
 

 

 

  اجتماع المكتب التنفیذي

  :الحضور

  زھرة احساین -            ابراھیم باوش،- و          عبد هللا باد -

  لحسن باحمو-           احمد بولجاوي  -      عبد الرحمان شنا -

  یوسف اوضمین -              جمال متوكل-       رشید الصوابي -

  .رضوان الھكاري-            طارق ھاربوز -          بولكیدعماد  -

  .صحیة لظروفیوسف لعرج   :االعتذار

  :عمالأجدول 

  ...الفروع ،المؤتمر،العضویة الشرفیة،:الجانب التنظیمي .1

وضعیة  الریف،ملف  تعلیم ،في ال االمازیغیة  وضعیةع ازطا،یمشار(مناقشة خطة عمل التنظیم .2

  ..).الحریات العامة

  :الجانب التنظیمي 

واشاد على نجاح المؤتمر الخامس وعن  یة استھل الرفیق بادو في مداخلتھ عن ظروف المؤتمر في البدا

 كل فرع مؤتمرین عن  أربعة،فرع  28من اصل  فرع 23 حضورانضباط المناضلین طیلة اشغالھ ،

الذین لیسو في وضعیة غیر مؤتمري الفروع  مع احترام توصیة المجلس الوطني بخصوص حضور.

  .بصفة مؤتمر مالحظ نظامیة

  الذین )مریرت ، اولماس ،طاطا ،اسا ،تمارة ، الخمیسات( الحسم في وضعیة الفروع الخمسة

 .لیسو في وضعیة غیر نظامیة عبر استفسارھم  من اجل الضبط التنظیمي

  الفروع الجدیدة،تالوین،بني مالل على وضعیة ینعكس ألنھ،ألزطاالحسم في الوصل القانوني(...  

  من اجل  واإلبداعازطا وبالتالي یجب العمل  أجھزة،في المرأةالعمل على تقویة عمل ووجود

 .ازطا أجھزةالثلث في  إلىالوصول 

  العمل على ضبط انخراطات المناضلین من  المكتب المركزي لتسھیل العمل واالنتدابات في

  .ة المقبلة المحطات النضالیة والتنظیمی

 لة توزیع المھام بالنسبة لمستشاري المكتب التنفیذيأالحسم في مس.  

2017نونبر  05  المقر المركزي  



  التنظیمیة وبضوابطھبخصوص عدم االلتزام بعمل ازطا االساسي ومیثاق ازطا تفعیل القانون.  

  االتصال مع الفروع الغیر نشیطة قصد ضخ دماء جدیدة والتجدید قصد الحسم مع الفروع التي لم

  .في العمل داخل ھیاكل ازطا تبین عن رغبتھا

 داخل  ،وعن وضعیتھم التنظیمیةمن طرف بعض الجمعیات  استغالل المقر إشكالن ع اإلجابة

  .المقر

  قاعدة البیانات الفروع وإعداد االنخرطات، ضبط آلیةتفعیل.  

  خد بعین االعتبار التقسیم الجھويالالسكرتاریات الجھویة مع ا تأسیس أوتجدید  إلىالدعوة 

   .الجدید

 وتكلیف  ..)اإلعالم،االمازیغیة  تعلیم(ات الجدیدة في المرحلة القادمةاالنفتاح على بعض الملف

الرفیق عماد بولكید ، رشید الصوابي ،رضوان ھكاري  من اجل انجاز مشروع ھده الخطوة 

  .النضالیة

  اسالیب اشتغالنا  مع تطویر األمازیغیة األسماءوزارة الداخلیة حول منع لصیاغة مذكرة جوابیة

  .حول ھذا الملف

 جمیع المشاریع في شھر نونبر،دجنبراطالق  العمل على.  

  2017نونبر  19و18كلمیم ( الشباب من اجل الدیمقراطیة .1

  2017نونبر  26و25الحاجب (الحكامة المحلیة وتدبیر التعدد اللغوي والثقافي  .2

  )09/12/2017مراكش (التعدد اللغوي في الجماعات الترابیة  إدماج .3

  : البث في الملفات المستجدة

  .ندوة مكناس 1

  .التعلیم والقوانین التنظیمیة 2

  .ایض اینایر  تحضیر االحتفال ب  3

  تقریر المشاركة في ندوة مكناس مع توجیھ مخرجات الندوة الوطنیة،وانعكاسھا على

 .مياالبیان الخت

  الدینامیة في مشروع دعممع تفعیل ھذه  األمازیغیةجمع المعطیات المتعلقة بتدریس. 

 یعرض على المجلس الوطني اتخاذ قرار التعامل مع المنظمات األمریكیة الحكومیة.  

  األمازیغیةبخصوص ملف تدریس ووزیر التربیة الوطنیة  مراسلة رئیس الحكومة  

  .بمعطیات دقیقة مع تكلیف الرفیق رشید الصوابي بصیاغة مسودة

  التقریر السنوي ادإعدالشباب في  إشراكالتفكیر في.  

  2017ینایر  13و12و11دعم فرع الرباط من اجل االحتفال بایض اینایر. 



 التمییز العنصري أشكاللجنة مناھضة جمیع  إلىمقترح كتابي  إرسال. 

  

  

  المكتب التنفیدي 

 2017-11-05الرباط 


