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  نـــــاــــــــبي
 ومــي نية للتعليم يدعو إىل إضراب جهوياملكتب اجلهوي للجامعة الوط

  .األكادمييةمصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر  2012ر ـدجنب26األربعاء 
      

بجھة الدار ( التوجه الديمقراطي داخل ا�تحاد المغربي للشغل)  FNEالمكتب الجھوي للجامعة الوطنية للتعليم اجتمع 
ووقوفه على الدينامية  للشأن التربوي التعليمي بالجھة  رسهاتد وبعد ، 2012دجنبر  23يومه ا&حد البيضاء الكبرى 

  : هــ، فإنللجامعة الوطنية للتعليموالنضالية  التنظيمية
 من خ8ل :خاصة وتعدد مظاھر الھجوم الممنھج عليھا  ه على تدھور أوضاع المدرسة العمومية ـوقوفيسجل  

- � .ة ــة وا=داريــر التربويــا&طة وـالموارد البشري وتفاقم الخصاص في غير المسبوق اظـكتظاحتداد ا

المتكررة في حق الشغيلة التعليمية المتضررة والمعبرة عن احتجاجھا المشروع ات ـانـد وا=ھـمقاربة التھدي -
 . من القرارات ا�نفرادية والمرتجلة ل@كاديمية

  : يرفض 
  ذلك تراجعا عن مكتسب الترقية بالسريع. لمذكرة الوزارية الخاصة بالترقية في الرتبة واعتبارا  -       

    ام وما يسمى بعملية إعادة ا�نتشار الواسعة وغير ــض الجبري وضم ا&قسأساليب الحلول الترقيعية بالتفيي  -
  )..الفلسفة –الترجمة  –المسبوقة بجميع ا&س8ك، وحذف وتقليص الغ8ف الزمني لبعض المواد (ا=ع8ميات    
 أساليب التضييق على الحق المشروع في ا=ضراب. -

  ـ:ب ددـين 
المحمدية)  -مو�ي رشيد -النواصر -ا�حتقان ببعض نيابات الجھة (مديونةر ومؤشرات ـتنامي أجواء التوت -

جراء التنزيل القسري لمذكرتي التوقيت بالسلك ا�بتدائي، وا=قصاء المتعمد للدور التربوي ا&ساسي 
          لمجالس التدبير وباقي الفاعلين التربويين والفرقاء ا�جتماعيين في اعتماد صيغ تراعي خصوصية

 .المناطق وإكراھات العمل بھذه

  ا.ال التعليم سواء داخل المؤسســـات أو خارجھــا�عتداءات التي تطال نسـاء ورج -

ملفات الفساد المالي وا=داري ، وكذا سياسة التعتيم المقصودة في التدبير المالي ل@كاديمية وملف السكنيات -
  بالجھة ( نموذج نيابة مو�ي رشيد ..)

  : ـكاديمية با& يطالب
  مردودية تربوية أجــود.ء ورجال التعليم من أجل اتوفير الشروط المعنوية والمادية الضرورية لنس -
  المعيقات التي تتخبط فيھا الجھة.لتجاوز المشاكل و  اء ا�جتماعيينـاعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الفرق -
 محم8 المسؤولية لNدارة فيما يطال الشغيلة التعليمية من اعتداءات. ن بالمؤسسات التعليميةـتوفير ا&م -

 8ك داخل الجھة.ــمن أجل سد الخصاص المھول في جميع ا&س�ئحة الموظفين ا&شبــاح كشف  -

وكذا التعويض  راع بصرف التعويضات عن الساعات ا=ضافية غير المؤداة برسم السنة المنصرمة،ـ=سا -
 ار.ــيسمى بعملية إعادة ا�نتشالجزافي عن ما 

-  
مصحوب بوقفة احتجاجية أمام  2012دجنرب  26خوض إضراب جهوي يوم األربعاء رر ـيق

  مقر أكادميية الدار البيضاء الكربى ابتداء من الساعة العاشــرة صباحا.
في الوقفة  بكثافةنخراط الوازن في ھذه المحطة النضالية والحضور عموم الشغيلة التعليمية بالجھة إلى ا� ويدعو

  .دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم تحصينا للحقوق وا�حتجاجية 
 .عاشت الجامعة الوطنية للتعليم مستقلة صامدة مناضلة


