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 يٍ انُماتاخ انرؼهًٛٛح انخًض األكثز ذًثٛهٛح تانًغزب FNEٛح نهرؼهٛى انجايؼح انٕغُ

 wftucentral.orgدٔنح.  130يهٌٕٛ ػايم تـ  105انًًثم نـ  FSMػعٕ اذذاد انُماتاخ انؼانًٙ  FNEانجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛى 

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

mbre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 105 millions de travailleurs dans 130 pays. wftucentral.orgFNE me 

انًكرة انًذهٙ نهُماتح انٕغُٛح ٚرعايٍ يغ  FNEانًكرة انٕغُٙ نهجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛى 

انٓجٕو ت ُٔٚذد،   CNRSTتانزتاغ نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ تانًزكش انٕغُٙ نهثذث انؼهًٙ ٔانرمُٙ

ػعٕ انخطٛز نإلدارج انًرؼفُح ػهٗ انشزٚفاخ ٔانشزفاء تانًزكش ٔػهٗ انزفٛك َاصز٘ كثٛز 

 SNTES تح انٕغُٛح نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙانكاذة انؼاو نهُمأ FNEانًكرة انٕغُٙ نهجايؼح 
 2022غشد  2 انثالثاء، انزتاغ

ػهٗ ٔالغ االدرماٌ ٔانرٕذز، فًُذ ذٕنٙ انًذٚزج انذانٛح يُصة انًظؤٔنٛح ٔذظٛٛز  تانزتاغ ٔانرمُٙانًزكش انٕغُٙ نهثذث انؼهًٙ  ٚؼٛش

نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ انراتؼح نهجايؼح انٕغُٛح  ٔانرًٛٛش ظذ انُماتح انٕغُٛح ٔانًُغٔانرؼظف انًزكش، ْٔٙ ذًارص كم أشكال انرعٛٛك 

يٍ خالل يًارطاخ ٔأطانٛة ذفٕح يُٓا أػرٗ أشكال انكزاْٛح ٔانذمذ ٔاالَرماو ٔانرٓذٚذ يُاظهٛٓا ٔيُاظالذٓا  اطرٓذافٔ ،FNEنهرؼهٛى 

، ٔنى ذف تانرشاياذٓا تخصٕص يا ذى يارطد أطهٕب انًًاغهح ٔانرظٕٚف ٔػذو ذهثٛح يطانة يٕظفاخ ٔيٕظفٙ انًزكش ثدٛٔانرزْٛة...، 

ًُاصة انًظؤٔنٛح ٔانرًاغم فٙ اإلػالٌ ػٍ تالٙ انًُاصة ت، ٔػًهد ػهٗ انرًٛٛش فٙ انرؼٍٛٛ االذفاق دٕنّ فٙ يجًٕػح يٍ انذٕاراخ

أخزٖ إنٗ يصهذح  يٍانشاغزج، ٔانرًٛٛش كذنك فٙ ذٕسٚغ انرؼٕٚعاخ، كًا أَٓا اطرٓذفد انكاذثح انؼايح انًذهٛح نهُماتح ػثز ذُمٛهٓا 

ٔذؼزٚعٓا نهرؼُٛف انهفظٙ ٔانُفظٙ يٍ غزف رئٛظٓا انًثاشز، دٌٔ انذذٚث ػٍ دزياٌ فزع انُماتح انٕغُٛح نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ يٍ 

 ...؛ٍٛانُماتٛ انؼًم ٔاالَرًاء، يًا ٚؼذ اَرٓاكا صارخا نهذك فٙ ، كًا كاٌ يؼًٕال تّ يُذ طُٕاخػمذ انجًغ انؼاو نهًٕظفٍٛ ٔانًٕظفاخ

ً   نذزتٓا انمذرج ٚجارٕٔذ كٛذٚح شكاٚاخ  ترمذٚى يُاظهٙ ٔيُاظالخ َماترُا، ذفرمد ػثمزٚح يذٚزج انًزكشظذ ًاَغ ٔظذ انؼًم انُماتٙ ان

 ، ْٕٔ فٙ َفض انٕلد ػعٕ انًكرة انٕغُٙ نهجايؼحيهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙكاذة انؼاو نهُماتح انٕغُٛح نهرؼاظذ كم يٍ اننذٖ انُٛاتح انؼايح 

تاطرؼًال يكثزاخ ٓا ذرًٓٓى يٍ خالن، ٔانرمُٙ يظؤٔالخ َماتٛاخ ػايالخ تانًزكش انٕغُٙ نهثذث انؼهًٙ ظذٔ ،FNE انٕغُٛح نهرؼهٛى

 هٗ االدرجاج ٔالرذاو انًؤطظح...؛انصٕخ ٔانرذزٚط ػ

 ٔأياو ْذِ انٓجًح انشزطح إلدارج انًزكش ٔيذٚزذّ ظذ انؼًم انُماتٙ، 

  :FNEفئٌ انًكرة انٕغُٙ نهجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛى 
انًكرة انًذهٙ نهُماتح انٕغُٛح انرٓذٚذ ٔانرزْٛة انًٕجٓح ظذ يُاظهٙ ٔيُاظالخ كم أطانٛة ُٚذد تٚذٍٚ االَرٓاكاخ ٔانرؼظفاخ ٔ .1

، FNEانجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛى فٙ إغار    CNRSTتانزتاغ تانًزكش انٕغُٙ نهثذث انؼهًٙ ٔانرمُٙ SNTES نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ

 ٔٚؼرثزْا يظا خطٛزا تانؼًم انُماتٙ؛

ٚؼهٍ ػٍ ذعايُّ انًطهك يغ يُاظهُٛا ٔيُاظالذُا ٔاطرؼذادِ انكايم نهذفاع ػٍ كزايرٓى/ٍْ ٔػٍ يطانثٓى انؼادنح ٔانًشزٔػح  .2

 ؛ٔانرمُٙ انٕغُٙ نهثذث انؼهًٙ ُماتٛح تانًزكشٔػهٗ ادرزاو انذزٚاخ ان

فاػم اإلٚجاتٙ يغ انشكاٚاخ انًركزرج ٚذًم إدارج انًزكش انًظؤٔنٛح انكايهح نرذاػٛاخ ْذا االدرماٌ، ٔٚذػٕ انٕسارج انٕصٛح إنٗ انر   .3

 إلدارج؛ٔدًاٚرٓى/ٍْ يٍ ذؼظفاخ ٔاَرٓاكاخ اذًم انًظؤٔنٛح إلَصاف يٕظفّٛ ٔيٕظفاذّ تخصٕص ٔظؼٛح انًزكش ٔذ  

ٔػٍ أطهٕب انرزْٛة ٔانرٓذٚذ نُماترُا نهؼًم انُماتٙ ٔٔانكف ػٍ ػذائٓا انًجاَٙ  ٚذػٕ يذٚزج انًزكش إنٗ ادرزاو انذزٚاخ انُماتٛح .4

 فٙانًٕجّ ظذ يُخزغُٛا ٔيُخزغاذُا، كًا ٚذػْٕا إنٗ إَصافٓى/ٍْ يٍ خالل ذًكُٛٓى/ٍْ يٍ دمٕلٓى/ٍْ، ٔظًُٓا انذك ٔانرخٕٚف 

 انًُخ انُصف شٓزٚح...؛

ْٕٔ فٙ َفض انٕلد  FNEانٕغُٛح نهرؼهٛى ػعٕ انًكرة انٕغُٙ نهجايؼح ٛف انفٕر٘ نكم انشكاٚاخ انكٛذٚح ظذ انرٕلٚذػٕ إنٗ  .5

، ٔإنٗ انكف ػٍ انؼذاء انًٕجّ ظذ َماترُا نثُٛٓا ػٍ تانًزكش انكاذة انؼاو نهُماتح انٕغُٛح نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ ٔانًظؤٔالخ انُماتٛاخ

 انُعال ٔخٕض االدرجاج يٍ أجم انكزايح ٔانذمٕق ٔانًطانة انًشزٔػح؛

ٛح انرصؼٛذٚح انرٙ طرؼهٍ ػُٓا درجاجالكم األشكال انالَخزاغ فٙ ٔ هذػى انكايمن FNEهرؼهٛى انجايؼح انٕغُٛح ن اطرؼذادٚؤكذ  .6

 ٔادرزاو انذزٚاخ انُماتٛح ٔكزايح انًٕظفٍٛ ٔانًٕظفاخ؛االطرجاتح نًطانثٓا  وفٙ دانح ػذ ،انُماتح انٕغُٛح نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ

 ، كًا ٚذػٕ يُاظهٙ ٔيُاظالخ انجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛىٕل َماترٓى انٕغُٛحنٗ االنرفاف دٚٓٛة تكافح انًٕظفٍٛ ٔانًٕظفاخ إ .7

FNE ٔ ٍرٕطٛغ أشكال انذػى ٔانًظاَذج نًُاظهٙ/اخ انُماتح انٕغُٛح نهؼايهٍٛ تانرؼهٛى انؼانٙ االطرؼذاد نإنٗ ذجظٛذ ٔدذج انصف ٔانرعاي

 اَرشاع انذمٕق ٔانًطانة.ٔيٍ أجم انكزايح ٔظذ انفظاد ٔانزٚغ  انًشزٔػحتانًزكش فٙ يؼزكرٓى/ٍْ 

 ،FNEػٍ انًكرة انٕغُٙ نهجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛى 

 انكاذة انؼاو اإلدرٚظٙ ػثذ انزساق

 

 FNEانجايؼح انٕغُٛح نهرؼهٛى، 

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

 Bureau Nationalانًكرة انٕغُٙ 
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facebook.com/taalim.org.fne  www.taalim.org  Fne_BN@yahoo.fr 
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