاىا إمتاثة إجليوي إلأخ غبد إمؼٍيي إغبزية وإميت أأدد فاها ػى وتؼد الا       س عامع إ  ى ملمة إنلجنة إمخضضيًر

ًوي إذلي غرض إمس َاكات  ق نلفؼل إمنلايب ابجلية، ثناول إملكمة إمتاثة إمؼام نلنلاتة إموظنَة نلخؼلمي إلأخ غبد إمؼٍيي إ  خارظة إمعًر

صالح إملنظومة إمرتتوًة، ورضورة إدلفاع غن  إميتكذدادًة إمس َاسة والاجعامغَة والا ًنؼلد فاها إملؤمتر إجليوي، مرديإ ػى أأمهَة إ 

جياد إحللول إمناجؼة  دلَع الاخذالالت إميت ثؼرفيا إملنظومة، مما ًخعلة منا رص إمدف إمنلايب من أأجل إدلفاع إملدرسة إمؼمومِة مع إ 

ل إجليوًة  إملخلدمة ابملعاع، وما ًداحهبا منن غن إملدرسة إمؼمومِة، وغن حلوق وم  رساء وثزًن كدس بات إمشغَةل إمخؼلميَة يف ظل إ 

ة وإمرتتوًة ملأاكدميَة وػى رأأسيا ملف إملوإرد إمبرشًة.  ثفوًخات مالخذداصات إال دإًر

ن إملؤمتر إجليوي إلأول :        إ 

 ، تفضل مصود مناضالثو ومناضلَو.   مكناس –ٌسجل إػزتإزه تنجاح إملؤمتر إجليوي إلأول جلية فاس  

لي ابغخباره فضاء ندلفاع غن وحدثنا إمرتإتَة ضد إخلدوم.   ٍمثن غودة  إملغرب ملنظمة الاحتاد إال فًر

 .شؼة إمفلسعَينإم مع هضاالت   إمالمرشوط وثضامن 

 إملكدس بات.ٍمثن إمخنس َق إمنلايب وإمؼمل إموحدوي إذلي ثفرضو إمظرفِة إحلامَة إميت ثؼرف حرإجؼات غن  

صالح مشويل ًضمن حلوق ومكدس بات إمشغَةل وحماس بة إملسؤومني غن   دغو إ  ى إ  صالح إمخلاػد ًو ًؤدد رفضو ملا مسي اب 

فالسو.  إ 

ل  70و  01ًعامة تخفؼَل ما ثبلى من إثفايق    .7500أأبًر

كرإر هظام أأسايس وهظام ثؼوًضات ػادمني ومندفني ملك إمفئات إمخؼلميَة.   ًعامة اب 

 . 7552و  0190هداف حضااي إمنظامني إلأساسني ًعامة اب   
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ون، ًعامة ت   حاملو إمشيادإت إمللدَون من دسوًة إمللفات إمؼادةل خملخلف إمفئات إمخؼلميَة : إملساػدون إمخلنَون وإال دإًر

، إمللكفون خارج سلكيم، إدلاكحرة، إملفدشون، إمدس َير وإملرإكبة إملادًة 1إمسمل  إمرتكِة، إملربزون ، إمخوجِو وإمخخعَط،

 وإملامَة، إلأظر إملشرتدة )إملخرصفون(، إمؼرضَون، إمللضلون ... 

دإرة إمرتتوًة )إال دإرة ابال س ناد    وإال دإرة ابملسكل(. –ًعامة إملسؤومني توضع حل شامل مال 

إهني إمرتإجؼَة )إمخلاػد، إمخوظَف ابمؼلدة، فدل إمخوظَف غن إمخكوٍن، الاكذعاع من إملو  نغإ  ى إمرتإجع إحلكومة ًدغو  

  أأجور إملرضتني ...(.

ة من إمليام( 001ًدغو إ  ى إمرتإجع غن إملرإرإت إمخؼسفِة )حرسُة   دإًر غفاء أأظر حرتوًة وإ    .من الاساثذة إملخدرتني، وإ 

 حيذرىا من ميإمق إمخوظَف ابمخؼاكد.ًعامة إموزإرة تخوفير إملوإرد إمبرشًة إمتافِة و  

عامة تخضسني ظروف إمؼمل ابموسط إملروي ورصف إمخؼوًضات إملرصودة هل.   ًؤدد ًو

 ًؤدد ػى حق إمشغَةل إمخؼلميَة يف إمرتكِة مع إغعامد مؼاًير مندفة وػادةل. 

تظروف إمخخفِف من ساػات إمؼمل كني إملرأأة من حلوكيا اكمةل وػى رأأسيا: حليا يف رخدة إمرضاػة، متخَؼيا ًعامة بمت 

 ذوي الاحذَاجات إخلاصة وحليا يف الاس خلرإر إلأرسي.يف حاةل وجود أأظفال 

ؼخرب الاكذعاع غنو منافِا نللاهون وروح إدلس خور.   ًؤدد ػى حق إمشغَةل إمخؼلميَة يف إال رضإب ًو

سات إمؼلمَة ػى أأن إمشغَةل إمخؼلميَة أأدرث ًعامة إملسؤومني ابغعامد كاهون إلأمرإض إملينَة، خاصة تؼد أأن أأددت إدلرإ 

 غرضة ملأمرإض وخاصة إمنفس َة مهنا.

رشإك إمنلاابت   رساء إجليوًة إملخلدمة يف جمال إمرتتَة وإمخكوٍن.ًعامة إلأاكدميَة اب   وإمفركاء الاجعامغَني يف لك ماهل ػالكة اب 

 ت.ًعامة ابغعامد إمشفافِة وإموضوح يف إمخؼامل مع إملضااي وإمللفا 

غَة ابجلية.    ثوفير إملوإرد إمبرشًة إمتافِة مخدٌرس إلأماًز

 ًدساءل غن إمخبأخر إحلاصل يف جسوًة ملفات إمخؼاضدًة. 

 ، وثنظمي إحلردة إجليوًة كبل إحلردة إموظنَة.إ  ى ظموحات ورغبات إمشغَةل إمخؼلميَة حرىقثنظمي حردة إهخلامَة  

 

ن إملؤمتر إجليوي إلأ يف إخلخام           ذ حييي اكفة مناضالت  مكناس –ول نلنلاتة إموظنَة نلخؼلمي )ف.د.ش( جلية فاس ، إ  إ 

د من  دغومه إ  ى إملًي ومناضيل إمنلاتة إموظنَة نلخؼلمي )ف.د.ش( ػى إجمليودإت إميت ًلومون هبا خدمة نلمدرسة إمؼمومِة ًو

 . والاخنرإط يف هضاالت إمشغَةل إمخؼلميَة إمَلظة ورص إمدفوف مخضدني إملكدس بات وإدلفاع غن مرشوغَة ملفيم إملعليب

 مكناس. –فاس  جلية إلأول إملؤمتر إجليوي ، 7502ماي  50 يف: فاس


