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 FNEو CDTي نائالتنسيق النقابي الثمع الىسارة  1212فبزايز  21األربعاء بعذ لقاء 
 زض عليهم التعاقذ في أسالك الىظيفت العمىميتتشبث بإدماج األساتذة الذين ف  يوتطبيع مع الهشاشت يحذر من ال

 1212فبزايز  23 الزباط، الخميس

احخعٍ فعبء انًشكض انٕغُٙ نهًهخمٛبث ٔانخكُٕٚبث ببنشببغ، غٛهت ٕٚو بذػٕة يٍ ٔصاسة انخشبٛت 
نخؼهًٛٛت األكثش حًثٛهٛت، ٔندُت انحٕاس انًُبثمت ػٍ ، نمبء خًغ بٍٛ انُمبببث ا1212فبشاٚش  21األسبؼبء 

انًدهس انٕغُٙ نهخُسٛمٛت انٕغُٛت نألسبحزة انزٍٚ فُشض ػهٛٓى انخؼبلذ، ٔٔصاسة انخشبٛت انٕغُٛت ٔانخكٍٕٚ 

انًُٓٙ ٔانخؼهٛى انؼبنٙ ٔانبحث انؼهًٙ، يًثهت فٙ شخض انًذٚش انًشكض٘ نهًٕاسد انبششٚت، ٔانٕفذ انًشافك 
 ّ حذأل يهف انخؼبلذ، ٔػذد يٍ انمعبٚب انخذبٛشٚت انخٙ حٓى انحٛبة اإلداسٚت نٓؤالء األسبحزة.نّ، حى فٛ

ٔفٙ ْزا اإلغبس، فئٌ انخُسٛك انُمببٙ انثُبئٙ نهُمببت انٕغُٛت نهخؼهٛى انًُعٕٚت ححج نٕاء انكَٕفذسانٛت 

 ، ٚخبش انشأ٘ انؼبو يب ٚهٙ:EFN، ٔاندبيؼت انٕغُٛت نهخؼهٛى انخٕخّ انذًٚمشاغٙ CDTانذًٚمشاغٛت نهشغم 
حسدٛهّ، فٙ بذاٚت انهمبء، احخدبخّ ػهٗ غٛبة ٔصٚش انخشبٛت انٕغُٛت يٍ خهست انحٕاس ْزِ، حٕل  -2

يهف يٍ ْزِ انحسبسٛت، يب ٚؤكذ غٛبة إسادة حمٛمٛت نهذٔنت نًؼبندت ْزا انًهف بًب ٚعًٍ إديبج 

 ٕظفٙ ٔصاسة انخشبٛت انٕغُٛت؛شض ػهٛٓى انخؼبلذ فٙ انُظبو األسبسٙ نًاألسبحزة انزٍٚ فُ 

نُمببت انٕغُٛت نهخؼهٛى انًُعٕٚت ححج نٕاء انكَٕفذسانٛت )ا أٌ غٛبة انكبحبٍٛ انؼبيٍٛ نهُمببخٍٛ -1

، ْٕ حؼبٛش ػٍ (FNE، ٔاندبيؼت انٕغُٛت نهخؼهٛى انخٕخّ انذًٚمشاغٙ CDTانذًٚمشاغٛت نهشغم 

ٔغٛبة أفك إٚدببٙ نًًُٓح ٔسبح انٕلج، خسٕٚف اسًت ببنانخزيش يٍ يُٓدٛت انحٕاس انمطبػٙ، انًخ  
نٕصاسة يغ ْزا انًهف ٔغٛشِ يٍ يهفبث انشغٛهت هحكٕيت ٔانهحهٕل، ٔػهٗ انخؼبغٙ اناليسؤٔل ن

 ت؛انخؼهًٛٛ

ت انؼًٕيٛت، ٔفٙ انُظبو األسبسٙ شض ػهٛٓى انخؼبلذ فٙ أسالن انٕظٛفحشبثّ بئديبج األسبحزة انزٍٚ فُ  -3
 حُبيٙ االحخمبٌ ببنمطبع؛ٛت، ببػخببسِ انًذخم انحمٛمٙ نخفبد٘ ًٕظفٙ ٔصاسة انخشبٛت انٕغُانخبص ب

شض ػهٛٓى يمخشحبث انٕصاسة فٙ انشك انخذبٛش٘ نهحٛبة اإلداسٚت نألسبحزة انزٍٚ فُ بؼط  اػخببسِ -4

حفؼٛهٓب ػهٗ أسض انٕالغ بًب حدٕٚذْب ٔفٙ اَخظبس غٛش كبفٛت ْٙ إلشاس نبؼط انحمٕق ٔانخؼبلذ، 
 ؛ْزِ انفئت ف يٍ ٔظغ انٓشبشت نذٖٚخف

انٕصاسة نطٙ ْزا انًهف، ٔانمطغ يغ انحكٕيت ٔاخخببسا حمٛمٛب إلسادة  1212فبشاٚش  14نمبء إػخببسة  -5

 ْزا انُٕع يٍ انخشغٛم ػبش اإلديبج انصشٚح فٙ انُظبو األسبسٙ نًٕظفٙ ٔصاسة انخشبٛت انٕغُٛت؛
 12ٔ 21هٛٓى انخؼبلذ، أٚبو حثًُّٛ انخطٕاث انُعبنٛت نهخُسٛمٛت انٕغُٛت نألسخبرة انزٍٚ فشض ػ -6

 ، ٔاَخشاغّ فٙ يسٛشاث األلطبة؛22ٔ 12ٔ

انهمبء، فئَّ ٚذػٕ كم انشغٛهت انخؼهًٛٛت  انخُسٛك انُمببٙ انثُبئٙ، إر ٚخبش انشأ٘ انؼبو بًدشٚبث ْزاإٌ 
إنٗ انٕحذة ٔانخؼبئت، نهخصذ٘ نهًخططبث انخٙ حٓذف إنٗ ظشة يبذأ االسخمشاس، ٔاإلخٓبص ػهٗ يب 
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