
 
  

  

 

ثمن رفض الجامعة یُ  الدیمقراطيالتوجھ  المجلس الوطني للجامعة الوطنیة للتعلیم
طالب بالتراجع عنھ وبإصالح أوضاع التعلیم والعامالت ویُ  التوقیت الصیفي إقرار

 تلبیة المطالبفرض دعو إلى توحید االحتجاجات ضد التراجعات ولوالعاملین بھ ویَ 
المؤتمر الحادي عشر، تحت شعار "من أجل تعلیم عمومي  بعدالتوجھ الدیمقراطي  الثالث للجامعة الوطنیة للتعلیمالعادي انعقد المجلس الوطني 

 2018نونبر  11یوم األحد شباري رشید ودوحدوح عمار، الرفیقین دورة الفقیدین  ،مجاني لبنات وأبناء الوطن وضد المس بكرامة نساء ورجال التعلیم"
المنطقة العربیة  منسق "،زید شعیبي"باستضافة المناضل الفلسطیني رب وبحضور ممثالت وممثلي فروع الجامعة من مختلف مناطق المغوالذي تمیز  ،بالرباط

 BDSمنسق  "سیون أسیدون" المغربي والمناضل ،ضد الكیان الصھیوني العقوبات" وفرض االستثمارات وسحب المقاطعة حركة" BDSوالمغاربیة لـ 
سبل العمل  اراسدتلللجامعة ووفد عن المكتب الوطني  BDSعقد لقاء بین منسقَْي تم االتفاق على جو حماسي،  سطو ،یةبعد كلمات ترحیبیة وتعریفالمغرب، و
  المشترك..

ظل أزمة بنیویة بقطاع التعلیم ما فتئت تتفاقم كانعكاس مباشر للوضع االقتصادي واالستبداد السیاسي الذي بلغ  فيالوطني للجامعة وینعقد المجلس 
والتالمیذ عن أدوارھا بكافة الخدمات العمومیة وقمع االحتجاجات المتصاعدة للموظفین والكادحین  یونیة وتخلي الدولةنذر بالكارثة بالنظر لحجم المدمستویات تُ 
دریسي عبد اإلالوطني العام ستماع لتقریر الكاتب طني القضایا ذات األولویة بعد االكما تداول المجلس الو، حیاء والمناطق المقصیة والمھمشةوساكنة األ

وتناول مطالب نساء ورجال ، GMT+1 المتصل بالوضع العام وواقع المدرسة العمومیة التي تشھد احتقانا غیر مسبوق تفاقم بعد فرض العمل بتوقیت، الرزاق
لكؤ الدولة في تنفیذ وت "الحوارات االجتماعیة"واالكراھات والتحدیات التي تواجھ الحركة النقابیة بعد فشل مسلسل ربیة الوطنیة والتعلیم العالي التعلیم بالت

  .قراطیة تدبیرا وأفقاجل مكوناتھا االستقاللیة والدیم التزاماتھا مما یسائل جدوى الحوار والتفاوض في ظل انقسام الحركة النقابیة وافتقاد
 10یوم السبت ل ،قراطيھ الدیمم التوجللجنة اإلداریة الخامسة للجامعة الوطنیة للتعلیلدورة العادیة وبعد وقوف المجلس الوطني على نجاح أشغال ا

 2018أكتوبر  7ومساھمتھا في إنجاح المسیرة الوطنیة األحد  ربیة الوطنیة والتعلیم العاليبالتالجامعة فروع وإشادتھ بااللتزام النضالي لبالرباط،  2018نونبر 
  :، فإنھخوصصة الحق في التعلیملكافة أبناء الشعب المغربي والتندید بحد والموالجید اعا عن التعلیم العمومي المجاني لیوم العالمي للمدرس، دفل الرباط إحیاءب

 یرفض إمعان الدولة في االستھتار بمطالب المأجورین والموظفین وإذالل ممثلیھا من خالل اجترار حوار اجتماعي أجوف، مستغلة تشتت الحركة - 1
 ؛قراطیةریات النقابیة وضرب الحقوق الدیمالنقابیة وضعفھا، وقمع الح

لضرب ما تبقى من  17- 51 اإلطاروتعلیم آخر حلقاتھ تمریر القانون  ..یستنكر الھجوم على سائر الخدمات االجتماعیة من سكن وصحة وشغل - 2
 ؛المؤسسات العمومیة لبارونات القطاع الخصوصي "بیع"مجانیتھ والتغطیة على 

في مواجھة مخطط التسلیع واستھداف مكاسب  "رض علیھم التعاقدتذة الذین فُ ألسالتنسقیة الوطنیة لا"یجدد شجبھ التشغیل بالعقدة ودعمھ نضاالت  - 3
 ؛تیجیةوحقوق نساء ورجال التعلیم من ترقیة واستقرار وتقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، مما یكشف زیف شعارات وعناوین الرؤیة االسترا

یرفض المقاربة األمنیة في تنزیل وزارة التربیة الوطنیة التوقیت المفروض وفق ھ ویجدد رفض الجامعة إقرار التوقیت الصیفي ویطالب بالتراجع عن - 4
 ؛ةالتربویو صیغ قاسمھا المشترك االرتباك والتخبط واالرتجال ومضاعفة أعباء األسر المغربیة ومفاقمة معاناة المتعلمین واألساتذة واألطر اإلداریة

ن المترتب عن االرتجال واالنفراد بقرار اعتماد توقیت غیر مدروس ویدین القمع الذي ووجھت بھ وزارة التربیة مسؤولیة االحتقاالحكومة ویحمل  - 5
 ؛داریون واألساتذةواالستفزازات التي یتعرض لھا اإل احتجاجات التالمیذ كما یدین اقتحام المؤسسات واستباحة حرمتھا

الذي  2011أبریل  26و 19سابقة ویجبر الضرر وتفعیل ما تبقى من اتفاقي یطالب بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف یتجاوز اختالالت األنظمة ال - 6
كما یطالب  87فبرایر المجیدة ال سیما الدرجة الجدیدة والتعویض عن المناطق النائیة والمصادقة على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  20فرضتھ حركة 

وأطر التوجیھ والتخطیط والمھندسین وحاملي الشھادات العلیا  10و 9ومعتقلي الزنزانة  2003و 85باالستجابة للمطالب العادلة لضحایا النظامین 
 ..؛وكافة الفئاتوالمفتشین والمبرزین واإلدارة التربویة والملحقین واألطر المشتركة والمساعدین التقنیین واالداریین 

ق والمنع المسلطین على فروع الجامعة وأنشطتھا وتنفیذ قرارات القضاء یشدد على احترام الحریات النقابیة والحقوق والدیمقراطیة ووقف التضیی - 7
 ؛RAVI والتضییق المنع ضحایا الھیئات شبكة فعالیات ویثمن اإلداري المغربي التي أنصفت الجامعة في الكثیر من المناطق ضد الشطط في استعمال السلطة

مع الكیان م التطبیع یدین كل جرائو ،ضد الكیان الصھیوني العقوبات" وفرض االستثمارات وسحب للمقاطعة BDS ن فعالیات "حركةیثمجدد تی - 8
ویدعو المواطنین إلى فضحھا والتصدي لھا حفاظا على ھویتھ الرافضة  ..أعمالكادیمیون ورجال أویتزعمھا فنانون و المغربیة التي ترعاھا الدولةالصھیوني 

 ؛وى االمبریالیةالصھیونیة وراعیتھا من القالعنصریة لكل تقارب مع 
ووقف متابعة النشطاء  ریفمعتقلي حراك جرادة ویطالب بإطالق سراح معتقلي الحراكات الشعبیة بجرادة وال ضدحكام الجائرة الصادرة یندد باأل - 9

 ؛وتلبیة مطالب مختلف الحركات االحتجاجیة
من العقاب في الجرائم المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  اإلفالتاسترجاع األموال المنھوبة وجعل حد لسیاسة الالعقاب ویجدد المطالبة ب - 10

 ..وجعل حد للتضییق على أكباش فداء من الموظفینومحاسبة المتورطین مھما كان موقعھم وإحالة تقاریر المجلس األعلى للحسابات على القضاء 
ویعتز وفئویا لكفاحي والوحدوي في كافة أشكال االحتجاج وطنیا وجھویا وإقلیمیا یثمن عالیا أداء الجامعة الوطنیة للتعلیم تنظیما ونضاال والتزامھا ا - 11

 ؛بمواقفھا الفریدة الرافضة لمخرجات المجلس األعلى للتربیة والتكوین وتعالیم المراكز المالیة العالمیة
دینامیة الجامعة ودعم مواقفھا ونضاالتھا ضدا على في  المساھمةتغییر میزان القوى لصالح الشغیلة ویھیب بالشغیلة التعلیمیة االنخراط الواعي في  - 12

  .للشغیلة التعلیمیةللشعب المغربي ووضرب المكاسب التاریخیة  العمومي تعلیمالسلم االجتماعي وتفكیك ال
  2018بر نون 11الرباط في 

 الرزاق عبد اإلدریسي الوطني: العام الكاتب FNE للتعلیم الوطنیة للجامعة الوطني المكتب عن
 :www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax 0537264525، فاكس:  :0608060000Tél، ھاتف: FNE الجامعة الوطنیة للتعلیم

 

  FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم، 
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
Tasddawit Tanamurt n Uslmd Tasddawit tanamurt n Uslmd 

      Bureau Nationalالمكتب الوطني
  :Fax +212537264525، فاكس: :Tél +212608060000 ھاتف:

Fne_BN@yahoo.fr         www.taalim.org 

 

 

 من النقابات األكثر تمثیلیة بقطاعي التربیة الوطنیة والتعلیم العالي بالمغرب FNE الجامعة الوطنیة للتعلیم
  wftucentral.orgدولة.  126ملیون عامل بـ  92الممثل لـ  FSM عضو اتحاد النقابات العالمي  FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org  


