
 

  
 FNEالجاهعت الوطنيت للتعلين   CDTالنقابت الوطنيت للتعلين 

 FNEو CDT وسلك اإلدارةلالنقابي الثنائي لتنسيق دارة اإلأهام تواطل وتجاهل ا

 هديريت الووارد البشريت بالرباط أهام هقراعتصام الوعنيين بولف اإلدارة التربويت إلى يدعو 

 صباحا حتى انتزاع الحقوق الوشروعت 42الساعت  0202شتنبر  41 االثنين يوم
 

 0202شتنبر  8الرباط، 
انًشرجٍٛ فٙ انذسخخ انثبَٛخ  2.49.492نسم يهف انًزصشفٍٛ انزشثٍٕٚٛ ظسبٚب انًشسٕو انزٕاصم لُٕاد  كمثؼذ غٕل اَزظبس ٔاسزُفبر 

٘ زشثٕانًزصشف ثبنُسجخ نه ٔنٗبنذسخخ األثانزسًٛخ فٙ ًششٔع انجذٚٓٙ ٔانسك ٔسغى إلشاس ٔصاسح انزشثٛخ ثبن، ّٔيزذسثٛ انًسهك خشٚدٙيٍ 

ٚشسى  ..21أكزٕثش  .2ؽ الصذٔس ثٔثٍٛ انٕصاسح انٕصٛخ ٔانُمبثبد انزؼهًٛٛخ، ركهم  ادزٕاس ، ثؼذفئٌ انًشسٕو انزؼذٚهٙ ال صال نى ٚش انُٕس

ٔانزأكٛذ ػهٗ انزأشٛش ػهٗ  ..21ثطٙ انًهف لجم يزى دخُجش  انزشثٛخٔصٚش رصشٚسبد ٔانخطٕغ انؼشٚعخ نزسٕٚخ يهف اإلداسح انزشثٕٚخ، 

 .ثشأَٓب ػهٗ يسزٕٖ انسٕاس انمطبػٙ ًزفكانًشاسٛى انيشبسٚغ ، اػزجبسا نكَّٕ ٔازذا يٍ ًشسٕو انزؼذٚهٙيششٔع ان

 ٚزكش ثًب ٚهٙ: CDT ٔFNE ًسهك اإلداسحانُمبثٙ انثُبئٙ ننزُسٛك انزا فئٌ 

ٚفعٙ إنٗ  غشٚتٚؼٙ ثًخشخبد ألم يٍ انًذخالد، فٙ رصٕس رششصذس انًسذس إلغبس يزصشف رشثٕ٘  2.49.492انًشسٕو  أٌ -.

، يخهفب ظسبٚب يٍ انًشرجٍٛ ٔيزجٕػخ ثزكٍٕٚ َظش٘ ٔػًهٙ انمٓمشح ثذال ػٍ انزشلٛخ انزٙ رؼذ َزٛدخ غجٛؼٛخ الخزٛبص أٚخ يجبساح يُٓٛخ

سُٕاد فٙ انذسخخ كسذ أدَٗ، ثًؼبٚٛش اَزمبئٛخ  4فٙ انذسخخ انثبَٛخ، ٔانزٍٚ ٔندٕا يسهك اإلداسح انزشثٕٚخ ثششغ انزٕفش ػهٗ اإلخبصح ٔ

يششٔع َٓبٚخ  - رذاسٚت يٛذاَٛخ - يدضٔءح ركُٕٚٛخ 2. - ايزسبٌ ٔنٕج كزبثٙ ٔشفٓٙ - اَزمبء أٔنٙ)ُٛخ يعُٛخ صبسيخ ٔسُخ ركٕٚ

رزٕج ثزؼُٛٛبد خؼهذ يٍ سذ انخصبص ثبنًُبغك انُبئٛخ يهًسٓب األثشص، نزسًم يٓبو  (…ايزسبٌ رخشج كزبثٙ ٔشفٓٙ - انزكٍٕٚ

ئٛخ، أيبو يطهت االَخشاغ انٕغُٙ فٙ يخزهف ثشايح اإلصالذ ٔانزذثٛش ٔيسؤٔنٛبد رزُبسم ٔرزدبسى فٙ انظشٔف انؼبدٚخ كًب االسزثُب

 ؛انزشثٕ٘ ثكم االلزذاس انًطهٕة ٔفٙ غٛبة انزسفٛض انًفمٕد

 انسًبذ ثبخزٛبص االيزسبٌ انًُٓٙ نٕنٕج انذسخخ األٔنٗ فٙ اإلغبس األصهٙ ألفٕاج يب لجم صذٔس انًشسٕو كئخشاء اَزمبنٙ، غٛش أٌ -2

ٔافزؼبل انُعبالد انفئٕٚخ كبٌ ثبنًشصبد، نٛزفبخأ انًؼٌُٕٛ ثبإللصبء انؼًذ يٍ نٕائر انُبخسٍٛ يغ انًسبسػخ  يُٓح رفشٚخ انعسبٚب

 .سُٕاد فٙ يؼظى انسبالد 1.إنٗ انزسًٛخ فٙ اإلغبس اندذٚذ ثبنذسخخ انمذًٚخ ٔلشصُخ األلذيٛخ انزٙ ردبٔصد 

رًشٚش يشاسٛى راد كهفخ  فٙ انٕلذ انز٘ ٚزى فّٛ، ٍُٛٛ ثبأليشيٍ غشف انًؼُٛبد ٔانًؼ اَزظبسِغبل انًشسٕو انزؼذٚهٙ انًٕػٕد أٌ  -3

يًب ٔ ،كٕسَٔب خبئسخس ساُْٛزّ، فٙ ظشٔف ٚفزشض أَٓب اسزثُبئٛخ خشاء اَزشبس رمم ػٍ كهفخ انًشسٕو انًُزظش ٔنٛسذ ثمذ يبنٛخ ال

 ؛ٚذزط فشظٛخ انزسدح ثبنٕظؼٛخ انٕثبئٛخ

 حشزكًانًطبنجخ ٔانانًشاسالد ٔانجٛبَبد  سغى انًشسٕو انزؼذٚهٙ إلغبس يزصشف رشثٕ٘إصاء نغخ انصًذ آثشد انٕصاسح انٕصٛخ أٌ  -4

 9ٔانًسزدخ

 :CDT ٔFNE ًسهك اإلداسحانُمبثٙ انثُبئٙ ننزُسٛك انزا فئٌ 

انٕظؼٛخ انشاُْخ فٙ ظم انزسٕٚف ٔانًًبغهخ إصاء يهف اإلداسح انزشثٕٚخ، خبصخ فٙ شمّ انًزؼهك نّٛ إذ آن بسًم انٕصاسح انٕصٛخ يٚ (.

انًطبنجٍٛ ثسمٓى فٙ انزسًٛخ  (خشٚدٍٛ ٔيزذسثٍٛ)انًشرجٍٛ فٙ انذسخخ انثبَٛخ  2.49.492ثبنًزصشفٍٛ انزشثٍٕٚٛ ظسبٚب انًشسٕو 

 .انفٕسٚخ فٙ انذسخخ األٔنٗ

 2.49.492بإلفشاج انفٕس٘ ػٍ انًشسٕو انزؼذٚهٙ إلغبس يزصشف رشثٕ٘ ٔرسٕٚخ ٔظؼٛخ ظسبٚب انًشسٕو ثٚدذد انًطبنجخ انًهسخ  (2

 ؛فٙ انذسخخ األٔنٗ

أيبو يمش يذٚشٚخ انًٕاسد اػزصبو ٔخًٛغ انًؼٍُٛٛ ثًهف اإلداسح انزشثٕٚخ إنٗ خٕض  2.49.492ذػٕ كبفخ انًزعشسٍٚ يٍ انًشسٕو ٚ (3

 .صجبزب ززٗ اَزضاع انسمٕق انًششٔػخ 1.ػهٗ انسبػخ  2121شزُجش  4. االثٍُٛ اء يٍ ٕٚوانجششٚخ ثبنشثبغ اثزذ

 9هجٙ االززدبخٙنٓزا انشكم انًطٓٛت ثدًٛغ انفؼبنٛبد انًُٓٛخ ٔانسمٕلٛخ ٔاإلػاليٛخ رمذٚى كبفخ أشكبل انزعبيٍ ٔانذػى انًًكُخ ٚ (4

 CDT ٔFNE ًسهك اإلداسحانُمبثٙ انثُبئٙ ننزُسٛك ا

 عن الوكتب الوطني

 CDTللنقابت الوطنيت للتعلين 

 عن الوكتب الوطني

 FNEلجاهعت الوطنيت للتعلين ل


