
 

 

 

 

   2021 نونبر 21تمارة في: 

 بيان تنديدي 

سجججال الدولججج  منجججى ضرجججود يلجججم اجججرل وتيةيجججل المةاسجججل ال جججابي   بالو ييججج  والمدرسججج  انسجججااما مجججف ا جججدافتا اةسجججتراتياي   

ادى يلجججم يفرجججاد المسجججرل السجججيادة فجججي  جججرار  السياسجججي مجججا الامجججوميتين منت مججج  امجججاا يمجججت ال المةسسجججال الماليججج  وال جججنادي  المان ججج  

الميثجججال الجججوقني للتربيججج  منجججى   ألن مججج  التبريبيججج والرجججوانين وا تن يجججر ترسجججان  مجججن المبققجججال القبريججج  وتالجججم ىلجججل فجججي  .واال ت جججادي

ومدونجج   امججر بالارججدة ن ججاا الفججر  ووالتراضججد  17.51و ججانون اةقججار  اةسججتراتياي مججرورا بالبرنججامس االسججتااالي والرةيجج   والتةججوين 

والتةجججوين ضجججن ياجججرا  مبجججاراة  جججانون اةاجججرال  والنرابال...وانتتجججا  بمسجججتاد يضجججتن األةاديميجججال الاتويججج  للتربيججج   وم جججروضي ال جججسر  

الت ججيوي  فججي  جج  ض ججرال انالم مججن بنججال     ججاةي ومججا تاججمنت  مججن ال ججروق اة 2022يجج  تو يججم مججا يسججمم بججاألقر الن اميجج  ل ةاديم

بلجججو للتر ججج   سجججن  ة جججد ا  جججم  30فجججي ت ديجججد السجججن فجججي اساسجججا وابنججا  ال جججال المسربجججي برياجججيتال الااماجججال والماا جججد والمتمثلججج  

ا تسججال ضججدد سججنوال ت  ججير   الباةالوريججا واةاججا ة ججتادتي اججدلي مججن الاججن  والمباليججال  االنترججا  األولججي بنججا  ضلججم مي تججي السججار ال

ال سياسججي  راايجج  و ججةلي  لت ثيجج  انايجج  مججن ا جج ين  فججي ىلججل بقبرجج  سياسججي  مبتججارة بوتاججمين الملججم برسججال  ت ييجج . مسججتا  اةاججا ة

 ي  موالي  من بداا الدول  القياين. وري  وضلم  ب يال تةنو راقمةسسال 

واضججون تمامججا ةججون  ججى  المبققججال والرججوانين الت ججيوي  ينمججا تسججام بال ججبيرال تمججارة  FNEيننججا بالااماجج  الوقنيجج  للتالججيا 

مججن بتلتججا القبرجج   ال اةمجج   يلججم تةججريخ االسججتبداد وبدمجج  م ججال تا القبريجج  وال اججر فججي المرابججر ضلججم ال رججول وال ريججال وان ال ججروق 

فججي تسجججريف  مسلسججر اةاتجججا  ضلججم مةاسجججل  فاججج ا لنوايججا الدولججج يال التججي تاججمنتا يضجججتن التر جج  لمباريجججال التالججيا ال تاجججدو ان تةججون 

يال اسججيم  الااماججال الاموميجج ...ق ت ررججل بياججر تاجج    المدرسجج  الاموميجج   ال ججندول المسربججي للتراضججد  ججابي  ا التو يججم الامججومي

 مالن .   ومة را ضلم م  ل مستنرف المديوني  ور ن وقننا المسرل اماا سياس  ترويا  يةلي غير ال تيدال. تدا  والةتبل بدما  

 تالن مايلي:  بال بيرال تمارة  ضلي  فإن الااما  الوقني  للتاليا  بنا  و 

 الم ةوا؛  17.51تا للرانون اةقار  تاديد رفا ✓

اليا جججل  بمسجججةولين فا جججلين ارتجججبق سجججالتا امجججرا  المدرسججج  الاموميججج  ناتاججج  ضجججن المبققجججال المتتاليججج   ااضتبار ججج  ✓

 ؛التدبيري للرقاع ولارود بالي ر

وتنسجججيريال الماقلجججين  بجججالمسرلالامايججج  الوقنيججج  ل ملججج  ال جججوا د الماقلجججين تاجججامنتا المقلججج  والتم جججروق مجججف  ✓

ودضجججا ا تااااتتجججا بةجججر الوسجججاةر المتا ججج  واسجججتاداد ا لتنبجججراق فجججي ةافججج  األ جججةار  واالت ججاد الجججوقني لقلبججج  المسجججرل

نججا  ال ججال المسربججي فججي التو يججم الامججومي وفججي الناججالي   تججم يسججراق ةافجج  الرججرارال الت ججابي   ججونا ل جج  بنججال واب

ي ال ريجج  والادالجج  والاججي  مججن األولججي يلججم الاججالي و جج  ال ججال المسربججي فجج والايججد التالججيا الامججومي الماججاني المو ججد 

 بةرام ؛

 

 ا ل:مقالبتت

وااججر المبججاراة ميتو جج  فججي واجج   مباريججال التو يججم فججي التالججيا ويلسججا  ةافجج  ال ججروق اة  ججاةي  الت ججيوي  ةضججتنالسجج ل اليججوري  •

مثيليجج  وفججي يقججار التو يججم ب ججروق مواججوضي  متيججاو   ولتججا مججف النرابججال التاليميجج  ىال التوفجج  مبججدا تةججافة اليججر  والاميججف 

 الامومي؛

 راسجج  الججىين فججر  ضلججيتا التاا ججد و ملجج  ال ججوا د الماقلججين ومربيججال ومربججي التالججيا األولججي  وضمججار ال اليججوري ل سججاتىة دمججا اة •

والمسججاضدين اةداريججين والمسججاضدين الترنيججين فججي الن ججاا األساسججي لمججو يي و ارة التربيجج   فججي الو ييجج  الاموميجج ؛ والن افجج  والقججب 

 الوقني ؛

الترااججف ضججن  ججرار الترسججيل االنترججامي ل سججاتىة المتججدربين بججالمراة  الاتويجج  ويضججادة المقججرودال والمقججرودين مججن مربيججال ومربججي  •

 ؛ولي يلم مررال ضملتنت االتاليا األ

ضلججم اواججاع القبرجج   19اتبججاى ياججرا ال ا ت ججادي  وااتماضيجج  فججي  ججال  ال ججال المسربججي تنتججي االناةاسججال السججلبي  لااة جج  ةوفيججد  •

 ةاد ال والةاد ين؛لاامل  وضموا الا

 

 ديمرراقيا ومةاف ا تردميا يقارا   FNE ضا ل الااما  الوقني  للتاليا

 ومناال    امدةوالاما ير ال ابي   رة  ضا ل ال سيل  التاليمي                     


