
 

 

Adresse: FNE, N° 3bis, Av. Tonkin, Diour Jamaa, Rabat - رقم 3 مكرر، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط ،FNE  :ٌانؼُٕا  

 يٍ انُمبثبد انزؼهًٛٛخ انخًظ األكثش رًثٛهٛخ ثبنًغشة FNEخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى اندبيؼ
 wftucentral.orgدٔنخ.  530يهٌٕٛ ػبيم ثـ  505انًًثم نـ  FSMػضٕ ارحبد انُمبثبد انؼبنًٙ  FNEاندبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى 

 0005دخُجش  8انشثبط فٙ األسثؼبء 

 انزٕخّ انذًٚمشاطٙ FNEانًكزت انٕطُٙ نهدبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى 

 ٚطبنت انحكٕيخ ٔانٕصاسح ٔإداسارٓب ثبنزغشٚغ ثزهجٛخ يطبنت َغبء ٔسخبل انزؼهٛى ثكم فئبرٓى؛ -
؛انًزبثؼبدٔلف ٔهٍٛ ٍ انًؼزم  ثئطالق عشاذ األعزبرٚٔٚطبنت ثدؼم حذ نمًغ االحزدبخبد  -  
 انكشايخٔانذفبع ػٍ  نزحمٛك انًطبنتٚذػٕ َغبء ٔسخبل انزؼهٛى إنٗ رٕحٛذ انُضبالد  -

ٙ ٔانٓدٕو ػهٗ انحشٚبد انؼبيخ يٍ خالل لًؼٓب انششط نهحشكبد االحزدبخٛخ انغهًٛخ  ٙ انمًؼ رٕاطم انذٔنخ انًغشثٛخ َٓدٓب انجٕنٛغ

فأيبو اعزًشاس انحكٕيخ ٔٔصاسح انزشثٛخ  ع يطبنجٓب انؼبدنخ ٔانًششٔػخ،انزٙ رخٕضٓب انشغٛهخ انزؼهًٛٛخ ثًخزهف فئبرٓب يٍ أخم اَزضا

ٙ رًبطهٓب نهطٙ انُٓبئٙ نًخزهف يهفبد َغبء ٔسخبل انزؼهٛى ثكم فئبرٓى ٔانزٙ رشاكًذ يُز عُٕادان سادح إلغٛبة ا ثغت ٕطُٛخ ٔإداسارٓب ف

 ...انحٕاساد انًغشٕشخ ٔانؼمًٛخ ٔغٛش انًُزدخ ٔانزغٕٚفٛخٔثغجت  داسٚخإلانغٛبعٛخ ٔا

 ، ششٔط اخزٛبص يجبساحٔيفبخئ ٔطبدو اَفشاد٘ح ثشكم ٔانز٘ أػهُذ فّٛ انٕصاس 0005ََٕجش  59ثبإلضبفخ إنٗ انًهف اندذٚذ نٕٛو 

عُخ فًب رحذ ٔاالَزمبء األٔنٙ ثُبء ػهٗ َزٛدخ انجبكبنٕسٚب  30نزؼهًٛٛخ، ٔانزٙ حذدد فٛٓب ششط نٕنٕج انٕظٛفخ ا 0005دخُجش  55 انغجذ

ُب نٓبرّ شدجدذد ََُب اسح فٙ يشاخؼخ يمبٚٛظ انًجبساح فئ، ٔأيبو رؼُذ انحكٕيخ ٔانٕصٔاإلخبصح ٔحشيبٌ انؼبيهٍٛ ثبنزؼهٛى انخظٕطٙ..

 .انمشاساد االلظبئٛخ َٔحًهٓب كبيم انًغؤٔنٛخ فًٛب ٚمغ ثجالدَب

ثبإلضبفخ إنٗ انزًبطم ٔانزشاخغ فٙ إٚدبد انحهٕل حزٗ نهًهفبد انًزٕافك حٕنٓب يغ انحكٕيخ ٔانٕصاسح انغبثمخ ٔإداسارٓب، ٔغٛبة ٔ

ٗ رأخٛمإخبثب ٖ إن ٘ أد ٍ طشف انُمبثبد انزؼهًٛٛخ، انشٙء انز ٗ خهغخ حٕاس انُمبثبد د ٔاضحخ نإلشكبالد ٔانمضبٚب انًطشٔحخ ي ًٛخ حز  انزؼهٛ

إنٗ األعجٕع  ،دخُجش 7انزٙ كبَذ يمشسح أيظ انثالثبء  ،انخًظ األكثش رًثٛهٛخ يغ ثًُٕعٗ شكٛت ٔصٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى األٔنٙ ٔانشٚبضخ

 .0005دخُجش  54انًمجم ٕٚو انثالثبء 
زدذٚذ إثبسح نا ذال ردذ ث انزٕخّ انذًٚمشاطٙ ٔيؼٓب كم انفئبد انزؼهًٛٛخ انًُبضهخ FNE أيبو ْزا انٕضغ فئٌ اندبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى

ِ انحكٕيخ ٔانٕصاسح ٔإداس ٗ يشبكم أطجحذ يؼشٔفخ ثغجت كثشح ااَزجب  ، ٔكبٌ يٍ انًفشٔعاخم انمطبع ٔخبسخّانكالو ػُٓب د ٔركشاسرٓب إن

 خزًبع ٔاحذ يغ انُمبثبد انزؼهًٛٛخ.اأٌ رمٕو ثحهٓب فٙ ٔإداسارٓب انٕصاسح ٔ انحكٕيخ ػهٗ
ِ ْبرّ خبضذ ػذد يٍ انفئبد احزدبخبد يخزهفخ، ٔيٍ ثُٛٓب يٕظفٙ ٔصاسح انزشثٛخ حبيهٙ انشٓبداد، يٍ أخم  ٙ إطبس إثبسح االَزجب ٔف

ٙ أيبو ٔصاسح انزشثٛخ دخُجش فٙ شكم احزدبخ 7يطهت انزغٕٚخ انؼبدنخ ٔانشبيهخ نهزشلٛخ ٔرغٛٛش اإلطبس ثبنشٓبدح، حٛث كبَٕا أيظ انثالثبء 

، حٛث ػًذد انجشنًبٌ نًغٛشح يٍ يمش انٕصاسح فٙ اردبِ يجُٗ حبل دٌٔ رُفٛز األعبرزح حبيهٙ انشٓبدادإال أٌ انزذخم انمًؼٙ ثبنشثبط، 

دمحم لبدح رٍٚ عزباألػزمبل اخهف إطبثبد انؼذٚذ يٍ األعبرزح ٔيًب  ،ٔيطبسدح األعبرزح االحزدبخٙانمٕاد انمًؼٛخ إنٗ انزذخم ٔلًغ انشكم 

 0005دخُجش  8 انخًٛظٔعٛزى رمذًًٚٓب ٕٚو غذ  ،صاال سٍْ االػزمبل إنٗ حذ انٕٛو ال )يذٚشٚخ ربٔسٚشد(خبنذ انؼَٕٙ ٔ انحبخت( )يذٚشٚخ

 .ثبنًحكًخ االثزذائٛخ ثبنشثبط ٕكٛمانأيبو 
، إر ٚؼزجش اعزًشاس انحكٕيخ ٔانٕصاسح ٔإداسارٓب فٙ أعهٕة انًًبطهخ FNEٔػهّٛ، فئٌ انًكزت انٕطُٙ نهدبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى 

 نطٙ انُٓبئٙ نهًهفبد انًطشٔحخ، فئَّ:ٔانزغٕٚف ٔإفشاؽ انحٕاس انمطبػٙ يٍ خذٔاِ ْٕ رًهض يٍ انزضايبرٓب ٔرأكٛذ ػٍ ػدضْب ا
ضذ َغبء ٔسخبل انزؼهٛى، ٔٚزضبيٍ يغ كم ضحبٚب انمًغ انًٓدٙ، ٔٚطبنت ثئطالق عشاذ األعبرزح ٚذٍٚ ثشذح انزذخالد انمًؼٛخ  -5

  ٔسخبل انزؼهٛى ٔغٛشْى؛ انًؼزمهٍٛ ٔرٕلٛف كم انًزبثؼبد االَزمبيٛخ ٔانًحبكًبد انظٕسٚخ ضذْى ٔضذ يٍ عجمٓى يٍ يحزدٍٛ يٍ َغبء
0-  ٙ دٛم ثئٚدبد انحهٕل ، ٔٚطبنت انحكٕيخ ٔانٕصاسح ٔإداسارٓب ثبنزؼيٍ أخم يطبنجٓب انؼبدنخ رحزحٚزضبيٍ يغ كم انفئبد انزؼهًٛٛخ انز

 خٛذ ندًٛغ ثُبد ٔأثُبء شؼجُب يٍ األٔنٙ إنٗ انؼبنٙ؛ نزفشؽ نالسرمبء ثزؼهٛى ػًٕيٙ يدبَٙٔأانطٙ انُٓبئٙ نكم انًهفبد انًطهجٛخ 
ّ انمبئى ال يٍ خذٚذٚؤكذ  -3 حًم انحكٕيخ ٔانٕصاسح اعزًشاسًْب فٙ انٓدٕو ، ٔٚ  دٛت ػهٗ يطبنت انشغٛهخ انزؼهًٛٛخٚ أٌ انحٕاس ثشكه

٘ ا ػهٗ انًكزغجبد ٙ حٕاس  دذد يطهجّٚ، ٔنؼبؤرضهٛهٓب انشأ  ؛انزؼهٛى ثًخزهف يٕالؼٓى انًُٓٛخ ٔسخبل يغؤٔل ٚدٛت ػهٗ اَزظبساد َغبءف

نهٕٛو انؼبنًٙ نحمٕق اإلَغبٌ  ارخهٛذ نهدجٓخ االخزًبػٛخ انًغشثٛخاالحزدبخبد انٕحذٔٚخ انٕلفبد إنٗ االَخشاط فٙ  حذػٕدذد انٚ -4

 ٔانحشٚبد ٔانًشفك انؼًٕيٙ؛ثًخزهف انًُبطك ضذ انغالء ٔاإلخٓبص ػهٗ انحمٕق  0005دخُجش  50اندًؼخ 
ق ٚذػٕ َغبء ٔسخبل انزؼ -5 ٙ الَزضاع انحٕم ٍ ٔسص انظفٕف ٔرٕحٛذ انُضبالد ثبػزجبسْب انًذخم انحمٛم ٗ انزضبي هٛى ثدًٛغ فئبرٓى إن

 بع ػٍ كشايخ األعزبر ٔاألعزبرح..ٔرحمٛك كم انًهفبد انًطهجٛخ انؼبنمخ ٔانذف

ٙ:انكبرت انؼ ،ػٍ انًكزت انٕطُٙ  اإلدسٚغٙ ػجذ انشصاق بو انٕطُ
 :Tél Fixe & Fax +212868596696، هاتف ثابت وفاكس: :Tél+ 212668666666هاتف: 
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 FNEاندبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى، 
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