
 واالحتجاجية، والتكوينية تنظيميةال األنشطة من مجموعة يقرر FNE للتعليم الوطنية للجامعة الوطني المكتب

 العمومية للوظيفة الدولي المنتدى هامش على بمراكش 2018 يونيو 21 الخميس احتجاجية وطنية بمسيرة بْدء  
 :بالرباط، وبعد 2018يونيو  3و 2التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي يومي السبت واألحد  FNEعقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 

اإلجهاز على كل الخدمات االجتماعية العمومية، وتمرير تدارسه لمجمل األوضاع العامة ببالدنا المتسمة بتمادي الحكومة في نفس نهج سابقاتها في 

لتعليم مجانية التعليم والمس بحق أبناء الشعب المغربي في اما تبقى من "اإلصالحات" التراجعية التي تستهدف تفكيك المدرسة العمومية وضرب 

التوجه  FNEووقوفه على الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم  العمومي، واستمرارها في التضييق على الحريات النقابية..،

د فعله النضالي الديمقراطي في مختلف المناطق وعلى كافة المستويات في إطار الوعي بأهمية االنخراط في العمل النقابي الوحدوي والمنظم وتجدي

 والكفاحي واالرتقاء به من أجل انتزاع الحقوق وصد الهجوم الشرس للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة على مكتسبات الشعب المغربي،

 التوجه الديمقراطي: FNEفإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 

 .وجيد مجاني ديمقراطي شعبي تعليم أجل من العمومية سةالمدر حول المغربي الشعب معركة في انخراطه استمرار جددي .1

 الحريات على المتواصل للتضييق حد بوضع ويطالب العمومية، القاعات في األنشطة ومنع النقابية الحريات على المخزني الهجوم يدين .2

 عدد فيها بما والجمعوية والسياسية والحقوقية النقابية اإلطارات من لعدد تماطل وال تأخير دون القانونية اإليداع وصوالت وبتسليم العامة،

 .FNE للتعليم الوطنية الجامعة فروع من

 للدولة الكاملة المسؤولية ويحمل الخوصصة، على وضدا بمكتسباتهم المس على ضدا بفاس الطعام عن المضربين الطلبة مع يتضامن .3

 األمعاء الفارغة. معركة تعليق قبل مطالبهم فرضوا حتى حياتهموتض صمودهم على ويحييهم الصحية، أوضاعهم إليه آلت فيما والحكومة

 ويطالب الفعلية، والمساواة االجتماعية والعدالة والحرية بالكرامة المطاِلبة االحتجاجية الحركات وجميع المغربي الشعب نضاالت يساند .4

 مطالبهم. حول الحوار وفتح ضدهم والمحاكمات المتابعات وإسقاط بالمغرب السياسيين المعتقلين كافة سراح بإطالق

التوجه الديمقراطي باألقاليم والجهات ومناضليها ومناضالتها في كل الحركات االحتجاجية دفاعا عن  FNEباالنخراط الواسع لفروع يعتز  .5

 حد لسياسة الال عقاب. الحرية والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية ومحاربة الفساد واسترجاع األموال المنهوبة ومتابعة الجناة وجعل

لمنتوجات بعض الشركات الكبرى احتجاجا على ارتفاع األسعار وتجميد األجور، بل والتنقيص  يؤكد انخراطه في المقاطعة الشعبية المتنامية .6

وعدم التستر على ويُحمل الدولة المغربية مسؤولية حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي منها، واالحتكار واستغالل النفوذ والهيمنة، 

 ..جشع كبار األثرياء وجعل حد للتهديد والوعيد ولتحميل الفالحين الصغار والعمال تداعيات هاته المقاطعة بالطرد من العمل والتسريحات.

على هامش منتدى األمم المتحدة حول  يونيو( 22)عوض  2018يونيو  21مسيرة وطنية احتجاجية بمراكش يوم الخميس تنظيمه ب ذكري .7

يونيو القادم، والذي سيقام بمراكش تحت شعار  23و 22و 21 أيامالذي يستضيفه المغرب، خالل  2018الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 

 .ومكان انطالق المسيرة ومسارها في بالغ الحق ، وسيعلن عن توقيت”تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة“

نظيم حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة وجعل حد للقاءات الشكلية الفاقدة يطالب الوزارة الوصية بت .8

، وقانون أطر األكاديمية والمتصرف التربوي.. لكل معنى عند الشغيلة، ويستنكر استفرادها بالتنزيل االنفرادي لمقررات رؤيتها االستراتيجية

 كل الفئات التعليمية التي يطالها اإلقصاء والحيف والتسويف من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. كما يجدد دعمه المطلق لنضاالت

االجتماعي" والطريق الوحيد لفرض االستجابة للملفات المطلبية  ريعتبر أن النضال النقابي الوحدوي هو الرد العملي على فشل "الحوا .9

تزاع المكتسبات وفرض الحقوق وتحسين القدرة الشرائية... ويثمن كل النضاالت التي تقوم بها العامة والمشتركة والفئوية التعليمية وان

 الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة والجماهير الشعبية؛

يدين استمرار االقتطاعات التي مست أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم المشروع في االضراب، ويطالب الحكومة بالتراجع عن هاته  .10

 االقتطاعات باعتبارها تضييقا على الحريات النقابية والحق في االضراب.

 يدعو كل نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم لالنخراط المكثف في كل المحطات النضالية واالحتجاجية المقبلة. .11

 :محطات التاليةو جميع مناضالت ومناضلي الجامعة كل حسب مهامه وواجباته التنظيمية إلى المساهمة في إنجاح العدي .12

 ؛2018يونيو  21الخميس  :مسيرة وطنية احتجاجية بمراكشتنظيم  (1

 ؛2018يونيو  29الجمعة  :عقد المجلس الوطني التحاد نساء التعليم بالمغرب (2

 ؛2018يونيو  30عقد اجتماع اللجنة اإلدارية الوطنية للجامعة: السبت  (3

 ؛2018وز يولي 1عقد مؤتمر اتحاد شباب التعليم بالمغرب: األحد  (4

 .2018يوليوز  3و 2تنظيم جامعة صيفية شبابية: يومي اإلثنين والثالثاء  (5

 .التنظيمية والتكوينيةاالحتجاجية ووسيصدر المكتب الوطني تعميما داخليا خاصا بهاته المحطات  

 2018 يونيو 3 في الرباط
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