
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 0202نبش دج 1الشباط فٍ 
 FNE/0422/0202عدد: 

 مضاصٌ سعُذأ إلً السُذ

 وصَش الخشبُت الىطنُت

 والخىىَن المهنٍ والخعلُم العالٍ والبحث العلمٍ،

 الناطك الشسمٍ باسم الحىىمت

 الشباط
والمطالبُن  0212سنت عن العمل الخزوُش بئنصاف األسخاراث واألساحزة المضشبُن المىضىع: 

 م اإلداسَت والمالُت.أجل حسىَت وضعُخهمن  "حأدَبُت"بالخشلُت بالشهاداث ضحاَا عمىباث 
 ححُت وسالما وبعذ

لمدددذ سدددبك لندددا أل طشلندددا علدددً الدددىصاسة الملدددا المخعلدددك باألسدددخاراث واألسددداحزة المضدددشبُن عدددن العمدددل 

إلدددً  لُدددث ل دددأث الدددىصاسةُن آندددزان بالخشلُدددت بالشدددهاداث ااإلجددداصة والماسدددخش  والمطدددالب   0212-0212مىسدددم 

، وبعددذ لددل المشددىل ضددشان عددن العمددل حرُبددا  ُددش مشددشوع عددن العمددلإلامعخبددشة  ،، مددا األسدداحىلُددا أجددىس م

، لامددددج الددددىصاسة بخنسددددُم م ددددال  "حأدَبُددددت" بهددددذف لُددددت بالشددددهادة وحرُُددددش اإلطدددداسواالسددددخ ابت لمطلدددد  الخش

لىدددددن مدددددا األسدددددا فدددددئل العمىبددددداث  ،وحسدددددشَال لدددددىاالحهم المىلىفدددددتحسدددددىَت وضدددددعُخهم اإلداسَدددددت والمالُدددددت 

األسدددخاراث واألسددداحزة الدددزَن ماسسدددىا لمهدددم فدددٍ "الخأدَبُدددت" أتدددبحج أمدددشا والعدددا بعدددذ االلخطاعددداث مدددن أجدددىس 

مددشة أىدددشي العمددل،  ددزا الحدددك الممددشس فددٍ المىا ُددك الذولُددت والذسدددخىس المرشبددٍ، ومددا األسددا  اإلضددشان عددن

 ددددم عمىبددددت  النددددت بحشمددددال المعنُددددُن  ،بددددالخىلُا عددددن العمددددل بددددذول أجددددش انُددددت حلخهددددا عمىبددددت "حأدَبُددددت" 

الخىجُدددددد  و الخفخددددددُ و اإلداسة الخشبىَددددددت: حىددددددىَن أطددددددش وصاسة الخشبُددددددت مباسَدددددداثوالمعنُدددددداث مددددددن اجخُدددددداص 

 عدددذع حعدددشر المخششدددال ألَدددت عمىبدددت حأدَبُدددت طُلدددت مسددداس  المهندددٍ جطشدددش   ورلددده لىدددىل الدددىصاسة ، والخخطدددُظ

سددب  العمىبدددت ندددىع وبرددا النسدددش عددن وىصىتدددا  ،بعدددُن االعخبدداس الىفدددا اث الخددٍ َخدددىفشول علُهددا األىددزدول 

 .الحىالت الخٍ حم حىلُفها بذول لك، الخٍ نؤوذ ونزوش علً أنها وانج فمظ ألجل حسشَال "الخأدَبُت"

حدددك ال بدددالخشاع، ا نطدددالبىم السدددُذ وصَدددش الخشبُدددت، باسدددم المىخددد  الدددىطنٍ لل امعدددت الىطنُدددت للخعلدددُمإننددد

وعددن لشمددانهم مددن عددن العمددل والىددا عددن االلخطدداع مددن أجددىس المضددشبُن  مماسسددت اإلضددشانالذسددخىسٌ فددٍ 

لعمدددل فدددٍ بسدددح  العمىبددداث "الخأدَبُدددت" للمضدددشبُن عدددن االحدددك فدددٍ الخشلُدددت بدددالخنمُو مدددن نمطهدددم، ونطدددالبىم 

 المزوىسة. عن لشمانهم من لك اجخُاص المباسَاثوالىا  0212

 .، أتذق مشاعشنا والسالعوفٍ انخساس رله، حمبلىا السُذ الىصَش
 FNE، لل امعت الىطنُت للخعلُم المىخ  الىطنٍعن 

 اإلدسَسٍ عبذ الشصاقالىاح  العاع الىطنٍ: 
  Fax: www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr 2020020001، فاو : Tél 2020202222،  احا: FNEال امعت الىطنُت للخعلُم 

 

 FNEال امعت الىطنُت للخعلُم، 

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
Tasddawit Tanamurt n Uslmd Tasddawit tanamurt n Uslmd 

   Bureau Nationalالمىخ  الىطنٍ
 :Fax +000020202200 ، فاكس:Tél+ 000020202222هاتف: 

Fne_BN@yahoo.fr     www.taalim.org 

 

 

 من النماباث األونش حمنُلُت بمطاعٍ الخشبُت الىطنُت والخعلُم العالٍ بالمرشن FNEال امعت الىطنُت للخعلُم 
 wftucentral.orgدولت.  100ملُىل عامل بـ  20الممنل لـ  FSMعضى اححاد النماباث العالمٍ  FNEال امعت الىطنُت للخعلُم 

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  


