
 

 :ةدعم ومساندتوحيد اإلحتجاجات وليدعو التوجه الديمقراطي  FNEالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 
 ؛بالدار البيضاءصباحا من ساحة النصر  11س 2018أكتوبر  29اإلثنين  رض عليهم التعاقدألساتذة الذين ف  امسيرة  -1

 11س 2018أكتوبر  29التربية ووقفة أكتوبر  29إلى  22حمل شارات  :لمكلفين بالتدريس خارج إطارهم األصليا -2

 10سنونبر  2و 1الحسن الثاني  مؤسسةوقفة  10سأكتوبر  31وزارة التربية وقفة  بالخارج العربية ELCOضحايا  -3

 ومسيرتين بالرباط.. 2018نونبر  14و 13و 12 ثالثة أيامالإضراب  في موظفي التربية حاملي الشهادات -4

 ؛صباحا 11س بالرباط  وزارةال ووقفة 2018نونبر  14األربعاء  إضراب في التوجيه والتخطيط التربويأطر  -5

 بالرباطدجنبر  19 مع مسيرة وطنية 2018دجنبر  20و 19ونونبر  15و 14إضراب وطني  UNAM نوالمتصرف -6

 نونبر 16و 15و 14 ات ومسيرات بالرباطاعتصامونونبر،  16إلى الجمعة  13لثالثاء اإضراب  9أساتذة الزنزانة  -7

 دجنبر 30األحد  والوطنية ،نونبر 29الخميس والجهوية  ،نونبر 15الخميس اإلقليمية  احتجاجات اإلدارة التربوية -8

 مية الرباطوالعم ةالوظيف 10سدجنبر  4حتجاجية وقفة او 2018دجنبر  5و 4إضراب وطتي  CNTMلتقنيين ا -9
 

السياسات المتعاقبة التي تعمل على التفكيك الممنهج  ، في ظل إنهاك المنظومة وإثقالها برواسباتصاعدمأزمة غير مسبوقة واحتقانا شديدا يعرف قطاع التعليم 

واإلجهاز العملي على التعليم العمومي المجاني، واستمرار الحكومة في حواراتها العقيمة وغير المثمرة من خالل ممارسة سياسة التماطل  تينلوظيفة العموميللخدمة وا

والتعليم العالي ، وكذلك غياب اإلرادة الحقيقية لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني امة والمشتركةالفئوية والع والتسويف وتجاهل العديد من الملفات المطلبية

 إليجاد الحلول المنصفة لملفات فئات تعليمية عمرت طويال؛والبحث العلمي 

لدولة والالشعبية لوالرجعية حايا السياسات التراجعية إلى جانب كل ض التوجه الديمقراطي بانحيازها التام والالمشروط FNEوالجامعة الوطنية للتعليم 

 لحكومات المتعاقبة، فإنها:وا

ئه وتجدد مطالبتها باسترجاع األموال المنهوبة بقطاع التربية والتعليم بإلغا طالبوت الصيفي التوقيتتعبر عن رفضها لقرار الحكومة القاضي باإلستمرار ب .1

 ابعة الناهبين الفعليين عوض تقديم أكباش فداء من األطر والموظفين؛ومختلف القطاعات بالمركز والمناطق ومت

 /17القانون اإلطار “إجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم في كل مستوياته من االبتدائي والثانوي إلى العالي، معتبرة مشروع تجدد رفضها المطلق ألي  .2

 يه من األولي إلى العالي؛القضاء علمحاولة و التعليم العموميوضرب مخططا مدروسا يعمل على تدمير ” 51

ي والعمل تلح على التراجع الفوري عن التوظيف بعقود اإلذعان "النظام الخاص بموظفي األكاديميات" الذي يكرس الهشاشة والالستقرار المهني والنفس .3

 ؛بالسخرة مما يعتبر مسا خطيرا بكرامة نساء ورجال التعليم

 وتدعو إلى توحيد إحتجاجاتها في إطار وحدوي وتضامني؛ مشروط مع نضاالت الشغيلة التعليمية بكل فئاتهاتعلن تضامنها المطلق والال .4

 ؛وتطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تلبية مطالب الشغيلة ومطالب نساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية .5
 ؛التعاقد من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وعلى رأسها اإلدماج في النظام األساسي لموظفي وزارة التربية الوطنيةض عليهم ر  تثمن عاليا نضاالت األساتذة الذين ف   .6

 التوجه الديمقراطي إلى: FNEللجامعة الوطنية للتعليم يدعو كل مناضالته ومناضليه وكل فروع وعليه، فإن المكتب الوطني 

بالدار صباحا إنطالقا من ساحة النصر  11س 2018أكتوبر  29رض عليهم التعاقد يوم اإلثنين تذة الذين ف  المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية لألسا (1

 ؛من أجل إسقاط النظام الخاص بموظفي األكاديميات وإدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية ،البيضاء

 11سأكتوبر  29ووقفة وزارة التربية االثنين أكتوبر  29أكتوبر إلى االثنين  22االثنين  منحمل شارات  :لمكلفين بالتدريس خارج إطارهماة دعم ومساند (2

وقفة احتجاجية أمام و 10سأكتوبر  31عاء وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية األرب: والثقافة المغربية بالخارج دعم ومساندة ضحايا تدريس اللغة العربية (3

 10سنونبر  2و 1الجمعة والحسن الثاني الخميس  مؤسسة

إلى إضراب وطني لمدة ثالثة أيام: اإلثنين  الداعي الوطنية حاملي الشهاداتلموظفي التربية (CDT-FDT-FNE) لتنسيق النقابي الثالثي اعم ومساندة د (4

 مع: 2018نونبر  14و 13و 12والثالثاء واألربعاء 

 البرلمان وتختتم باعتصام؛ نحومسيرة وصباحا  11سنونبر: وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية  12ااِلثْنَْيِن  -1

 صباحا تليها مسيرة صوب وزارة التربية الوطنية؛ 10سامام مقر البرلمان نونبر: وقفة احتجاجية  13الثّـ الَثَاء  -2

 14 األربعاءإلى إضراب وطني  الداعي(CDT-FDT-FNE)  الموسعالثالثي التنسيق النقابي في إطار  التوجيه والتخطيط التربويأطر دعم ومساندة  (5

 ؛صباحا 11الساعة بالرباط  وزارةال أمام مقر ووقفة 2018نونبر 

 ؛مع مسيرة وطنية في اليوم األول بالرباط 2018دجنبر  20و 19و 2018نونبر  15و UNAM 14 إضراب المتصرفيندعم ومساندة  (6

 نونبر 16و 15و 14أيام  ات ومسيرات بالرباطنونبر، مع اعتصام 16إلى الجمعة  13لثالثاء ا ة أيامربعاألإضراب  في 9أساتذة الزنزانة دعم ومساندة  (7

 عم ومساندة احتجاجات اإلدارة التربوية اإلقليمية والجهوية والوطنية:د (8

 ؛صباحا 11الساعة من ابتداء  2018نونبر  15ألقاليم الخميس بااالحتجاجية  اتالوقف -1

 ؛صباحا 11الساعة من ابتداء  2018نونبر  29لجهات الخميس بااالحتجاجية  اتالوقف -2

 صباحا. 10س 2018دجنبر  30البرلمان األحد  والمسيرة نحوأمام الوزارة الوقفة االحتجاجية الوطنية  -3

 ةأمام وزارة الوظيفصباحا  10سدجنبر  4الثالثاء حتجاجية وقفة او 2018دجنبر  5و 4ء واألربعاء ثالثاإضراب وطتي ال CNTMلتقنيين ادعم ومساندة  (9

 مية الرباطوالعم

 2018أكتوبر  27 لرباط فيا
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