
ّ االمرشاالبرنامج ااإلنتخابي لـ بنواا شاتورريیيیهھ٬،  ح لتمثيیل "غيیر االصحافيیيین" في مجلس إإددااررةة االـ أأ.فف.بب.ـ  
	  

فيیهھاة ووأأنن تحترمم موظظّ أأنن تكونن االـ أأ.فف.بب. مستقلّ  من أأجل  
	  

	  
هھھھذهه ااإلنتخاباتت هھھھي ااإلنتخاباتت االعالميیّة االوحيیدةة ددااخل االـ أأ.فف.بب. أأددعوكم إإلى إإغتنامم هھھھذهه 

 توفّراالتي تقضي بأنن  تهھاتقومم بكامل مهھمّ  دوواا تمّسكنا االمشتركك بوكالةٍ االفرصة كي تؤكّ 
موااططنيین٬، في االعالم أأجمع٬، أأخباررااً مستقلة عن االنفوذذ االسيیاسي وواالمالي.لل  

تنا ذذااتت االمنفعة االعامة٬، أأعتبر أأنن االـ أأ.فف.بب. بحاجة٬، لكي تنمو٬، إإلى قي بمهھمّ إإنطالقاً من تعلّ 
فيیهھا٬، بل على عصرنة االوكالة ضد إإررااددةة موظظّ  أأنن تتمووال يیجب .  بشريیّةماليیّة وو مواارردد
خطة إإسترااتيیجيیّة يیواافق عليیهھا االعددد ااألكبر من بيیننا. أأساسس  

هھاتهھا. فبيینما غيیر أأنن ااإلددااررةة االحاليیّة لم تعتمد هھھھذاا االخيیارر٬، بل هھھھي تحاوولل أأنن تفرضض توجّ 
من  وننلصحافيیأأقسامهھا االتقنيیّة ووااإلدداارريیّة بشكل وواافٍف٬، كي يیتمكن اا لتجهھيیزاالوكالة بحاجة 

ً ٬، يیعتمد االرئيیس االعامم ااإلعالميیّة متهھأأددااء مهھمّ  تتعّرضض للثرووةة ااألثمن  ووططاقمهھ ااإلدداارريي خططا
فيیهھا.لدىى االوكالة أأال ووهھھھي موظظّ   
تيین٬، فيین غيیر مثبّ ة٬، على غراارر االفيیديیو مثال٬ً، على كاهھھھل موظظّ أأوولويیّ ذذااتت أأنهّھا االمعتبرةة بوضوحح  ٬،تقومم االخدماتت االجديیدةة

وواالمسارر هھھھذاا لم يینتهھ بعد. فجميیع االوثائق  ٬،ي االمواارردد. ووتظهھر آآثارر خفض االميیزاانيیّة في كل مكاننف نقصٍ مع ررتجالل ووإب
على االمعاشاتت ووعلى نفقاتت االتشغيیل. وولم تعطى أأيّي ضمانة حولل  جديیدٍ  بضغطٍ  ئنبااإلسترااتيیجيیّة االصاددررةة عن ااإلددااررةة تُ 

االمحافظة على ووظظائف "غيیر االصحافيیيین".  
	  

 حقوقق جديیدةة للجميیع
	  

سس.وو.دد. "في نقابة ااً عضو بصفتي : متضامنونن٬، إإتحادديیّونن٬، كلماتتحرفف ااألوولى إلسم نقابتنا هھھھي لأل( وواا ".أأ.فف.بب -
دديیموقرااططيیّونن)٬، أأؤؤّكد عزمي على موااصلة االجهھد كي ال يیكونن موظظفو االـ أأ.فف.بب. ضحايیا االتداابيیر االمناهھھھضة للحقوقق 

ن حقوقنا االمشتركة.ااإلجتماعيیّة٬، ال بل على االعكس كي تتحسّ   
٬، عندما قّررر االمجلس االدستورريي االفرنسي٬، في ختامم معركة قضائيیّة ططويیلة بيین 2011ة في هھمّ نا من إإنجازز مرحلة مُ ذاا تمكّ هھھھك

َ كانت جنسيیّتهھملجميیع موظظّ نقابتنا ووإإددااررةة االوكالة٬، أأنن يیعطي حق االمشارركة في هھھھذهه ااإلنتخاباتت  ووبذلك  .في االـ أأ.فف.بب. أأيیّا
 يیزاالونن مستبعدوونن عن االمشارركة فيإإصبحت هھھھذهه ااإلنتخاباتت عالميیّة. ووحدهھھھم موظظفو االفرعع ااأللماني االمستقل عن االوكالة ال 

.هھھھذهه ااإلنتخاباتت  
االنضالل من أأجل حقوقق جديیدةة٬، ال سيیّما على االصعيید االدوولي٬، حيیث يیجب تحديید معايیيیر إإجتماعيیّة مشتركة٬، ووتأسيیس  لم يینتهھ

لواا جماعيیّاً في ووجهھ ااإلددااررةة.فيین٬، لكي يیتمثّ موقرااططيیّاً من قبل االموظظّ هھھھيیئاتت منتخبة دديی  
وويیا  ٬،وحيتإإنن االنتيیجة االتي أأفضى إإليیهھا االخالفف مع االمفوضيیّة ااألووررووبيیّة حولل مساهھھھمة االدوولة االفرنسيیّة في تمويیل االوكالة 

االذيین تحّركواا  عامليینعد نظر االى بُ تكالل علإلديیدةة. أأعلم أأنن بإمكاني ااضض لهھجماتت جبأنن ميیثاقق االوكالة سوفف يیتعرّ  ٬،لألسف
 ً تهھا ووططابعهھا االعالمي.سة للوكالة ووعن إإستقالليیّ للدفاعع عن االمباددىىء االمؤسِّ  ددووما  

ماتت رااء. ووفي إإططارر هھھھذاا االتوّجهھ٬، سوفف أأستشيیر ددوورريیّاً االمنظّ جَ ٬، من االمنفعة االعامة لألُ ابيأأنتخ في حالل موااقفي٬، ستلهھمسوفف أأ
ل االصحافيیيین في مجلس ااإلددااررةة.كي مع ممثّ نّسق تحرّ سوفف أأُ فيین٬، وواالنقابيیّة وومندووبي االموظظّ   
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٬، أأصبحت موظظفاً في 2008منذ  إإلى قسم ددفع االمعاشاتت في االـ أأ.فف.بب. بصفة مستخدمم في االصحافة. 2002عاماً. ددخلت في  39عمريي 
ً عن االموظظفيین  االسلك ااإلدداارريي في قسم ددفع االمعاشاتت ذذااتهھ٬، االموجودد في االمركز االرئيیسي للوكالة في بارريیس. كنت في االسابق مندووبا

وومندووباً نقابيیّا٬ً، ووأأنا حاليیّاً عضو منتخب في هھھھيیئة االصحة ووااألمن ووشرووطط االعمل.  
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