
 يٍ انُقاتاخ انرعهيًيح انخًس األكثر ذًثيهيح تانًغرب FNEنهرعهيى  انجايعح انوطُيح

 wftucentral.orgدونح.  130يهيوٌ عايم تـ  105انًًثم نـ  FSMعضو اذحاد انُقاتاخ انعانًي  FNEانجايعح انوطُيح نهرعهيى 

، انًُعقذ ذحد شعار: FNEانًجهس انوطُي االسرثُائي نهجايعح انوطُيح نهرعهيى 

انًذرس خظ أحًر"، يذيٍ انرًاطم في حم انًشاكم وانقًع انًسهظ عهى "كرايح 

 االحرجاجاخ ويطانة توقف انًراتعاخ انقضائيح ويذعو انشغيهح انرعهيًيح إنى خوض:
 2022يارس  19إنى انسثد  14أشكال احرجاجيح في إطار أسثوع غضة يٍ االثُيٍ 

ووقفاخ أياو  2022يارس  18و 17وإضراب وطُي عاو تانرعهيى يويي انخًيس وانجًعح 

  انحاديح عشرج صثاحا 2022يارس  18انًذيرياخ االقهيًيح و/أو األكاديًياخ انجًعح 
 2022يارس  11انرتاط، انجًعح 

، ثبػزًبد روُٛخ انزٕاصم ػٍ ثؼذ، كٙ رلبػم ػبجم 2022يبسط  11انجًؼخ  FNEاَؼوذ انًجهظ انٕغُٙ االعزثُبئٙ نهجبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛى 

، يغجٕهخ ثًٕجخ ْٕجبء يٍ االػزوبل ٔانزعٛٛن 2022يبسط  10يٍ األعبرزح انًلشٔض ػهٛٓى انزؼبهذ ٕٚو انخًٛظ  45االدكبو انجبئشح ظذ  يغ

يبسط، ٔٔصهذ  4ٔ 3ٔ 2ٔانوًغ رجبٔصد كم انذذٔد ػوت االَضال انٕغُٙ نهزُغٛوٛخ انٕغُٛخ نألعبرزح انًلشٔض ػهٛٓى انزؼبهذ، ثبنشثبغ أٚبو 

 ثبعزئُبكٛخ انشثبغ(. 10ثبنًذكًخ االثزذائٛخ ٔ 60يزبثؼخ هعبئٛخ ألعبرزح ٔأعزبراد يٍ يخزهق يُبغن انًـشة ) 70انذصٛهخ 

يُز نزٙ صاد اَزٓبكٓب ٔرُذسج ْزِ انذًهخ انًغؼٕسح ػهٗ كشايخ َغبء ٔسجبل انزؼهٛى ٔانؼذٔاٌ ػهٗ انذشٚبد انُوبثٛخ ٔانذوٕم انذًٚوشاغٛخ 

غبس يذبٔالد رذجٛى ادزجبجبد َٔعبالد انزُغٛوٛخ انٕغُٛخ نألعبرزح انًلشٔض ػهٛٓى انزؼبهذ ٔإخشاط كبكخ كجشاٚش، كٙ إ 20خلٕد دشكخ 

غٙ األصٕاد انذشح انًطبنجخ ثبنذن كٙ انشـم ٔانغكٍ ٔانزؼهٛى ٔانكشايخ ٔرشْٛت انوٕٖ انذًٚوشاغٛخ انكلبدٛخ انًُبظهخ يٍ أجم يجزًغ دًٚوشا

ثٍٛ سٔعٛب ٔأكشاَٛب سائغ انغٛبم انذبنٙ انًأصٔو ٔانجبئذخ ٔانجلبف ػهٗ انًغزٕٖ انذاخهٙ ٔانذشة انطبدُخ ٚغٕدِ انؼذل ٔانًغبٔاح، يغزثًشح ر

ػهٗ انًغزٕٖ انخبسجٙ، نهزُصم يٍ انزضايبرٓب ثذوٕم َغبء ٔسجبل انزؼهٛى ثكم كئبرٓى، ٔانزُبهط انغبكش ٔانٕاظخ يغ شؼبس انزؼهٛى ثبنُبرٕ  يذػٕيخ

 "أٔنٕٚخ األٔنٕٚبد".

كعال ػٍ  FNEجبغب ثٓزِ انٕظؼٛخ انكبسثٛخ انٕاسدح يعبيُٛٓب كٙ انزوشٚش انزلصٛهٙ انز٘ هذيّ انكبرت انٕغُٙ نهجبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛى اسر

 :FNEاالَغذاد انجٍٛ نًب ٚغًٗ دٕاسا هطبػٛب أٔ اجزًبػٛب كئٌ انًجهظ انٕغُٙ االعزثُبئٙ نهجبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛى 

ذاء ٔانزُكٛم ٔاالػزوبالد ٔانًذبكًبد ؿٛش انًغجٕهخ انزٙ غبنذ َغبء ٔسجبل انزؼهٛى ثجالدَب، ٔٚغزُكش األدكبو ُٚذد ثكم هٕح ثذًالد االػز .1

 انجبئشح ٔانوبعٛخ انصبدسح ظذْى ٔٚطبنت ثئعوبغ األدكبو ٔسكغ كم انًزبثؼبد ظذْى ٔظذ سكبهُب أيشاس إعًبػٛم ٔهبشب كجٛش ٔهشاثطٙ يشٚى

 انُبكؼٙ إثشاْٛى..، ٔإغالم عشاح جًٛغ انًؼزوهٍٛ انغٛبعٍٛٛ ٔيؼزوهٙ انشأ٘ ثبنًـشة؛ٔثٕكضٚش أدًذ ٔانًُصٕس٘ دمحم ٔ

ٚؼزجش ْزا انؼذٔاٌ اعزخلبكب ثكشايخ َغبء ٔسجبل انزؼهٛى كبكخ ٔيغب خطٛشا ثصٕسح انٕغٍ ٔرجخٛغب يوصٕدا نهزؼهٛى انؼًٕيٙ ٔانخذيخ  .2

ب خصٕصب يب ٚشرجػ ثزًشٚش هبٌَٕ رشاجؼٙ نإلظشاة ٔيشاجؼخ جذٚذح نوبٌَٕ انؼًٕيٛخ كٙ رًبِ يطجن يغ انًخططبد انطجوٛخ انًصشح ثٓب سعًٛ

 انزوبػذ ٔرؼًٛى هغش٘ نهزؼبهذ، ٔرٕعٛغ يغبدخ انلوش؛

ٖ ٚزكش أٌ أصيخ انزؼهٛى ثجالدَب ْٙ أصيخ ثُٕٛٚخ ػبيخ ٔٚذزس يٍ اعزخذاو دسٚؼخ يب ٚغًٗ آثبس جبئذخ كٕسَٔب ٔرذاػٛبد انزطبدُبد ثٍٛ انوٕ .3

انجلبف نزغٕٚؾ انزشاجؼبد ٔانزُصم يٍ االنزضايبد، ػهٗ يصذاهٛخ انخطبة انشعًٙ انًزذَٛخ أصال ثؼذ رًهص انذٔنخ يٍ رُلٛز  انكجشٖ ٔيخهلبد

 ؛2011أثشٚم  26ٔ 19ارلبهٙ 

ب ٔٚذٛٙ ٚؼزض ثُعبالد انشـٛهخ انزؼهًٛٛخ ثكم كئبرٓٔ كٙ يخزهق انًذطبد يذهٛب ٔإههًٛٛب ٔجٕٓٚب ٔيشكضٚبٚثًٍ انًٕاهق انًششكخ نهجبيؼخ  .4

ن صًٕدْب ٔرصبػذْب كٙ يٕاجٓخ انزٛئٛظ ٔانزجخٛظ ٔانًظ ثبنكشايخ ٔيذبٔالد انزٕظٛق ٔاالعزشصام، ٔٚؼزجش ٔدذرٓب اَٜٛخ ششغب ظشٔسٚب نزذوٛ

 كم انًطبنت ٔرذصٍٛ انًكبعت انزبسٚخٛخ ٔاعزؼبدح انكشايخ، ال عًٛب يغ اشزذاد انوًغ ٔانزٕاغؤاد؛

نوًغ انًغهػ ػهٗ االدزجبجبد ٔٚطبنت ثٕهق انًزبثؼبد انوعبئٛخ ٔٚذػٕ انشـٛهخ انزؼهًٛٛخ إنٗ خٕض ٚذٍٚ انزًبغم كٙ دم انًشبكم، ٔا .5

ٕهلبد أيبو انًذٚشٚبد يصذٕثب ث 2022يبسط  18ٔ 17إظشاة ٔغُٙ ػبو ثبنزؼهٛى، دكبػب ػٍ كشايخ َغبء ٔسجبل انزؼهٛى، ٕٚيٙ انخًٛظ ٔانجًؼخ 

إنٗ انغجذ  14ظت يٍ االثٍُٛ  ثأشكبل ادزجبجٛخ كٙ إغبس أعجٕع ؽانذبدٚخ ػششح صجبدب ٔ 2022يبسط 18االههًٛٛخ ٔ/أٔ األكبدًٚٛبد ٕٚو انجًؼخ 

 ؛2022يبسط  19

نكم انُوبثبد ٔانزُغٛوٛبد ٔكبكخ انزُظًٛبد انذًٚوشاغٛخ، يٍ أجم انذكبع ػٍ انزؼهٛى  كُوبثخ رؼهًٛٛخ كلبدٛخ يغزوهخٚجذد يذ ٚذ انُعبل  .6

نزؼهٛى، ٔخٕض األشكبل انُعبنٛخ انًٕدذح انكلٛهخ ثبَزضاع انذوٕم ٔرذصٍٛ انًكبعت، ٔٚثًٍ ػًم انججٓخ االجزًبػٛخ انؼًٕيٙ ٔكشايخ َغبء ٔسجبل ا

 انًـشثٛخ ٔٚذػٕ إنٗ روٕٚزٓب، كًب ٚطبنت ثجؼم دذ نؼذو اإلكالد يٍ انؼوبة نصبنخ َبْجٙ انًبل انؼبو.

 عثذ انرزاق اإلدريسي : نهجايعح انكاذة انعاو انوطُي: انوطُي جهسعٍ انً
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 FNEانجايعح انوطُيح نهرعهيى، 

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