
                                  

 

 بــــالغ
هتية بلك امييئات "  مبدينة املنيعرة و اذلي أ سفر يف هلعتو امسادسة أ هنا2017ش تنرب  24تؼد انولاء امتنس يلي اذلي مجع ادلؼيات امثالث تتارخي 

ىل مساهدة املضااي امؼادةل مييئة الإدارة امرتتوية و الاهفتاح ػىل امنلاابت و دغوهتا حلضور ملاء جيمع ادلؼيات امثالث  والإظارات امنلاتية و ادلؼوية و احللوكية اإ

و   امؼمومية ابملغرب و ادلؼية اموظنية نوحراس امؼامني  ادلؼية اموظنية ملديرات و مديري امتؼومي الاتتدايئ ابملغرب و ادلؼية اموظنية ملديرات ومديري  امثاهوايت)

    CDT - FDT - FNE – - UMT  -UGTM - UNTMمن هجة و امنلاابت  (امنظار و رؤساء ال شغال و مديري ادلراسة
مبركز منظمة  رضات و الاجامتػاتاوتؼد مراسةل ادلؼيات امثالث لك امنلاابت امست املذكورة ساتلا يف شب ن انولاء اذلي أ ختري ماكهو تلاػة املناظرات و املح

 - CDT اهعالكا من امساػة احلادية غرش ضباحا اس تجاتت أ رتؼة هلاابت نوعوة و يه 2017 أ كتوبر 15امتضامن اجلامؼي املغريب، و ذكل يوم ال حد 

FDT - FNE –UNTM 
نكون كد كعؼنا امعريق من خالل اجامتغنا ىذا ػىل لك متدخل يدغي وجود رصاع تني ادلؼية و امنلاابت أ و وجود ػداء تني املسكل  و  الإس ناد اذلين و هبذا 

. هلٌل مطري مشرتك و موف واحد ل يلبل امتلس مي

و الإغفاءات و غريىا من امنلط  و املواكف حيث أ سفر ىذا  ثناول انولاء ٍلوػة من امنلط هتم امنظام ال سايس اخلاص ابلإدارة امرتتوية و ادلمع الإداري  ىكذاو

 :الاجامتع ػىل امتب كيد ػىل ما يًل 

خراجو وثوفري مزياهيتو  -  .امنظام ال سايس ىو اخملرج نوؼديد من مشالك امفئات ينبغي امتؼجيل ابإ

و ابمنس بة ملسكل الإدارة امرتتوية  فلد اكهت ادلؼية ثعامة  تب ن . اس تعاغت ادلؼية  أ ن هتئي و ثبين موفا معوبيا يتضمن ما ىو همين و ما ىو معويب -

ظار ىو امتكوين اذلي يتوج تدتووم، و أ ضبح الآن  . الإظار معوة أ سايساملدخل مالإ

ههيا يه جزء من مكوانت ال رسة امتؼوميية -  .اغتربت امنلاابت أ ن الإدارة امرتتوية ابمنس بة اإ

 .ىناك اس هتداف ماكفة املناضوني من خالل الإغفاءات و امتشيري هبم وػدم الاػرتاف ابجمليود -

 .امؼمل ادلؼوي يف ثلاظع مع امنلاابت و ادلؼيات امثالث و امتب كيد دامئا أ هنا ميست تديال هلاتيا -

 .الثفاق ػىل جشكيل جلنة نومتاتؼة مكوهة من غضو غن لك ىيئة هلاتية ومجؼوية -

ىل أ ن حضور امنلاابت و ادلؼيات يؼرب غن اموحدة و امتب كيد ػىل أ ن املوف س يب خذ جمراه احلليلي   و اغتربوا أ ن اميجمة ػىل و كد خوُص احلارضون اإ

املدرسة امؼمومية جية أ ن يتجند ميا ادليع مبا فهيا امنلاابت و ادلؼيات و ال حزاب امس ياس ية و  كذا هنوض لك املوى احلية يف امبالد دلمع املدرسة 

ىل ثعوير ال داء امنضايل و ثوحيده من خالل ظرح برانمج هضايل . امؼمومية و رد الاغتبار ميا  .و دػا ادليع اإ
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