
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 0202 يٌاير 4 في الرباط

وتذعى تستٌكر استهتار الىزارة بوطالبها  FNEت رتاريت الىطٌيت ألطر اإلدارة التربىيالسك

 صباحا 22واعتصام أهام وزارة التربيت الساعت  0202يٌاير  24هٌاضليها لإلضراب الخويس 

أيبو اسزًواه انلٔنخ انًـوثٛخ ٔإٌ انسكوربهٚخ انٕؽُٛخ ألؽو االكاهح انزوثٕٚخ ٔثؼل ٔقٕكٓب ػهٗ ؽغى االؽزقبٌ انن٘ ٚؼوكّ انؾقم انزؼهًٛٙ 

كٙ االعٓبى ػهٗ انًكزسجبد االعزًبػٛخ نؼًٕو انشـٛهخ َٔسبء ٔهعبل انزؼهٛى ثكم كئبرٓى ٔثؼل ٔقٕكٓب ثشكم فبص ػهٗ سٛبسخ انًًبؽهخ 

ل يٍ انقواهاد انزلوٚقٛخ طلاه انًيٚإيؼبٌ ٔىاهح انزوثٛخ كٙ إٔ)فوٚغٍٛ ٔيزلهثٍٛ( ٔانزسٕٚق رغبِ يهق أؽو اإلكاهح انزوثٕٚخ اسُبكا ٔيسهكب 

 نزجهؾ انوأ٘ انؼبو يب ٚهٙ:انزوثٕٚخ كاهح ئ انًغيأ ٔػوة نؾًخ أؽو اإلنزغيٚ

د َسبء ٔهعبل انزؼهٛى ثكم كئبرٓى ٔاَقواؽٓب كٙ انُؼبل انٕؽلٔ٘ ؽزٗ رؾقٛق انًطبنت ؽزغبعبكػًٓب انًجلئٙ ٔاناليشؤؽ ال -1

 سبسٙ ػبكل ٔيُظق نهغًٛغ.أانًشؤػخ ٔكٙ يقليزٓب َظبو 

 ٙ انسبثق.بعغؽزرُٓئزٓب نغًٛغ اؽو االكاهح انزوثٕٚخ ثبنُغبػ انجبْو نجوَبيغٓب اال -2

 كاهح انزوثٕٚخ ٔكٙ يقليزٓب:ؽو اإلأكػٕرٓب ٔىاهح انزوثٛخ انٕؽُٛخ نلزؼ ؽٕاه عل٘ ؽٕل انًطبنت انؼبكنخ ٔانًشؤػخ نغًٛغ  -3

 ثًب ٚؼًٍ:كاهح انزوثٕٚخ إلألؽو اهٍٛٛ ٚانزؼلٍٛ انزسوٚغ ثئطلاه انًوسٕي (2

 ؛طهٙثبألقليٛخ انًكزسجخ كٙ اإلؽبه األرٛت كٙ اإلؽبه انغلٚل ٔمنك ثبؽزلبظ انغًٛغ عجو انؼوه انُبرظ ػٍ اػبكح انزو ( أ

 ؛انًًبهسخ ثبإلسُبك كٌٔ قٛل أٔ شوؽانزوثٕٚخ ؽو كيبط األإ ( ة

 ؛انزقوط ثزلاء يٍ ربهٚـأصو إكاه٘ ٔيبنٙ اث ٔنٗنٗ انلهعخ األإهًورجٍٛ كٙ انلهعخ انضبَٛخ نلٕهٚخ نزوقٛخ اان ( د

 ٔانًسؤٔنٛبد ٔٔسبئم يًبهسزٓب؛ ٓبوانزؾلٚل انلقٛق نهً ( س

 ؛إقواه َظبو ػبكل نهزوقٙ ٔانًُٕ انًُٓٙ ٚؼًٍ رطٕها يُٓٛب يسزًوا ( ط

 إقواه َظبو ػبكل نهزؼٕٚؼبد ثًب ٚزًبشٗ ٔانًٓبو انًًبهسخ ثؼٛلا ػٍ اسزُسبؿ أَظًخ أفوٖ. نٛؼًٍ 2-18-294يواعؼخ انًوسٕو  (0

 كاهح انزوثٕٚخ ثًب ٚؼًٍ:ألْهٛخ نشـم يُبطت اإلثشأٌ ٔػغ نٕائؼ ا 77-583هقى رؼلٚم قواه ٔىٚو انزوثٛخ  (3

 ؛إنـبء اإلقواه كٙ انًُظت ( أ

 اػزجبه انًغهس انزأكٚجٙ انٓٛئخ انٕؽٛلح انًقٕنخ قبََٕب ثئػلبء أؽو اإلكاهح انزوثٕٚخ ؽزٗ رؼطٗ نهًؼُٙ ثبأليو انلوطخ نهلكبع ػٍ َلسّ ( ة

 ؛ٔؽًبٚخ نّ ػل أ٘ شطؾ

 نـبء يب ٚسًٗ ثبنجؾش انًؾٛطٙ.إكاهٚخ ٔطت اإلءح يؼٛبها ٔؽٛلا نشـم انًُباػزجبها انكلب ( د

 ؛2718قٛخ ثبالفزٛبه انًؼهقخ نسُخ كواط ػٍ َزبئظ انزواإل (4

 نسُخ انزكُٕٚٛخ انضبَٛخ ثبنًواكي؛هكغ انـًٕع ػٍ ا (5

 هقوٚغٍٛ ٔيؼبكنزّ ثشٓبكح انًبسزو؛رسهٛى انلثهٕو ن (6

أؽو اإلكاهح انزوثٕٚخ ثبنزُبكس ػهٗ عًٛغ انًُبطت انشبؿوح إػبكح انُظو كٙ انًنكوح انًُظًخ نهؾوكخ اإلكاهٚخ ثشكم ٚسًؼ نغًٛغ  (7

 ؛قواه ؽوكخ ٔؽُٛخ ثأقليٛخ سُخ ٔاؽلح اسٕح ثجبقٙ انلئبدإكٛلًب كبَذ انًًٓخ انًسُلح ٔ

 قوٚغٍٛ ٔعجو ػوه االكٕاط انسبثقخ؛يواػبح االسزقواه انُلسٙ ٔاألسو٘ ػُل رؼٍٛٛ ان (8

 شؼجٓب؛يسبػل َظوا نكضوح انًٓبو ٔركاه٘ إرؼٍٛٛ عٓبى  (9

 ؛انؾًبٚخ انقبََٕٛخ ألؽو اإلكاهح انزوثٕٚخ ٔاػزجبه انٕىاهح ؽوكب كٙ انًُبىػبد انقبئًخ ثسجت ييأنخ انًٓبو اإلكاهٚخ (22

 قواه رؼٕٚغ ػٍ االيزؾبَبد نكم األؽو اإلكاهٚخ؛ا (22

سسخ كقؾ ٔانزؼغٛم ثئكواؽ اػزجبه كم انسكُٛبد انًوكقخ ثبنًؤسسخ سكُٛبد ٔظٛلٛخ يٍ ؽق أؽو اإلكاهح انزوثٕٚخ انؼبيهخ ثبنًؤ  (20

 أفوٖ علٚلح؛انسكُٛبد انًؾزهخ ٔثُبء 

ػبكٛخ ٔػًبٌ ؽق أؽو اإلكاهح انزوثٕٚخ كٙ انؼطهخ انسُٕٚخ كًب ُٚض ػهٗ منك قبٌَٕ انٕظٛلخ ػجبء اإلنـبء انًلأيخ ٔسبئو األإ (23

 انؼًٕيٛخ.

ٙ ام رؼجو ػٍ رضًُٛٓب ٔاَقواؽٓب كٙ انُؼبالد انٕؽلٔٚخ انزٕعّ انلًٚقواؽ FNE كاهٚخ انًُزًٛخ نهغبيؼخ انٕؽُٛخ نهزؼهٛىؽو اإلٌ األإ

هرفىقا باعتصام  0202يٌاير  24 الخويسضراب الىطٌي ًجاح اإلإعم أوص انظلٕف يٍ ننًقزهق انلئبد انزؼهًٛٛخ نزلػٕ 

 ايزٓب.ٌ كؤطٕاإلكاهح انزوثٕٚخ ألؽو أعم اَزياع يطبنت يٍ  التربيت بالرباط باب الرواحوزارة أهام صباحا  22الساعت 

 لىطٌيت ألطر االدارة التربىيتالسكرتاريت ا

 التىجه الذيوقراطي FNEللجاهعت الىطٌيت للتعلين 

 

 FNEالجاهعت الىطٌيت للتعلين، 
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