
 

 

 2020  يوليوس 18 في  الزتاط

التوجه الذيوقزاطي تجذد استٌكارها اًفزاد  FNEتعلين لل الوطٌيح حالجاهع

 التكويي توزاكش الخاصح االًتقاليح الحزكحوسارج التزتيح تإصذار هذكزج 
 

 صذٔسبانخٕجّ انذًٚمشاطٙ،  FNEاجأَا، كًكخب ٔطُٙ نهجايعت انٕطُٛت نهخعهٛى فيشة أخشٖ ح

 حكٍٕٚ بًؤسساث انخاصت االَخمانٛت انحشكت حُظٛى شأٌ فٙ  2020 ٕٚنٕٛص 13 بخاسٚخ 038X20 سلى ًزكشةان

)يشكض حكٍٕٚ يفخشٙ انخعهٛى، يشكض انخٕجّٛ ٔانخخطٛظ انخشبٕ٘، انًشاكض  0202نسُت  انخشبٕٚت األطش

كخب ًباث انخعهًٛٛت، نزا فئَُا فٙ ان، ٔبخغٛٛشاث جذٚذة ٔدٌٔ اسخشاسة انُماانجٕٓٚت نًٍٓ انخشبٛت ٔانخكٍٕٚ(

 انٕطُٙ نهجايعت:

انخعهًٛٛت األكزش  نهُماباثَطانب ٔصاسة انخشبٛت بجعم حذ نمشاساحٓا االَفشادٚت ٔدٌٔ أ٘ اسخشاسة  -1

 حًزٛهٛت؛

َطانب باألخز بعٍٛ االعخباس اٜجال انًعمٕنت حٛذ أٌ انًعٍُٛٛ ٔانًعُٛاث بٓاحّ انحشكت االَخمانٛت نى  -0

 يخى ْٕ انخششٛح طهباث  ٚذا إل آخش أجم أٌ حٍٛ فٙ 2020 ٕٚنٕٛص 15 ٕٚو إال انًزكشةبٚخٕصهٕا 

  ؛2020 ٕٚنٕٛص 17 ٕٚو

 ،نجائحت كٕسَٔا ٔفشضج االحخشاصٚت اإلجشاءاث احخشاوَعخبش أٌ اإلداسة نى حأخز بعٍٛ االعخباس  -3

يمشاث انعًم  إنٗ االَخمال ،االَخمانٛت انحشكت فٙٔانًشاسكاث  انًشاسكٍٛٔاألسخاراث  األساحزةعهٗ 

نهحجش انصحٙ  يشاعاة دٌٔ حضٕسٚت بصٛغت حششٛحٓى يهفاث إٚذا  أجم يٍ تعُٛانً انًشاكضب

 ؛ٔصحخٓى ساليخٓى ٚٓذد أٌ ًٚكٍ يأصعٕبت انخُمم ٔ

 لبٛم يٍ انحشكت ّاحْ فٙ نهًشاسكتنهششٔط انجذٚذة ٔ انًزكشة نٓزِ ٔانًطهك انخاوَعبش عٍ سفضُا  -4

 ؛بانضٔس نالنخحاق سُٕاث حسع ٔششط بانًشاكض ألذيٛتك سُٕاث رالد ششط

 عي الوكتة الوطٌي

 انخٕجّ انذًٚمشاطٙ FNEنهجايعت انٕطُٛت نهخعهٛى 

 :الوطٌي الكاتة العام

 اإلدريسي عثذ الزساق
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 تالوغزب العالي والتعلين الوطٌيح التزتيح تقطاعي توثيليح األكثز الٌقاتاخ هي FNE للتعلين الوطٌيح الجاهعح
 wftucentral.org دولح. 120 تـ عاهل هليوى 22 لـ الووثل FSM العالوي الٌقاتاخ اتحاد عضو FNE للتعلين ٌيحالوط الجاهعح

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org  


