
   الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

 قليمي بالمحمديةالمكتب اإل

 ســـالخام اإلقليمي رـــيان المؤتمـــب

 ، اَؼمذ انًؤرًش اإللهًٛٙ"مناضلون وعه حقوق المأجوريه مدافعونرذذ شؼبس "

 .9142َٕٕٚٛ  41ٔانغجذ  41انجًؼخ  ٙ، ٕٚينهكَٕفذسانٛخ انذًٚمشاغٛخ نهشغم ثبنًذًذٚخ انخبيظ

انكبرت انؼبو نهكَٕفذسانٛخ انذًٚمشاغٛخ نهشغم، األر ٔثؼذ انجهغخ االفززبدٛخ انُبجذخ انزٙ دعشْب 

انًكزت انزُفٛز٘ ٔانُمبثبد انٕغُٛخ ٔاالرذبداد انًذهٛخ  انضاٚش ٔأػعبء يٍ ػجذ انمبدس

نهكَٕفذسانٛخ انذًٚمشاغٛخ نهشغم ٔيًثهٌٕ ػٍ األدضاة انغٛبعٛخ ٔانجًؼٛبد انًذَٛخ ٔانفؼبنٛبد 

 ٔيُبظالد ٔيُبظهٙ انُمبثخ ثبنًذًذٚخ.

انؼظًٗ  غٛبق انذٔنٙ انًطجٕع ثًُٓٛخ ٔرذكى انذٔلنهعخ ٔانذًٚمشاغٛخ ٔثؼذ انًُبلشبد انًغزفٛ

ٔيذبٔالد االنزفبف ػهٗ  فٙ يصٛش انشؼٕة ٔانغٛطشح ػهٗ يُبثغ انطبلخ ٔانثشٔاد انطجٛؼٛخ

غٛبق انٕغُٙ انًزغى ثغٛبة انذًٚمشاغٛخ ٔاعزششاء انفغبد ٔرٕغم االعزجذاد نهٔ انمعٛخ انفهغطُٛٛخ

انز٘  انًذهٙغٛبق نهٔ ٔانزعٛٛك ػهٗ انذشٚبد انؼبيخ ٔانُمبثٛخ ٔإفمبس انفمشاء ٔإغُبء األغُٛبء

فٙ انزًُٛخ انًذكٕو ثبنزشاجؼبد ٔٔإغالق انًمبٔالد  هّٛ فعٛذخ ششكخ عبيٛشرطغٗ ػ

 ٔانزجٓٛضاد األعبعٛخ ٔانًشافك انؼًٕيٛخ ٔانصذخ ٔانزؼهٛى ٔانُظبفخ ٔاأليٍ ٔانجٛئخ ٔغٛشْب.

ٔثؼذ انزذأل فٙ األٔظبع انًبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانًُٓٛخ نهًأجٕسٍٚ فٙ انمطبع انؼبو ٔانمطبع 

ٔدزف  شاء غالء األعؼبس ٔرجًٛذ األجٕسانخبص ٔفٙ انزذْٕس انًغزًش نهمذسح انششائٛخ يٍ ج

انًذشٔلبد ٔانًٕاد األعبعٛخ ٔاسرفبع ركبنٛف انزؼهٛى ٔانزطجٛت ٔانًؼٛش انٕٛيٙ  انذػى ػٍ

ٔظؼف انًؼبشبد فٙ انزمبػذ ٔظشة انذشٚبد انُمبثٛخ ٔإغالق انًمبٔالد ٔرغشٚخ انؼًبل 

 ٔخشق انًمزعٛبد األعبعٛخ نًذَٔخ انشغم فٙ األجٕس ٔانزصشٚذبد االجزًبػٛخ.

 بالمحمدية: للشغل الديمقراطية فدراليةللكون اإلقليمي الخامس فإن المؤتمر

ٚؤكذ ػهٗ دك انشؼت انفهغطُٛٙ فٙ انذشٚخ ٔاالعزمالل ٔثُبء انذٔنخ انفهغطُٛٛخ انًغزمهخ  .1

 ٔٚذٍٚ كم أشكبل انزطجٛغ انزٕاغؤ ٔانذػى نهكٛبٌ انصَٕٓٛٙ انغبشى.ٔػبصًزٓب انمذط انششٚف 

هف انصذشاء انًغشثٛخ ٔفك ٚشذد ػهٗ ٔجٕة رذشٚش كم األساظٙ انًغشثٛخ انًذزهخ ٔغٙ ي .2

 زذثٛشانانًٕاغٍُٛ فٙ  ٔٚششن انشبيهخيب ٚؼضص انٕدذح انزشاثٛخ انٕغُٛخ ٔٚفزخ االفبق نهزًُٛخ 

 شؤَٔٓى انًذهٛخ ٔانجٕٓٚخ.انذًٚمشاغٙ ن

ٚشفط اعزًشاس ٔاعزششاء انفغبد ٔاالعزجذاد فٙ رغٛٛش دٔانٛت انذٔنخ انًغشثٛخ، ٔٚطبنت  .3

ٔانزذكى فٙ انًشٓذ انغٛبعٙ ٔرشٛٛذ يغشة انذشٚبد ٔانكشايخ ٔانؼذانخ ثًذبسثخ كم يظبْش انشٚغ 

فٙ  االجزًبػٛخ ٔإغالق عشاح كم انًؼزمهٍٛ ٔانًزبثؼٍٛ فٙ لعبٚب انشأ٘ ٔانذشان االجزًبػٙ

ب ػجذ انذك دٛغبٌ ٔػجذهللا إخٕاَُ انشٚف ٔصاكٕسح ٔغٛشْب ٔٔلف انًزبثؼبد ٔانًذبكًبد فٙ دك

انًششٔػخ نهذفبع ػٍ انصذخ انؼًٕيٛخ ٔانزؼهٛى انؼًٕيٙ د ُعبال، ٔٚزعبيٍ يغ انسدًٌٕ

ٔٚذٛٙ انًؼشكخ انًزٕاصهخ نألعبرزح انزٍٚ فشض ػهٛٓى انزمبػذ ٔنهطهجخ األغجبء ٔنكم انفئبد 

 انًُٓٛخ ٔاالجزًبػٛخ.



ٚؤكذ انًطبنجخ ثزذغٍٛ األٔظبع انًبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ نؼًٕو انًأجٕسٍٚ ٔانًٕظفٍٛ يٍ خالل  .4

نهجًٛغ  ٚجٙ ٔرٕفٛش انصذخ ٔانزؼهٛى انجٛذ ٔانًجبَٙجٕس ٔرخفٛط انثمم انعشانضٚبدح فٙ األ

ٔانذذ يٍ غالء انًؼٛشخ ٔدزف انذػى ػٍ انًٕاد األعبعٛخ ٔانًذشٔلبد ٔرطٕٚش انزغطٛخ 

 االجزًبػٛخ فٙ انزمبػذ ٔظًبٌ انًؼبشبد انًغزذايخ انعبيُخ نهذذ األدَٗ نهؼٛش انكشٚى.

، نذشٚبد انُمبثٛخ ٔػهٗ انذك فٙ انزُظٛى ٔاالَزغبة انُمبثٙٚذٍٚ كم أشكبل انزعٛٛك ػهٗ ا .5

ٔٚذػٕ نالػزشاف انؼًهٙ ثبنفؼم انُمبثٙ يٍ خالل ادزشاو انذك فٙ رأعٛظ انًكبرت انُمبثٛخ ٔرُفٛز 

انًمزعٛبد األعبعٛخ فٙ لبٌَٕ انشغم انًغشثٙ ٔاالدزكبو نهزفبٔض ٔانذٕاس فٙ رذثٛش انؼاللبد 

 انجًبػٛخ نهشغم.

هطبد انًكهفخ ثبنزفزٛش ٔانًشالجخ ٔثبنجذث ٔانًصبنذخ نًًبسعخ صالدٛبرٓب انكبيهخ ٚذػٕ انغ .6

يٍ أجم سدع ٔٔلف كم أشكبل خشق لبٌَٕ انشغم ٔرفؼٛم انٛبد انًصبنذخ ٔفط انُضاػبد 

ٔإسعبء يمٕيبد انزفبٔض ٔانذٕاس االجزًبػٙ انذائى نزؼضٚض االعزمشاس داخم انًمبٔالد 

 .ثًذُٚخ انًذًذٚخ ٔاإلداساد انؼًٕيٛخ

اإلغالق انًزضاٚذ نهًمبٔالد انصُبػٛخ ٔرغشٚخ ٚذًم انذكٕيخ انًغشثٛخ انًغؤٔنٛخ انكبيهخ فٙ  .7

االف انؼًبل، ٔٚؼزجش ثأٌ انخٕصصخ انؼًٛبء ٔانفزخ انؼشٕائٙ نهغٕق انٕغُٛخ أظش كثٛشا 

، ذ االعزماللثبنصُبػبد انٕغُٛخ ٔديش انًكزغجبد انزٙ رذممذ نفبئذح االلزصبد انٕغُٙ يٍ ثؼ

ٔٚطبنت ثبالَكجبة ػهٗ يؼبنجخ انصؼٕثبد انزٙ رٕاجّ انًمبٔالد ٔاالػزُبء ثأٔظبع انؼًبل 

 انًغشدٍٛ ٔانؼًم ػهٗ إػبدح إديبجٓى فٙ عٕق انشغم.

 ٚذػٕ انذٔنخ انًغشثٛخ نزذًم يغؤٔنٛبرٓب نهًغبػذح فٙ االعزئُبف انؼبجم نإلَزبج ثًصفبح .8

انؼشالٛم انزٙ رعٛغ ػهٗ انًغشة فشصخ رؼضٚض األيٍ انطبلٙ انًذًذٚخ نزكشٚش انجزشٔل ٔرذنٛم 

يٍ جشغ انهٕثٛبد انًزذكًخ فٙ عٕق انًذشٔلبد  ٔانؼبيهٍٛ فٙ لطبع انُمم ٔإَمبر انًغزٓهكٍٛ

ٔصٛبَخ  ششكخ عبيٛش فٙ غٕس انزصفٛخ انمعبئٛخ يذَٕٚٛخٔدًبٚخ انًبل انؼبو انًزٕسغ فٙ 

 .نفبئذح انًغشة ٔانًغبسثخ انجزشٔل انزٙ رٕفشْب صُبػبد ركشٚش ٔانًضاٚب انًزؼذدحانًكبعت 

طبنت كم انغهطبد ٔانجٓبد انًؼُٛخ نزغطٛش يخطػ رًُٕ٘ شبيم ٚٓذف نزٕفٛش انشغم ٚ .9

انكشٚى نجُبد ٔأثُبء انًذًذٚخ ٔنزذغٍٛ خذيخ انًشفك انؼًٕيٙ فٙ انصذخ ٔانزؼهٛى ٔيكبفذخ 

اإلجشاو ٔرٕفٛش األيٍ ٔانشلٙ ثًغزٕٖ انزُشٛػ انثمبفٙ ٔانفُٙ ٔانشٚبظٙ ٔرُظٛف انًذُٚخ 

 ٔظًبٌ دمٕلٓى. ٔانشٕاغئ ٔاالػزُبء ثأٔظبع انؼبيهٍٛ فٙ انُظبفخ ٔرذغٍٛ جٕدح انٕٓاء

ثبنًذًذٚخ إنٗ رأعٛظ ججٓخ اجزًبػٛخ يٍ أجم ٔانًُبظهخ ٚذػٕ كم انزُظًٛبد انذًٚمشاغٛخ  .11

 ٔثمبفخانُعبل ٔانذفبع نزذغٍٛ انٕالغ انًؼٛشٙ ثبنًذُٚخ يٍ صذخ ٔرؼهٛى َٔظبفخ ٔثٛئخ ٔسٚبظخ 

عبعٛخ نفبئذح األ ٔانخذيبدجشاو ٔظؼف انزجٓٛضاد انفمش ٔاإلّٛ ٔيذبسثخ كبفخ يظبْش ٔرشف

  انشؼجٛخ. انجًبْٛشػًٕو 

ٚذٛٙ كم انكَٕفذسانٛبد ٔانكَٕفذسانٍٛٛ ػهٗ انُجبح انًزًٛض نٓزِ انًذطخ انزُظًٛٛخ انٓبيخ  .11

انزٙ رُذسج فٙ رُضٚم يخشجبد انًؤرًش انًشكض٘ انشايٛخ نهشثػ ثٍٛ انُعبل ٔانزُظٛى ٔنزؼضٚض 

جبْضٚخ انُمبثخ نًٕاصهخ يغٛشح انُعبل ٔانزشافغ فٙ عجٛم دًبٚخ ٔرطٕٚش يكبعت انطجمخ لذساد ٔ

انؼبيهخ، ٔٚشٛذ ثبنجٕ انذًٚمشاغٙ ٔاألخٕ٘ انز٘ عبد يُبلشبد أٔساق انًؤرًش ٔاَزخبة انًكزت 

 اإللهًٛٙ انجذٚذ يغ انزًثٛم انًششف نهُغبء ٔانشجبة ٔانمطبػبد انُمبثٛخ.
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