
 

 احتجاجا على التماطل في حل المشاكل المطروحة وعلى ضرب الوظيفة العمومية

 المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يدعو إلى:

 ليال؛ 2018ماي  26 الشموع السبت مسيرات ووقفات مشاركة باألقاليم والجهات فيلا (1

 على هامش منتدى األمم المتحدة 2018يونيو  22 ةجمعمسيرة احتجاجية بمراكش ال (2
 

وحكومته الرجعية  ،في ظل الهجوم الطبقي على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية خاصة، واالحتضان المخزني

ات وإمالءات المؤسسات ستمرار في تنفيذ مخططالاولكل التدابير والمخططات المعادية لكل مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية،  ،والتراجعية

وإفراغ "الحوار االجتماعي" من كل المالية الدولية وإغراق المغرب بالمديونية الخارجية تحت ذريعة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية، 

على كافة فئات نساء معانيه الحقيقية، وغياب حوار قطاعي مسؤول بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وتراكم الحيف والحكرة المسلطة 

بل والتنقيص منها،  ،ورجال التعليم، والضرب السافر للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية عبر مسلسل رفع األسعار وتجميد األجور

 :، تعلن عنالتوجه الديمقراطي FNE لراية النضال الجماهيري الوحدوي الواعي والمنظم، فإن الجامعة الوطنية للتعليم اوانتصار

 ؛انحيازها لكل خيارات النضال النقابي والمجتمعي دفاعا عن المرفق العمومي والعاملين به (1

بالتربية الوطنية والتعليم  ،استنكارها للتعاطي السلبي للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع كل مطالب وقضايا نساء ورجال التعليم (2

 ؛ةعددمت درجة تصريحات كاذبةوصلت ل  ، العالي

 عي المغشوش والعقيم؛تجديد رفضها للمخرجات البئيسة للحوار االجتما (3

للقاءات وجعل حد جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة مطالبتها الوزارة الوصية بتنظيم حوار قطاعي حقيقي  (4

 ؛الشكلية الفاقدة لكل معنى عند الشغيلة

 ؛والتسويف تماطلوالوالحيف تجديد الدعم المطلق لنضاالت كل الفئات التعليمية المكتوية بنار اإلقصاء  (5

كدا و، استنكارها الستفراد الوزارة بالتنزيل االنفرادي لمقررات الرؤية االستراتيجية وتحمل الوزارة كامل المسؤولية في النتائج (6
 ؛..إحداث إطار متصرف تربويمرسوم بو النظام األساسي لألطر العاملة باألكاديمياتبنفراد الوزارة ا

لمواجهة االحتكار والريع الذي يستهدف القوت اليومي جدية ناجحة وم  خطوة متقدمة  امنتجات وتعتبره 3تثمينها لمعركة مقاطعة  (7

 ؛وشجبها تصريحات الحكومة التهديدية للمقاطعين.. ومن بينه الموظفين المغربيألغلبية الشعب 

 من العيش بكرامة؛ الشغيلةتمكن تحتى تبني السلم المتحرك و الزيادة في األجور دعوتها الحكومة إلى (8

دعوتها لكل فروع وتشبثها باالنخراط في كل الحركات االحتجاجية دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ومحاربة الفساد،  (9

 10موافق  ،ليال 2018ماي  26 السبتالشموع  مسيرات ووقفات مشاركة فيللباألقاليم والجهات ديمقراطي التوجه الالجامعة الوطنية للتعليم 

إقليمية قريبة مع محلية و/أو قصد المشاركة جهويا أو بجمع فروع الجامعة الصالحية فروع ل  و ،(ش د المنظمة من طرف فروع الك)رمضان، 

 ؛..ونوع المشاركة وكذلك التنسيق والتحضير بعضها

منتدى األمم المتحدة حول الوظيفة العمومية على هامش  2018يونيو  22 جمعةبمراكش يوم المسيرة وطنية احتجاجية تنظيمها تعلن  (10

يونيو القادم، والذي سيقام بمدينة تحت شعار "تحويل الحكامة من  23و 21الذي يستضيفه المغرب، خالل الفترة ما بين  2018في نسخته لسنة 

 وسيعلن عن مكانها وتوقيتها بالتنسيق مع الهيئات الراغبة في ذلك؛، أهداف التنمية المستدامة"أجل تحقيق 

 ؛بمراكش 2018يونيو  في االحتجاجية رض عليهم التعاقد وتثمينها لمسيرتهمدعمها المبدئي والالمشروط لنضاالت األساتذة الذين ف   (11

رير مصيره في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر واالنعتاق وتق (12

 ؛الصهيوني والرجعي التحالف اإلمبريالي األمريكيودعوتها إلى تكثيف التضامن واالحتجاج ضد  القدس

 ؛يةحتجاجالمحطات اال اتهدعوتها لكل نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم لالنخراط المكثف في ه (13

 2018 ماي 21الرباط في 

 التوجه الديمقراطي FNE الجامعة الوطنية للتعليم عن المكتب الوطني
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