
 التىجه الديمقراطي في دورتهب التبسعة FNE للجبمعة الىطنية للتعليمالىطنية اللجنة اإلدارية 

 عن للدفبعتدعى إلى تىحيد االحتجبجبت والتعبئة إلنجبحهب 

 وكرامة نسبء ورجبل التعليم وعن التعليم العمىمي الحقىق والمكتسببت
 0202نىنبر  81الرببط، 

ثبػزًبد رمُٛخ  ،6106، يب ثؼذ انًؤرًش انٕغُٙ فٙ يب٘ اخزًبػٓب انزبسغ انذًٚمشاغٙانزٕخّ  FNE نهدبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛىانٕغُٛخ ػمذد انهدُخ اإلداسٚخ 

لعبٚب َسبء يطبكم ٔيخزهف ٔٔثؼذ رالٔح انزمشٚشٍٚ األدثٙ ٔانًبنٙ ٔانزذأل فٙ انٕظغ انزُظًٛٙ نهدبيؼخ  ،6161ََٕجش  08انزٕاصم ػٍ ثؼذ، ٕٚو األسثؼبء 

ٔاسزثًبس انذٔنخ  ،ٔسخبل انزؼهٛى ٔٔالغ ٔآفبق انزؼهٛى انؼًٕيٙ ثجالدَب، فٙ ظم اسزًشاس يسهسم انزشاخؼبد ثٓذف رصفٛخ يب رجمٗ يٍ يمٕيبد انزؼهٛى انؼًٕيٙ

 رأخٛم انزسٕٚبد انًبنٛخ نهزشلٛبد رشاخؼٛخ يُٓب  لشاسادذاس ٔإص 66-61نهطشٔع فٙ رًشٚش انمبٌَٕ انزكجٛهٙ نإلظشاة ٔلبٌَٕ ركًٛى األفٕاِ نهٕظؼٛخ انٕثبئٛخ 

 .6160انشفغ يٍ يٛضاَٛخ انزؼهٛى ٔانصسخ فٙ يطشٔع انمبٌَٕ انًبنٙ  ٔسفطيهٛبساد دسْى  5ٔفشض الزطبػبد رعبيُٛخ ٔرمهٛص يٛضاَٛخ انزؼهٛى ثًب لذسِ 

ًب سًٙ ثبالسزًشاسٚخ انجٛذاغٕخٛخ يٍ خالل انزشاخؼٛخ ٔانزمطفٛخ انًزًثهخ فٛٔإر رسدم انهدُخ اإلداسٚخ رشاخؼبد خطٛشح فٙ أداء انًُظٕيخ ثسجت انسٛبسبد 

ٔاسزًشاس َٓح رصفٛخ يزكبفئ، سك فٙ رؼهٛى ان غهجٛخفشض انزذسٚس ػٍ ثؼذ دٌٔ اػزجبس نالخزالالد االخزًبػٛخ ٔانًدبنٛخ انًزشاكًخ يًب فٕد ػهٗ األ

 خ، فئَٓب:انذًٚمشاغٛٔرمٕٚط انًكبست ٔانسشٚبد انُمبثٛخ ٔانسمٕق  زٍٛانٕظٛفخ انؼًٕيٛانخذيبد ٔ

 ٕثٛبدرُجّ إنٗ أٌ يسهسم انزشاخغ ٔانزصفٛخ ٔانزسهٛغ سٛزٕاصم ثبنُظش السرجبغّ ثبألخُذاد انزٙ رفشظٓب انذٔائش انًبنٛخ انؼبنًٛخ ٔيصبنر انه (0

 ؛خ ٔااللزصبدٚخ ٔانثمبفٛخ انًزجؼخانًُزفؼخ ٔغجٛؼخ االخزٛبساد انسٛبسٛ

خ ػجش يسبٔالد اسزثًبس اندبئسخ فٙ رًشٚش انمبٌَٕ انذًٚمشاغٛٔانزعٛٛك ٔانًُغ انًُزٓدخ ٔرمٕٚط انسشٚبد انُمبثٛخ ٔسبئش انسمٕق بنمًغ ثرُذد  (6

 ؛ًبٚخ انذسزٕسٚخ نهسشٚبد انُمبثٛخٌَٕ انُمبثبد نزصفٛخ انسك فٙ انزُظٛى انُمبثٙ انًسزمم نُٛعبف إنٗ ظؼف انسانزكجٛهٙ نإلظشاة ٔلبٌَٕ ركًٛى األفٕاِ ٔلب

يب رؼشض نّ زبيهٕ انطٕاْذ خصٕصب ؼهًٛٛخ يٍ أخم يطبنجٓب انًطشٔػخ انمًغ انًٓدٙ انز٘ ٔٔخٓذ ثّ انسشكبد االززدبخٛخ انزانًُغ ٔرسزُكش  (3

نزطبل فئبد يدزًؼٛخ أخشٖ يٍ لجٛم انًًشظٍٛ ٔانزؼسفٛخ ثم ايزذد انسًهخ انمًؼٛخ  ...زشثٕٚخ ٔاألسبرزح انًفشٔض ػهٛٓى انزؼبلذٔأغش اإلداسح ان 01ٔانضَضاَخ 

ثسجت يًبسسزٓى نسمٓى انذسزٕس٘ فٙ اإلظشاة، ٔٚطبنت ثبسزشخبع األيٕال انًمزطؼخ  طغٛهخ انزؼهًٛٛخذٍٚ االلزطبػبد انزٙ يسذ أخٕس انرٔ ؛ٔانًكفٕفٍٛ..

 ٔانكف ػٍ يًبسسخ اإلخشاءاد انزؼسفٛخ؛

كفبزٙ رطدت غٛبة انزذثٛش انطفبف يبنٛب ٔإداسٚب ثجؼط انًذٚشٚبد اندٕٓٚخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانؼذاء انًسزسكى ظذ انُمبثبد خصٕصب فٙ يٕاخٓخ انخػ ان (4

كًب ٚدش٘ ثأكبدًٚٛخ ثُٙ يالل خُٛفشح  ظذ  ٔانًزبثؼبد انمعبئٛخٔاإللصبئٛخ نهدبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛى انًُبْط نهفسبد ٔاالسزجذاد ثبسزخذاو انمشاساد االَزمبيٛخ 

يُبظالد ٔيُبظهٙ انزُسٛمٛخ انٕغُٛخ ظذ ٔ ...ٔانشفٛك لبضب انكجٛش ثخُٛفشح ٔانشفٛمخ يشٚى لشاثطٙ ثًشاكص إسًبػٛم يشاسأاندٕٓ٘ انؼبو سفٛمُب انكبرت 

، سٛذ٘ سهًٛبٌ - ، انمٕغٙ صكشٚبءربسٔداَذ - ، أْذسٚص سضٛذأصٚالل - ، ْالل نسسٍ)ثشاءح( انذسٕٚش )انًمشُٚٙ سٓبونألسبرزح انزٍٚ فُِشض ػهٛٓى انزؼبلذ 

 ؛..(.انسٕص -، ع ذ ن ، يالنٕ دمحمصفشٔ –دس سضٛذ ، إانشضٛذٚخ – ، انطكبس٘ َٕٚس، كبسأ٘ سؼٛذصاكٕسح - ؼٛطٙ يجبسنٛ، نٔصاٌ - دكذان ْٛثى

ًُدذ٘ بنسٕاس االخزًبػٙثرطبنت  (5 انًسبػذٍٚ  ٔرهجٛخ يطبنتانسكٕيٙ ٔانمطبػٙ يغ انٕصاسح انٕصٛخ ٔاإلسشاع ثزفؼٛم انزضايبد انٕصاسح  اندبد ٔان

ٔانذكبرشح ٔأغش انزٕخّٛ  01ٔانضَضاَخ ٔانًفشٔض ػهٛٓى انزؼبلذ زبيهٙ انطٕاْذ ٔ ادبسُإٔ باإلداسٍٚٛ ٔاغش اإلداسح انزشثٕٚخ يسهك انًسبػذٍٚانزمٍُٛٛ ٔ

يشثٛبد ٔ ٔاألغش انًطزشكخٔانًفزطٍٛ ٔانؼبيهٍٛ ثبنزؼهٛى انؼبنٙ ج انسهى ٔانًجشصٍٚ انًذيدٍٛ ٔانًمصٍٛٛ يٍ خبس ٔيُططٙ انزشثٛخٔانؼشظٍٛٛ ٔانزخطٛػ 

 ...؛ٔسبئش انفئبدػًبل انسشاسخ ٔانُظبفخ ٔانطجخ ٔٔنٙ ٙ انزؼهٛى األٛيشثٔ

ٚؼضص انًكزسجبد ٔٚدجش األظشاس ٔٚسزدٛت نًطبنت ٔزمٕق انفئبد ٔٚمهص انفٕاسق ثٍٛ انفئبد انزؼهًٛٛخ ٔثبلٙ يٕظفٙ ُظبو أسبسٙ ػبدل ثرطبنت  (6

زطغٛم ثبنزؼبلذ نزصفٛخ انزٕظٛف انذٔنخ ٕٔٚزذ انطغٛهخ انزؼهًٛٛخ فٙ انسمٕق ٔانٕاخجبد، كًب رُجّ إنٗ خطٕسح انًُبٔساد انشايٛخ إنٗ انزؼًٛى انمسش٘ نًُٕرج ان

 ؛6160شفمخ ثًطشٔع انمبٌَٕ انًبنٙ انًشكض٘ ٔرًشٚش اندٛم انثبَٙ يًب ٚسًٗ إصالذ َظبو انًؼبضبد انًذَٛخ ٔفك يب ٔسد فٙ انجطبلخ انزمُٛخ انً

انزٕخّ  - FNE نًشكضٚخ نهدبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛىيكسجب ضؼجٛب غٛش لبثم نهزصفٛخ ٔيٍ انًٓبو انُعبنٛخ ارؼزجش انزؼهٛى انؼًٕيٙ انًٕزذ انًدبَٙ  (7

 خ انزؼهًٛٛخ؛هٛغطثمعبٚب انزؼهٛى انؼًٕيٙ ٔان خانًهزضي خانذًٚمشاغٛٔ خانكفبزٛ خٔيؼٛبسا نهزًٛٛض ثٍٛ انؼًبنخ نهًخططبد انزصفٕٚخ ٔانُعبنٛ انذًٚمشاغٙ

يُٓب انزؼهٛى رمغ ػهٗ ػبرك انمٕٖ انزمذيٛخ  زٍٛانٕظٛفخ انؼًٕيٛانخذيبد ٔانزٙ رسزٓذف  رؼزجش اٌ يٓبو يٕاخٓخ انًخططبد ٔاالخزٛبساد انزصفٕٚخ (8

 ؛ٔاندجٓبد ٔفك يب رمزعّٛ انًشزهخ خ يٍ خالل انؼًم انٕزذٔ٘ ٔثُبء انزسبنفبدانذًٚمشاغٛٔ

ٔانكف ػٍ اسزثًبس ضشٔغ َسبء ٔسخبل انزؼهٛى  ظذانكشايخ ٔسفغ انًزبثؼبد ٔرطبنت ثئغالق سشاذ كبفخ انًؼزمهٍٛ انسٛبسٍٛٛ ٔيؼزمهٙ انشأ٘  (9

 ؛انٛبفطبداندبئسخ نإليؼبٌ فٙ انزشاخؼبد ٔرسٕٚغ انمًغ رسذ يخزهف 

 بدذد يسبَذرٓرذٍٚ كم أضكبل انزطجٛغ ٔرُ يغ كٛبٌ األثبسربٚذ انصَٕٓٛٙ انؼُصش٘، ٔ األَظًخ انشخؼٛخجشيٓب رانخٛبَخ ٔانغذس انزٙ  بدذٍٚ صفمر (01

 ت انفهسطُٛٙ َٔعبالد كبفخ انطؼٕة انًعطٓذح ػجش انؼبنى، يٍ أخم انزسشس ٔاالَؼزبق؛َعبالد انطؼيغ انًطهمخ 

، نهذفبع ثطكم ٔزذٔ٘ إنٗ انزؼجئخ انمصٕٖ نخٕض االززدبخبد انزٙ سٛزى اإلػالٌ ػُٓب ٛخانزؼهًٛ انطغٛهخرذػٕ يُبظالد ٔيُبظهٙ اندبيؼخ ٔسبئش  (00

 ٔػٍ انزؼهٛى انؼًٕيٙ انًدبَٙ ٔانًٕزذ ندًٛغ ثُبد ٔأثُبء ضؼجُب يٍ األٔنٙ إنٗ انؼبنٙ.ػٍ انسمٕق ٔانًكزسجبد ٔكشايخ َسبء ٔسخبل انزؼهٛى 
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