
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 العالي والتعلين الوطنيت بالتربيت اإلدارييي والوساعذيي التقنييي للوساعذيي الوطنيت النقابت

 في الوشاركت إلى تذعوو تحتج الذيوقراطي التوجه FNE للتعلين الوطنيت للجاهعت التابعت

 احاصب 44س 0204 يناير 41 الخويس بالرباط التربيت وزارة أهام FNE هسؤولي اعتصام
 0204 يناير 8الرباط، 

نهًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔانًغبػذٍٚ انُمبثخ انٕطُٛخ  ػجش انزٕجّ انذًٚمشاطٙ FNEانجبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى  عبًْذ

ٛخ األخٛشح، انًزًثهخ فٙ يمبطؼخ ايزحبٌ "انكفبءح تحزجبجاال بد، فٙ إَجبح انًحطاإلداسٍٚٛ ثبنزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ

ٔإضشاة ٔاػزصبيبد األلبنٛى ٔانجٓبد األسثؼبء  ، أٔ ثبألتحشٖ ايزحبٌ انزل ٔانؼبسٔلجهٓب 6262دجُجش  66 انًُٓٛخ" نٕٛو

إَُب  ،داسٍٚٛانًغبػذٍٚ اإلسدًا ػهٗ انٓجٕو انًغزًش نهٕصاسح ػهٗ كم يكزغجبد انًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔ 6262دجُجش  02

 ٙ:ٚه َؼهٍ يبنٕطُٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ثبنزشثٛخ اكُمبثخ ٔطُٛخ نهًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔاإلداسٍٚٛ 

 ٍ؛انًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔاالداسٚٛ اتحزجبجُب ػهٗ كم انزذاثٛش انًؼبدٚخ نحمٕق ٔيكزغجبد .1

يكشعخ خٛبسارٓب انزذثٛشٚخ ، سفضُب انًطهك نغٛبعخ إغالق ثبة انحٕاس انمطبػٙ يٍ طشف انٕصاسح انٕصٛخ .6

 خ؛شح نكم يمٕيبد انٕظٛفخ انؼًٕيٛانًذي

داسٍٚٛ فٙ انُظبو نكبفخ انًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔاإل 6216يُز ديبج انفٕس٘ ٔثأثش سجؼٙ طبنجخ انٕصاسح ثبإلرجذٚذَب ي .0

نًشزشكخ ٔٚشرجٓى األعبعٙ نًٕظفٙ ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ ػجش إصذاس يشعٕو رؼذٚهٙ ٚضغ تحذا نٓى فٙ ٔضؼٛخ األطش ا

 ؛فٙ انغهى انزبعغ

ٔرًٛٛض  ،صاسح فٙ يؼبنجخ االلزطبع انًضدٔج، ٔغٛبة يشجغ لبََٕٙ نهًٓبوٕإداَزُب نًب رزؼشض نّ انفئزٍٛ يٍ رهكؤ ان .4

 ؛بح ألٔضبػٓى االجزًبػٛخ انًضسٚخخشٖ؛ دٌٔ يشاػأبد رؼهًٛٛخ فٙ رطجٛك يغبطش إفشاؽ انغكُٛبد انٕظٛفٛخ يمبسَخ يغ فئ

، طُٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙنهًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔانًغبػذٍٚ اإلداسٍٚٛ ثبنزشثٛخ انٕ كم انًًبسعبد اإللصبئٛخ ُبشجج .5

  ؛انًطهجٙ ػبيخ ىيٍ أجم انزشافغ ػٍ يهفٓ FNEانزٙ رؼًم انجبيؼخ ًْٔب فٙ انحٕاساد، انز٘ ٚطبنٓى  زًٓٛشٔان

 ؛ظم انحٛف ٔانزًٛٛض ػهٗ يغزٕٖ األجٕس ٔانًٓبو ٙانزشلٛخ ػجش االيزحبٌ انًُٓٙ نٍ رُصفٓى فأٌ اػزجبسَب  .6

 ؛6262دجُجش  66ٌ انًُٓٙ نٕٛو انغجذ رٓبَُٛب نهجًٛغ فٙ َجبح يمبطؼخ االيزحب .7

إضبفخ إنٗ اشزشاط  فٙ ٔضغ عؤال ايزحبٌ انكفبءح انًُٓٛخ، انٕصاسح خشق اإلطبس انًشجؼٙ انز٘ اػزًذرّ شججُب ن .8

ال ٚزجبٔص يغزٕاِ انزؼهًٛٙ  يشافك انًغبػذٍٚ اإلداسٍٚٛ ٔانًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ يٍ فئخ رٔ٘ االتحزٛبجبد انخبصخ  أٌ ٚكٌٕ 

زًكٍٛ ْؤالء انًٕظفٍٛ يٍ اجزٛبص ث ٔيطبنجزُبػذاد٘، يًب ٚطشح انكثٛش يٍ انًشبكم فٙ ْكزا ايزحبَبد، انثبنث اإل

أثغظ تحمٕلٓى رًبشٛب يغ  لصبء ْزِ انفئخ يٍ ٔثجؼم تحذ إل االيزحبَبد انًُٓٛخ فٙ ظشٔف أتحغٍ رزالءو ٔخصٕصٛبرٓى 

 ؛عٛبعخ األلصبء انزٙ رُزٓجٓب انحكٕيخ

 ؛8ٔ 7ٔ 6انؼبنمٍٛ فٙ انضَضاَبد   ٔغٛشْب عجخ نحبيهٙ اإلجبصح ٔانًبعزشيطبنجزُب انزشلٛخ انًُب .9

هًشبسكخ نثبنزؼجئخ انمصٕٖ اعزؼذادا  انؼبنٙ ٍٚٛ فٙ انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزؼهٛىاإلداسدػٕرُب نكم انًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔ .12

 .صجبتحب 11ط 6261ُٚبٚش  14أيبو ٔصاسح انزشثٛخ ثبنشثبط انخًٛظ  FNEاػزصبو  فٙ

 ٍٚٛاإلداسانًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔ ٔٚمظختحذح ػبشذ ٔ

 زمهخ ٔجًبْٛشٚخ ٔيزضبيُخ ٔٔتحذٔٚخ.ػبشذ انجبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى انزٕجّ انذًٚمشاطٙ َمبثخ دًٚمشاطٛخ رمذيٛخ يغ

 ػٍ انًكزت انٕطُٙ

 نهُمبثخ انٕطُٛخ نهًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔانًغبػذٍٚ اإلداسٍٚٛ ثبنزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ

 ػجذ هللا : سصٚضحانؼبو انٕطُٙت انكبر

 

 FNEالجاهعت الوطنيت للتعلين، 

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

الوطنيت للوساعذيي التقنييي والوساعذيي اإلدارييي  نقابتال

 بالتربيت الوطنيت والتعلين العالي
 :Fax 2828545581، فبكظ: :Tél 2628262222 - 2661686891ْبرف: 

Fne_BN@yahoo.fr     www.taalim.org 
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