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مبلر  7302ش تنرب  03اجامتػا يوم امسبت بتازة  امفدرامية ادلميوكراظية نوشغل املكتب الاكوميي نونلابة اموظنية نوتؼومي امؼضو يف غلد        

فدرامية ادلميوكراظية نوشغل بتازة، من أ جل مناكشة وثليمي ادلخول املدريس وثتبع مدى جتاوب املسؤومني مع املعامب امؼادةل نوشغيةل ام

ن ،، وبع نلاش جاد ومسؤولنونلابة اموظنية نوتؼومي 00ية، واإعػداد نوؤؤرمر اموظي امتؼومي   املكتب اإعكوميي : فاع

ايب امخلايس ويش يد مبشاركة نساء ورجال امتؼومي يف احملعات امنضامية اميت ختوضها امنلابة اموظنية نوتؼومي مبؼية ابيق يمثن امتنس يق امنل 

 امنلاابت.

 دفاػا غن معاههبا امؼادةل )اثنوية امزيتون، مدرسة أ وإد ازابير ...(.يمثن نضاإت امشغيةل امتؼوميية يف امؼديد من املؤسسات امتؼوميية  

من نتاجئ احلركة اموظنية  خرق املذكرة اإعظار نوحركة الانتلامية واس مترار اموزارة يف س ياسة مص ال ذان جتاه املترضرات واملترضرينيندد  

 .الاس تحلاقواجلهوية ضاربة غرض احلائط مبدأ  

 يستنكر امتغييب املؤهنج نوفركاء الاجامتغيني يف ثدبري امؼؤويات ال ساس ية ندلخول املدريس. 

 حبة ذلكل.يسجل الارثباك والارجتال احلاصل يف امتزنيل امسومي ملضامني امللرر اموزاري واملذكرات اموزارية املصا 

كوميية    يف ظل ػدم اس تلرار امبنيات امرتبوية ورضب الاس تلرار الاجامتغي وامنفيس نوشغيةل امتؼوميية.يرفض امتدابري امرتكيؼية نوؤديرية اإع

امصحية،  يرفض مفهوم اإعصالح املامئ ػىل امصباغة فلط ويعامب ابمتأ هيل احلليلي نوؤؤسسات امتؼوميية )ثوفري احلجرات اماكفية، املرافق 

 .امتسييج، ثأ هيل ادلاخويات وجتهزيها، ثوفري امنلل املدريس...(

نصاف املترضرات واملترضرين    .من نتاجئ احلركة اموظنية واجلهويةيعامب بشلك مس تؼجل اع

دارية وتربوية مع ثؼؤمي حراس ال من وامنظافة ػىل مجيع املؤسسات امتؼوميية ابإعكومي.   يعامب بتوفري املوارد امبرشية امالزمة من أ ظر اع

 وامؼاموني ابملعاع. تاس متني نوؤتؼاكدين وضامن تكوين مس متر نوؼاماليعامب بتكوين أ س 

 .، حتصني املؤسسات...(رافق امصحيةامليعامب بتوفري ظروف امؼؤل منساء ورجال امتؼومي وخصوصا يف امؼامل املروي )امسكنيات،  

اس تؼدادا  امفدرامية ادلميوكراظية نوشغل بتازةصباحا مبلر  03:33ػىل امساػة  7302أ كتوبر  30يوم ال حد  مالنؼلاديدغو اجملوس اإعكوميي  

 .نونلابة اموظنية نوتؼومي 00اموظي  نوؤؤرمر

ظارمه امنلايب امؼتيد من أ جل ادلفاع غن  منلابة اموظنية نوتؼوميايدغو مناضالت ومناضيل   ىل امتؼبئة ورص امصفوف والامتفاف حول اع اع

  املدرسة امؼؤومية وكرامة نساء ورجال امتؼومي.

    املكتب الاكوميي. غن                                                                                                
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ويرفض املس حبلوكها  ،يمثن نضاإت امشغيةل امتؼومييةاملكتب اإعكوميي نونلابة اموظنية نوتؼومي )ف.د.ش(     

كوميي  ومكتس باهتا كوميية بتازة، ويدغو اجملوس اإع أ كتوبر  30يوم ال حد  مالنؼلاديف ظل احلوول امرتكيؼية نوؤديرية اإع

  امفدرامية ادلميوكراظية نوشغل بتازة.ػىل امساػة امؼارشة صباحا مبلر  7302


