
 

السكزتاريت الٌطنيت ألطز اإلدارة التزبٌيت التابعت للجاهعت  ،اإلدارة التزبٌيت طزأت قضيً دفاعا عن كزاهت

 :هناضلييا ًكافت األطز اإلداريت إلى إنجاحهناضالتيا ًالتٌجو الديوقزاطي تدعٌ  FNE الٌطنيت للتعلين
 صباحا 22ص 7272أكتٌبز  72اء ربعاألًقفاث احتجاجيت أهام الوزاكش الجيٌيت لوين التزبيت التكٌين ً ًطنياضزاب 

 صباحا  22ص 7272 نٌنبز 7ً 2 ءااالثنين ًالثالثالٌسارة أهام  اعتصامً 782.87.2لضحايا الوزسٌم اضزاب ًطني ً
 

ِّب   ٗ ِٓ رذِش ٚاحزمبْ، ِٚب خٍفاإلداسح اٌزشث٠ٛخ اٌح١ف اٌزٞ طبي ٍِفاٌزجبً٘ إٌّّٙج ٚاالِزٕبع غ١ش اٌّجشس ػٓ سفغ أِبَ 

ؼّٛد اٌفمشٞ ٌٍٕٙٛض إٌّشٛد ثبػزجبس ٘زٖ اٌفئخ آٌِ جذ٠ذ ٕٔب ٔذق ٔبلٛط اٌخطش ئف ،أؼىظ عٍجب ػٍٝ أٚضبػُٙ إٌفغ١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌّبد٠خ

ِٚغبط ثبعزمشاسُ٘ إٌّٟٙ ثبٌّٕظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِّب ٠ؼىظ ثجالء فشً اٌغ١بعبد اٌزذث١ش٠خ ٌٍمطبع ٚاٌزٟ خٍفذ رشاوّبد خط١شح ٚفمذاْ ٌٍثمخ 

 .ٚاالجزّبػٟ

 :عجٍٕب ثح١ثاالعزغالٌٟ ٌٙزٖ اٌفئخ  ٚإٌٙج اٌّزغُ ثبالعزٙزبس ٚأِبَ ٘زا اٌٛضغ

 ؛اٌمبثؼ١ٓ فٟ اٌذسجخ اٌثب١ٔخ .8.12.82اٌّظ١ٍِٛخ اٌصبسخخ اٌزٟ طبٌذ ضحب٠ب اٌّشعَٛ إصاء اٌصّذ ٚاٌزّبطً  .1

 ؛فٟ ظً غ١بة ِشاجغ لب١ٔٛٔخ رح١ُّٙثبٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ػذَ لب١ٔٛٔخ رٛاجذ ِزذسثبد ِٚزذسثٟ ِغٍه .8

فٟ ظً غ١بة أثغظ اٌج١ٕبد ٚاٌّشافك ٚاٌٛعبئً ٚاٌّٛاسد األػجبء ٚاٌّٙبَ اٌزٟ ال حصش ٌٙب ػٍٝ وبً٘ ٘زٖ اٌفئخ  ٚضغ اٌٛصاسح وبفخ .3

 ؛ِزأخشح اٌصشف فٟ جً اٌحبالد اٌجشش٠خ ٚثزؼ٠ٛضبد ٘ض٠ٍخ

غف١خ فٟ غ١بة ربَ فٟ أثغظ اٌّشبوً ثمشاساد ٚإػفبءاد رؼثٗ رضح١خ اٌٛصاسح ثٙزٖ اٌفئخ ٚاػزجبس٘ب حبئطب لص١شا رزُ اٌزضح١خ  ..

 ؛ألثغظ اٌضّبٔبد

 غ١بة اٌّمبسثخ اٌزشبسو١خ ٌذٜ اٌٛصاسح ٚأفشاد٘ب ثبٌمشاساد فٟ رغ١١ت ربَ ١ٌٙئخ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ. .5

ٚاٌٛصاسح اٌٛص١خ اٌّغؤ١ٌٚخ حًّ اٌحىِٛخ ٔ  إر اٌزٛجٗ اٌذ٠ّمشاطٟ  FNE ١ٌٍُزا فئٕٔب فٟ اٌجبِؼخ اٌٛط١ٕخ ٌٍزؼ

 :إ١ٌٗ األٚضبع آٌذّب اٌىبٍِخ ٌ

 ؛.اٌمبثؼ١ٓ فٟ اٌذسجخ اٌثب١ٔخ. .8.12.82ٌٍٛضؼ١ز١ٓ اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٌضحب٠ب اٌّشعَٛ  خاٌفٛس٠ بٌزغ٠ٛخٔطبٌت ث (1

إٌٝ اٌزغش٠غ ثزذاسن ثغشح ٚضؼ١خ ِزذسثبد ِٚزذسثٟ ِغٍه اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ثبٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٛصاسح أٌذػٛ  (8

 ؛جؼبد ٘زا اٌزٛاجذ اٌغ١ش اٌمبٟٔٛٔٚرحًّ ر

 ؛ثبإلعٕبد ضاٌٚخّٔطبٌت اٌٛصاسح ثبٌحغُ إٌٙبئٟ ٌٍٛضؼ١خ إٌظب١ِخ ألطش اإلداسح اٌزشث٠ٛخ اٌ (3

 :الوشهع تنظيويا اث النضاليتح ىذه الوحطًالوناضلين إلى انجا كافت الوناضالث دعٌن (2

 صباحا 22ص 7272أكتٌبز  72اء ربعاألًقفاث احتجاجيت أهام الوزاكش الجيٌيت لوين التزبيت التكٌين ً ًطنياضزاب 

 صباحا 22ص 7272 نٌنبز 7ً 2 ءااالثنين ًالثالثالٌسارة أهام  اعتصامً 782.87.2لضحايا الوزسٌم اضزاب ًطني ً

ِٚب  ٘زٖ اٌّحطبدٚا١ٌٙئبد اٌحمٛل١خ ٚاالػال١ِخ رمذ٠ُ وبفخ أشىبي اٌذػُ ٚاٌّغبٔذح ِٓ أجً أجبح اٌمٜٛ  ٕبشذٔ (5

 ؛ع١ٍ١ٙب ِٓ أشىبي احزجبج١خ

إٌٝ االٔخشاط  ِزذسث١ٓٚ ِضا١ٌٚٓ أٚ ِزذسثبدِٚضاٚالد  اإلداس١٠ٓٚ اإلداس٠بد وبفخِٕبضالرٕب ِٕٚبض١ٍٕب ٚ دػٛح  (6

 .أزضاع حمٛلٕب اٌؼبدٌخ ٚاٌّششٚػخإٌضب١ٌخ ٚسص اٌصفٛف حزٝ  بدفٟ ٘زٖ اٌّحط

 

 ت الٌطنيت ألطز اإلدارة التزبٌيتالسكزتاري
 التٌجو الديوقزاطي FNE التابعت للجاهعت الٌطنيت للتعلين
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 FNEالجاهعت الٌطنيت للتعلين، 

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
Tasdawet Tanamurt n Usslmd   Tasdawit tanamurt n Usslmd 

 السكزتاريت الٌطنيت ألطز اإلدارة التزبٌيت
 :Fax +818262526626، فبوظ: :Tél+ 818662666666٘برف: 
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