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 األكثر توثيلية ثبلوغرةالتعليوية الخوس هي الٌقبثبت  FNEالجبهعة الوطٌية للتعلين 

 wftucentral.orgدولة.  530هليوى عبهل ثـ  501الووثل لـ  FSMعضو اتحبد الٌقبثبت العبلوي  FNEالجبهعة الوطٌية للتعلين 

FNE, Syndicat d’Enseignement des cinq les plus représentatifs du Maroc 

FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 105 millions de travailleurs dans 130 pays. wftucentral.org 
: FNEالوطٌي للجبهعة الوطٌية للتعلين  هع الكبتت العبم والتعلين األولي والريبضةفي لقبء لوزير الترثية الوطٌية 

 وتطوير هٌظوهة التعلين ثجلذًبحل الوشبكل الوطروحة ٌبف الحوار وئالكبهل الستالتعجير عي االستعذاد 
ٕصٌش انزشثٍخ انٕطٍُخ ٔانزؼهٍى األٔنً ن ٔنٍبنمبء أ 0205 أكزٕثش 51ثبنشثبط انٍٕو اندًؼخ  َؼمذ ثًمش ٔصاسح انزشثٍخ انٕطٍُخا

، حضشِ انكبرت انؼبو انشفٍك اإلدسٌغً ػجذ انشصاق FNEانٕطًُ نهدبيؼخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى  يغ انكبرت انؼبو: ؽكٍت ثًُٕعى ٔانشٌبضخ
 ػًش انًزًٍُ.ٌٕعف ثبنمبعًً ٔانًذٌش انًشكضي نهًٕاسد انجؾشٌخ ٔركٌٍٕ األطش دمحم ثُضسًَْٕ ٔانًكهف ثٕحذح انزٕاصم  هزشثٍخ انٕطٍُخن

 ّن ٍبزًُيػهى انًغؤٔنٍخ اندذٌذح ٔ ئخُبنزٓث بمذيزيفً انجذاٌخ  ٔثؼذ كهًخ رشحٍجٍخ يٍ طشف انٕصٌش أخذ انكهًخ انشفٍك اإلدسٌغً

انزؼهًٍٍخ انُمبثبد  يغ ثًٍ انذػٕح نهمبءٔثؼذ رنك ثجهذَب. انزؼهٍى لطبع ؽؼجُب ٔ ثُبءانزٕفٍك انكبيم ثًب ٌخذو ثبنطجغ ثهذَب ٔؽؼجُب ٔثُبد ٔأ

بد انًحبكًبد غالعزًشاس خهػٍ األعف انؾذٌذ  FNEػجش ثبعى اندبيؼخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى فً َفظ انٕلذ األكثش رًثٍهٍخ، ٔانخًظ 

 ٔصبحجٓب ٔانزً أخهذ إنى دخُجش انمبدو، يظ انخًٍظ ثبنًحكًخ االثزذايٍخ ثبنشثبطاألنألعبرزح انًفشٔض ػهٍٓى انزؼبلذ، حٍث كبَذ خهغخ 

ثئطالق عشاحٓى طبنت ٔ، سٍْ االػزمبل اأعزبر ال صانٕ 51ٔٔخّ ثبنمًغ ٔاالػزمبل يٍ طشف األعبرزح ٔاألعزبراد انزضبيٍ ٔاالحزدبج 

انزؼهٍى األٔنً ًْٔ فً انُظبو األعبعً نًٕظفً ٔصاسح انزشثٍخ ٔٔانًؼٍُبد ثٕلف انًزبثؼبد ٔحم انًؾكم ثؾكم َٓبيً ثئديبج انًؼٍٍٍُ ٔ

 هف انؼبيهٍٍ ٔانؼبيالد ثبنٕصاسح.كم ٔأٔضبع يخزبثؼٍٍ االػزجبس كم انًؾ ٌأخزدذٌذ انعبعً األُظبو انيُبعجخ إلصذاس 

ٔأطش انزٕخٍّ ٔانزخطٍظ  اكب ٔإعُبدهثبنزغشٌغ ثئخشاج انًشاعٍى انزؼذٌهٍخ انخبصخ ثأطش اإلداسح انزشثٌٕخ يغ خطبنجركش ثبنًكًب 

 ؛ٔانًكهفٍٍ خبسج إطبسْى داسٌٍٍاإلًغبػذٌٍ انزمٍٍٍُ ٔانغبػذٌٍ ًانٔ ٔانذكبرشح (يبعزش ٔيُٓذط)ٔحبيهً انؾٓبداد 

ٔانزؼٌٕض ثبنزكٌٍٕ ٔااليزحبٌ انًًُٓ ٔرغٍٍش اإلطبس ٔانزغمٍف هزًبطم فً انزغٌٕخ انًبنٍخ نهزشلٍبد ثبالخزٍبس ن حذٔطبنت ثدؼم 

 ٍخ؛نثبنزغشٌغ فً انزغٌٕخ اإلداسٌخ ٔانًب طبنتػٍ انًُطمخ ٔ

م انًؾبكم ٔحًٍٍب، يشكضٌب ٔخٌٕٓب ٔإلهنؾأٌ انزشثٕي ا فً رذثٍشٔإؽشاكٓب ، ٔطبنت ثبنحك فً انًؼهٕيخ ٔرمبعًٓب يغ انُمبثخ

أثشٌم  01رفبق ابٌب ضحكم  :ٔرطشق نًهف ضحبٌب انُظبئٌٍٍ خهك ضحبٌب خذد، دضٌبدح فً األخٕس انٔ انفشدٌخ ٔانًؾزشكخ ٔانؼبيخ

انزي ال ٌضًٍ انزمبػذ يؼبػ  مٔانًغبػذٌٍ انزمٍٍٍُ ٔانًغبػذٌٍ اإلداسٌٍٍ ٔانؼشضٍٍٍ ٔيُؾطً انزشثٍخ ٔانًزطٕػٍٍ ٔيؾك ،0205

ٔسفغ انحٍف ػٍ أعبرزح االثزذايً ٔاالػذادي  0255برفبق أثشٌم ث شركٔ انؼٍؼ نٓى كًذسعٍٍ ٔإداسٌٍٍ ٔطبنت ثبنزغشٌغ ثبنًهف؛

 انًجشصٌٍ ٔيهف 0222بنًُبطك انُبيٍخ يُز انؼًم ثانزؼٌٕض ػٍ ٔانًهحمٍٍ ٔخؼم حذ نحشيبَٓى يٍ خبسج انغهى ٔانذسخخ اندذٌذح، 

خؼم حذ نزًٍٓؼ ٔ، 52ٔانضَضاَخ ، انزي ػًش طٌٕال ( ٔانزؼٌٕض ػٍ انزكٌٍٕٔيؾكم أعبرزح اإلػذادي) ٔانًغزجشصٌٍ ٔانُظبو األعبعً

ٔاألعبرزح ٔاإلداسٌٍٍ انؼبيهٍٍ ثًخزهف يشاكض انزكٌٍٕ ٔثبلً األطش انًؾزشكخ انًفزؾٍٍ ٔانؼًم ػهى انهمبء يؼٓى ٔاالعزفبدح يٍ خجشارٓى، 

، ٔأعبرزح انهغخ انؼشثٍخ ٔانثمبفخ انًغشثٍخ ثأٔسٔثب، نًزذسثٍٍ ٔثبنزكٌٍٕزذاسٌت اض انزكٌٍٕ ٔث، يغ االػزُبء ثًشاكٔثًخزهف اإلداساد

ٔخؼم ٔيشثٍبد ٔيشثً انزؼهٍى األٔنً ٔػًبل انحشاعخ ٔانُظبفخ ٔانطجخ ، أصحبة انؾٕاْذ انطجٍخيؼٓى ٔانًشعجٍٍ انًزذسثٍٍ ٔاألعبرزح 

 ؛اإلداساديالد ٔػبيهٍٍ ثبنًؤعغبد انزؼهًٍٍخ ٔبؼحذ نهٓؾبؽخ انزً ٌؼٍؾَٕٓب ك

ٔكًُٕرج أكبدًٌٍخ انؼٌٍٕ حٍث ٔخت كبدًٌٍبد اندٌٕٓخ، الحزمبٌ انزي رؼشفّ انؼذٌذ يٍ انًذٌشٌبد ٔاألنٔضغ حذ ٔركش ثٕخٕة 

 ؛ٔيغؤٔل األكبدًٌٍخ اندٌٕٓخاندٌٍٍٕٓ ثٍٍ انًغؤٔنٍٍ انُمبثٍٍٍ ؾبكم انًطشٔحخ يشكضٌب نحم انًانؼبخم انزذخم 

شايح جانًشافك ٔانزدٍٓضاد ٔيشاخؼخ انًُبْح ٔانيٍ رٕفٍش انجٍُبد انزحزٍخ انكبفٍخ ٔانضشٔسٌخ كًب رطشق إنى يغزهضيبد انزؼهٍى 

 ؛داسٌبد ٔرحفٍضْى ٔحم يؾبكهٓىرٕفٍش انًٕاسد انجؾشٌخ انكبفٍخ يٍ يذسعٍٍ ٔيذسعبد ٔإداسٌٍٍ ٔإٔ

حٍث غٍبة حدشاد انذسط انؼًٕيٍخ انؼًٕيً ثبنًغشة  انزؼهٍى األٔنًٔأكذ ػهى دٔس انزؼهٍى األٔنً يؾٍشا إنى غٍبة 

 ؛ك ثبنٕضؼٍخ انًضسٌخ نهؼبيالد ٔانؼبيهٍٍ ثبنزؼهٍى األٔنًنزكانؼًٕيٌٍٕ ٌٔ ٕٔانزدٍٓضاد انؼًٕيٍخ ٔانًشثٍبد ٔانًشث

ٌٔدت يزبثؼخ مبء ٌجمى أٔنٍب نكُّ رطشق أليٕس خذ يًٓخ هزشثٍخ انٕطٍُخ ٔانزؼهٍى األٔنً يؤكذا ػهى أٌ انٔصٌش انخم ٔثؼذ رنك رذ

 زيغ األخٕصاسح انانُظبو األعبعً انًٕحذ ندًٍغ يٕظفً  إخشاجانهمبءاد ٔانؼًم ػهى حم انًؾبكم ٔفك اإليكبٍَبد انًزبحخ ٔانزأكٍذ ػهى 

 .ّػجش ػٍ اعزؼذادِ نهزذخم نحم انًؾبكم انًطشٔحخ ٔانذفغ ثًُظٕيخ انزؼهٍى ثجهذَب نزهؼت دٔسْب فً رمذئثجالدَب، ثؼٍٍ االػزجبس اندٌٕٓخ 

 :للجبهعة الكبتت العبم الوطٌي
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