
  

  2019 أبریل 16الرباط في 
  :FNE المكتب الوطني للجامعة الوطنیة للتعلیم التوجھ الدیمقراطي

  ؛بره ھزیال ومذال وُمھینا للشغیلةویعت 2019بریل ألیرفض نتائج الحوار المركزي والقطاعي  )1
 ساتذة في الوظیفة العمومیة؛قانون اإلطار وإلغاء التعاقد واالدماج الفوري لكافة األط اإسقیؤكد على  )2
 9والزنزانة  ،المفروض علیھم التعاقد :مختلف الفئات التعلیمیةواالحتجاجات لات ضراباإل و إلى المشاركة في مختلفیدع )3

 ...)(یوموالمادیة مسیري المصالح المالیة  (یومین) والمتصرفون أیام) 3( یونوالتقن )دیدقابل للتم أسبوع( الشھاداتو وحامل
 ة التعلیمیة؛شغیلتلف مطالب الالفوریة لمخالجادة وباالستجابة  ةطالبمجدد الی )4
  ؛بشكل وحدوي ونضالي واحتجاجي... 2019فاتح ماي إلحیاء عید الطبقة العاملة األربعاء لتحضیر لدعو ی )5
أبریل  21األحد  رباط،یدعو إلى المشاركة في مسیرة الو ...وجرادةمعتقلي حراك الریف  االنتقامیة ضدیدین بشدة األحكام  )6

  ؛لین السیاسیین بالمغربقمعتقلي الریف وسائر المعتلدة سانِ المُ باب الحد،  11س 2019
في فاقم األوضاع االجتماعیة للموظفین والطبقة العاملة وعموم الكادحین، جراء تمادي التحالف الحكومي الرجعي تبمرحلة مفصلیة من المغرب  مری

 .میأدنى مقومات العیش الكروضرب محو الطبقة المتوسطة نحو االستعماریة ووكالئھا المحلیین  المالیة عدوانھ الطبقي وانسیاقھ لتعلیمات الصنادیق
الحریات النقابیة  ضربو 2011أبریل  26و 19ما تبقى من اتفاقي لفبعد فرض التراجعات على مستوى التقاعد وتصفیة صندوق المقاصة والتنكر 

في خوصصة متسارعة  االستمرارو 51-17انون اإلطار تمریر القمحاولة من خالل  علیمالت لى تخریب قطاعإوالحقوق الدیمقراطیة، لجأ التحالف الحكومي 
ولیة من خالل مباشرة وضمنیة للحق في التربیة والتعلیم والتضییق على الحق في االحتجاج واإلضراب المكفولین بموجب القوانین الوطنیة والتشریعات الد

والتحضیر لتمریر القانون التكبیلي لإلضراب  ،اب قانون تنظیميالمضربین في غی التنكیل بنساء ورجال التعلیم واالقتطاع غیر المشروع من أجور
  ؛اتفموظوال ینفة للموظطتسبات البسیكلى المعجھز ی الذي 2021-2018ة العمومیة فمشروع القانون التخریبي للوظیو

، تحاول حكومة التعلیمات الیمینیة الرجعیة تحیید التعلیمعلى رأسھا و القطاعات االجتماعیةتسلیع الرافضین لمسلسل وإمعانا في تشدید الخناق على 
وتمریر مشاریعھا التأثیر لضمان سلم اجتماعي والتغطیة على الھجوم الطبقي الشرس ضد الشغیلة  ةعدیم إجراءاتحركة االحتجاج المتنامیة من خالل 

 وأنظمة التقاعد المرشحة لمزید من التدھور. وإذعانا ملف األساتذة المتعاقدین قسرافي وفرض األمر الواقع الوظیفة العمومیة من أبرزھا  التراجعیة
القضایا العادلة والتزامھا  معالمبدئیة ومن موقع انحیازھا  إن الجامعة الوطنیة للتعلیم التوجھ الدیمقراطي انسجاما مع مواقفھا الكفاحیة واختیاراتھا

  المستقلة والدیمقراطیة فإنھا:التقدمیة وعلى استمرار المرفق العمومي والمدرسة العمومیة تحدیدا، اضطالعا بمھامھا وتمثال ألدوار النقابة  بإصرارالدفاع 
 جانب التنظیمات الدیمقراطیة المناھضة للخوصصة والرافضة لتبضیع التعلیم العمومي؛تمسك بالنضال الوحدوي الواسع إلى ت .1
االستجابة  تشدد على أولویةومشروعة تعتبر االحتجاجات المتصاعدة التي تخوضھا "التنسیقیة الوطنیة لألساتذة الذین فُرض علیھم التعاقد"  .2

 ؛كافة حقوقھمالنتزاع الوطنیة  التنسیقیة داخلوالتكتل وتدعوھم الى التمسك بوحدة الصف  ؛وال شيء غیر ذلكبإدماجھم بالوظیفة العمومیة  ھملبلمط
 ؛تاوتحذر من كل اإلجراءات التى تستھدف معاشات المتقاعدین/ ختیارات سیاسیة فاشلةتعتبر ان االزمة المفتعلة لصنادیق التقاعد ھي ا .1
یادة ال ترقى حتى إلى الزیادات المتتالیة في األسعار والذي ھمش مطالب الشغیلة التعلیمیة واكتفى بز "الحوار المركزي"تعلن رفضھا لمخرجات  .2

 بل والتنقیص منھا جراء مخطط التقاعد والتجمید األزلي للمعاشات؛ 2011وتجمید األجور منذ 
، وتطالب ، حیث تقزیم اإلستفادة وعدد المستفیدین9الزنزانة و ضحایا النظامین يفیما یخص فئت "الحوار القطاعي"لمخرجات تعلن رفضھا  .3

 ؛بما فیھا النظام األساسي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة بالتربیة الوطنیة والتعلیم العالي، ،باإلستجابة الفوریة لجمیع الملفات المطلبیة
 ؛غاء التعاقدإلبقانون اإلطار وط اإسقوب لة والمساواة وتكافؤ الفرصالعدنصاف واإل تتمسك بمطلبھا القاضي بتوحید التعلیم انسجاما ومبادئ .4
 مراجعة نسب التضریب المھولة بالقطاع وضمان الحمایة االجتماعیة للمشتغلین بالتربیة؛وبمكانة رسالة التربیة نسجم مع تعدالة أجریة بتطالب  .5
لمجلس تطالب بإحالة المتورطین في نھب المال العام والفساد اإلداري للقضاء إعماال لمبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة وتفعیل مقتضیات تقاریر ا .6

 ترجاع األموال المنھوبة وجعل حد لسیاسة الالعقاب؛األعلى للحسابات فیما یرتبط باختالس أموال المخطط االستعجالي وغیره واس
(محمد جلول؛ محمد المجاوي؛ سھم رجال التعلیم أتندد باألحكام االنتقامیة الجائرة ضد معتقلي الریف وجرادة وجمیع معتقلي الرأي وعلى ر .7

المساندة باب الحد،  11س 2019 أبریل 21األحد  رباط،دعو إلى المشاركة في مسیرة التو ...ل التنویر والطلبة والتالمیذئصحاب رساأیوسف الحمدیوي) 
 ؛لین السیاسیین بالمغربقمعتقلي الریف وسائر المعتل

ي تدعو الى توحید النضال بقطاع التعلیم والوظیفة العمومیة ومشاركة أوسع المتضررین من السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة، بأفق دیمقراط .8
 قراطیة والعدالة والمساواة الكاملة وكافة حقوق اإلنسان للجمیع في إطار جبھة موحدة...یربط المطالب الملحة والمكاسب التاریخیة بمجتمع الدیم

 بشكل وحدوي ونضالي واحتجاجي... 2019فاتح ماي إلحیاء عید الطبقة العاملة األربعاء ما أمكن الوحدوي إلى التحضیر فروع الجامعة تدعو  .9
التنسیق على المستویات المحلیة واإلقلیمیة وقابیة والحقوقیة والجمعویة... تدعو فروع الجامعة إلى المبادرة مع مختلف الھیئات السیاسیة والن .10

 ؛...جماعیةمشتركة ومبادرات " وتنظیم فعالیات واالئتالف الوطني للدفاع عن التعلیم العموميوالجھویة لتشكیل لجان "
 ؛2019أبریل  27إلى  22من (قابل للتمدید) ولموظفي التعلیم حاملي الشھادات لمدة أسبوع  9للزنزانة  ضراب الوطنيإلل تدعو .11
 ؛أبریل 25و 24یومي للمتصرفین ضراب الوطني ولإل 2019أبریل  25و 24و 23للتقنیین أیام الوطني ضراب إلا جاحنإل تدعو .12
 .11 ةمصحوبة بوقفة احتجاجیة أمام الوزارة الساع 2019أبریل  24مسیري المصالح المالیة والمادیة األربعاء لإلضراب الوطني ل تدعو .13
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