
 

 

 2018 ماي 3في  الرباط
 

لمسيرة افي لمشاركة ا إلىتدعو  FNEالديمقراطي التوجه  -الجامعة الوطنية للتعليم 

 الحد من ساحة باب اقنطالإصباحا  10س 2018ماي  6األحد  بالرباط الوطنية

 "ض عليهم التعاقدر  ين ف  ة الذذالتنسيقية الوطنية لألسات" المنظمة من طرف
 

مسيرة  "ض عليهم التعاقدر  التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين ف  "تنفيذا لبرنامجها االحتجاجي، ستنظم 

من ساحة باب الحد نحو مقر وزارة التربية  اقنطالإالعاشرة صباحا بالرباط  2018ماي  6وطنية يوم األحد 

 .الوطنية وصوال إلى أمام البرلمان

التصدي للسياسات التخريبية التي تستهدف التفكيك الممنهج للوظيفة العمومية وتفويت التعليم ومن أجل 

 ؛ستقرارإ العمومي وخوصصته وتكريس الهشاشة والال

ومن أجل التعبير عن رفضنا القاطع لمشروع النظام األساسي لألطر العاملة باألكاديميات واعتبار 

 ؛فرضا لألمر الواقع... االنفراد بإحالته على المجالس اإلدارية

الداعمة للمطالب المشروعة  FNE التوجه الديمقراطي /وانطالقا من مواقف الجامعة الوطنية للتعليم

 ي:ض عليهم التعاقد والمتمثلة أساسا فر  ة الذين ف  ذلألسات

 ؛في أسالك وزارة التربية الوطنيةرض عليهم التعاقد إدماج كل األساتذة الذين ف  " -1

 ؛بعد عدة أشهر من العمل إرجاع كل األساتذة الذين تم فسخ عقدهم وطردهم -2

من المنحة المحصصة ن األساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التسريع بتمكي -3

 .2017و 2016جور لما تبقى من فوجي لتسريع بصرف األوا "للتدريب

 معة يعلن ما يلي:ان المكتب الوطني للجفإ

 ؛رض عليهم التعاقدتضامنه الالمشروط مع األساتذة الذين ف   (1

 ؛دعمه للملف المطلبي للتنسيقية، ومساندة معاركهم حتى تحقيق مطالبهم (2

ت التي يخوضها حتجاجافي كل االوالمشاركة االنخراط وا محليا وجهويا ووطني إلى التعبئةدعوته  (3

 رض عليهم التعاقد.ف   األستاذة الذين

 بالرباط 2018ماي  6 األحد الحضور والمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم إلىدعوته  (4

  .نمن ساحة باب األحد نحو وزارة التربية الوطنية وصوال للبرلماإنطالقا العاشرة صباحا 

 عن المكتب الوطني

 الوطنيالعام الكاتب 

 عبد الرزاق  اإلدريسي
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