
 

  0302يارش  03 ،انرتاط

ذدعى  FNE يٍ يٍ خارج انطهى انراتغح نهجايغح انٕطُيح نهرغهيىٔانًقصي انطكرذاريح انٕطُيح نهًقصياخ

في َضاالخ انًقصياخ ٔانًقصييٍ يٍ أجم انحق في انررقي إنى خارج انطهى ٔذطاَد انشغيهح انرغهيًيح 

، 0302 أتريم 6ٔ 5ٔذدعٕ إنى االَخراط في اإلضراب انٕطُي نيٕيي طريق انُضال نُيم يطانثٓا 

 صثاحا 22انطاعح م أتري 5 االثُيٍتانرتاط أياو انٕزارج نٕقفح انًًركسج ٔذجطيد ا
يشههههههٓد قطاعُهههههها انرغهيًههههههي انغًههههههٕيي احرقاَهههههها ،يههههههر يطههههههثٕل، تاَرفاضههههههح كافههههههح ف اذههههههّ، انًطانثههههههح تحقٕقٓهههههها انًشههههههرٔعح إ  

نهههههى ذجهههههد يهههههٍ خيهههههار ،يهههههر االحرجهههههاج أيهههههاو إيغهههههاٌ انحكٕيهههههح ٔٔزارذٓههههها فهههههي انررتيهههههح انٕطُيهههههح فهههههي َٓههههه  ضياضهههههح ان يثهههههاالج 

ب انحههههههٕار حههههههٕل انًهفههههههاخ انًرراكًههههههح ٔانغانقههههههح  احرجاجههههههاخ ضهههههههًيح ٔحضههههههاريح قٕتهههههههد ٔانٓههههههرٔب إنههههههى ا يههههههاو، ٔإقفههههههال تهههههها

يهههههٍ قثهههههم انقهههههٕاخ انغًٕييهههههح تهههههانًُظ ٔانرغُيهههههل ٔانررْيهههههة  ٔفهههههي  هههههم ْههههه ا انٕضهههههظ انًرهههههر   ٔانًرههههه زو جهههههدا، ٔٔعيههههها يُٓههههها 

صههههههههياخ تانًرحههههههههح انحرجههههههههح انرههههههههي يغيشهههههههٓا قطههههههههاا انررتيههههههههح ٔانرغههههههههيى، ٔٔضههههههههغيح َطهههههههها  ٔرجهههههههال انرغهههههههههيى ضههههههههًُٓى انًق

 FNEٔانًقصهههههههييٍ، فهههههههاٌ انطهههههههكرذاريح انٕطُيهههههههح نهًقصهههههههياخ ٔانًقصهههههههييٍ يهههههههٍ خهههههههارج انطههههههههى، تانجايغهههههههح انٕطُيهههههههح نهرغههههههههيى 

 :0302يارش  02تغد اجرًاعٓا يٕو 

تشههههههدج ا ضههههههانية انًٓجيههههههح انرههههههي ذههههههى ٔيههههههرى اَرٓاجٓهههههها فههههههي يٕاجٓههههههح االحرجاجههههههاخ انطهههههههًيح نكافههههههح انف هههههههاخ  ذههههههديٍ 

يٓى انرغاقهههههههد، حهههههههايهي انشهههههههٓا اخ، اإل ارج انررتٕيهههههههح، انًهههههههديجٌٕ، انغرضهههههههيٌٕ انرغهيًيهههههههح ذ ا ضهههههههاذ ج انًفهههههههرٔ  عهههههههه

خريجهههههههٕ انطههههههههى انراضهههههههظ، ضهههههههحايا انُ هههههههاييٍ، ا ضهههههههاذ ج انًكهفهههههههٌٕ  23ضهههههههاتقا ٔيرقاعهههههههدٔ انف هههههههح، أضهههههههاذ ج انسَساَهههههههح 

تانرههههههدريص خههههههارج إطههههههارْى ا صههههههههي، انًطههههههاعدٌٔ اإل اريههههههٌٕ ٔانًطههههههاعدٌٔ انرقُيهههههههٌٕ، انههههههدكاذرج انغههههههايهٌٕ تهههههههٕزارج 

 انررتيح انٕطُيح، يرتٕ ٔيرتياخ انرغهيى ا ٔني انغًٕيي   ( 

ذضهههههههايُٓا انًثهههههههدعي ٔان يشهههههههرٔط يهههههههظ كافهههههههح انف هههههههاخ انرغهيًيهههههههح انرهههههههي ذُاضهههههههم يهههههههٍ أجهههههههم حقٕقٓههههههها انغا نهههههههح  ذغههههههههٍ 

 ٔانًشرٔعح 

 انرُطهههههيقيح انٕطُيهههههح نهًقصهههههييٍ ٔانًقصهههههياخ يهههههٍ خهههههارجذخٕضهههههٓا ٔ كافهههههح انًحطهههههاخ انُضهههههانيح انرهههههي خاضهههههرٓا ذههههه ًٍ 

  ىانطه

انحكٕيهههههح تفهههههر  حهههههٕار جههههها  ٔيطهههههئل يهههههٍ أجهههههم إيجههههها  حههههههٕل ج ريهههههح ٔيُاضهههههثح نكافهههههح انًشهههههاكم انرهههههي يغهههههاَي  ذطانهههههة 

 يُٓا انقطاا  ٌٔ ذطٕيل أٔ ييس ٔذٕحيد يطار انررقي تقطاا انررتيح انٕطُيح 

قاتههههههاخ عهههههههى ذشههههههث ٓا تانٕحههههههدج انُضههههههانيح، تاعرثارْهههههها انطههههههثيم انٕحيههههههد نُيههههههم كافههههههح انحقههههههٕل، ٔذههههههدعٕ كافههههههح انُ ذيكههههههد 

انجههههههها ج ٔانًطهههههههرقهح ٔكهههههههم انف هههههههاخ انرغهيًيهههههههح إنهههههههى ذٕحيهههههههد َضهههههههاالذٓا انًيداَيهههههههح، ٔانرٕافهههههههق حهههههههٕل ترَهههههههاي  َضهههههههاني 

 ذصغيد  شغارِ ان عٕ ج حرى ذحقيق انًطانة 

انًُ ًهههههههاخ انحقٕقيهههههههح انٕطُيهههههههح ٔاندٔنيهههههههح، ٔانًُهههههههاتر اإلع ييهههههههح انًطهههههههرقهح إنهههههههى االضهههههههرًرار فهههههههي ذغطيهههههههح  ذهههههههدعٕ 

انررتيههههههح ٔ ذحًههههههم ٔزارذههههههي انداخهيههههههحٔ ًيههههههح ٔرصههههههد أ  خههههههرل نهحههههههق فههههههي انر ههههههاْر انطهههههههًياحرجاجههههههاخ انشههههههغيهح انرغهي

 انٕطُيح كايم انًطئنيح في  نك 

كافح انًقصياخ ٔانًقصييٍ إنى خٕ  انًرحهح ان ان ح يٍ انثرَاي  انُضاني، ٔانًرً هح في  ذدعٕ 

م أتري 5أياو انٕزارج يٕو ًًركسج تانٕقفح ان، ٔانحضٕر انًك ل أتريم 6ٔ 5يٕيي إضراب ٔطُي 

  عهى انطاعح انحا يح عشر صثاحا
 عاشد انشغيهح انرغهيًيح صايدج ٔيُاضهح إطارا كفاحيا يُاض  ٔٔحدٔيا،، FNEعاشد انجايغح انٕطُيح نهرغهيى 

 FNE عٍ انطكرذاريح انٕطُيح نهًقصياخ ٔانًقصييٍ يٍ خارج انطهى
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 يٍ انُقاتاخ ا ك ر ذً يهيح تقطاعي انررتيح انٕطُيح ٔانرغهيى انغاني تانًغرب FNEانجايغح انٕطُيح نهرغهيى 
 wftucentral.org ٔنح   032يهيٌٕ عايم تـ  235انًً م نـ  FSMعضٕ اذحا  انُقاتاخ انغانًي  FNEانجايغح انٕطُيح نهرغهيى 

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 
central.orgFNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 105 millions de travailleurs dans 130 pays. wftu 
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