
 

 
 

 2020مارس  11الرباط في   

تدعو  FNEالنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم 

احتجاجا على  2020 مارس 24و 19إلى تفعيل البرنامج النضالي عبر االنخراط في محطتي 

 تعنت الوزارة وتماطلها في االستجابة للملف المطلبي للمبرزين
 

الوضع المأساوي الذي شديد  تتابع بقلقFNE إن النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم 

ونتيجة استهتار الوزارة الوصية  الدولية،وصلت إليه المدرسة العمومية نتيجة السياسات القائمة على إمالءات المؤسسات المالية 

 19فاق تذة المبرزين الذي عمر لعدة عقود، رغم توقيع عدة اتفاقات أبرزها اتومنها ملف األسا ،نساء ورجال التعليمل المطلبية ملفاتالب

 عام واألستاذاتنساء ورجال التعليم بشكل دفاع عن حقوق ال  في المتمثلة للتعليممبادئ الجامعة الوطنية  . وتماشيا مع2011أبريل 

 يوم:تعلن عن انخراطها في المحطتين النضاليتين في كل من  بالمغرب(الوطنية للمبرزين  )النقابة، فإنها خصوصا واألساتذة المبرزين

في الوقفات أو والمشاركة االنخراط في الشكل االحتجاجي المقرر عبر المساهمة  :2020مارس  19الخميس  – 1

 اليوم.مع حمل الشارة طيلة المنظمة محليا وجهويا المسيرات 

 

االنخراط في االضراب الوطني وفي المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط ابتداء من  :2020مارس  24الثالثاء  – 2

 لعاشرة صباحا.ا
 الجزء األول من البرنامج النضالي احتجاجا على:بمثابة ويعتبر هذا 

الموقع بين النقابة والوزارة في شأن إصدار نظام أساسي خاص  2011أبريل  19الوزارة الوصية في تنفيذ مضامين اتفاق  تماطل – 1

 بالمبرزين يمكنهم من حقوقهم المهضومة لعشرات السنين.

يل الحق في التسجيل بسلك إليها من لدن النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب والمتعلقة بتفع ةالوزارة بالمطالب المرفوع  استخفاف– 2

 الدكتوراه أسوة بباقي الفئات من قبيل المهندسين.

 بسبب عدم تسوية وضعية األساتذة المعنيين اإلدارية والمالية. المستحقات المالية  من 2019و 2018فوجي  حرمان– 3

الجهوية لمهن التربية  المراكزوتنظيمالمتعلقبإحداث  2011دجنبر 23في  الصادر 2.11.672المرسومالوزارة بمنطوق استهتار– 4

 المراكز دون قيد أو شرط. هوالتكوين،والتالعب بحق األساتذة المبرزين في التدريس بهذ

الحياة  علوم-الفلسفة  –العربية  )اللغةعلى منظومة التبريز بالمغرب عبر إقصاء مجموعة من التخصصات  الهجوم الممنهج– 5

 .والتخرج الدخول مباراتي من حق اجتياز واألرض.(

 

الحيف الذي يتعرضون له جراء سوء مع نضاالت أساتذة اللغة الفرنسية بمركز األقسام التحضيرية بوجدة ضد  اتضامنهكذلك  تعلن -6

 ومحاسبة المسؤولين.  إيفاد لجان للتقصي في شأن هذه الخروقات التدبيريةبويطالب التدبير 

 

وهي تستحضر كل هذه األوضاع المأساوية، وإيمانا منها بمسؤولية الدفاع عن المدرسة   FNEإن النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب  

وتحمل الوزارة الوصية  المحتجة،العمومية وعن الحق في التعليم المجاني والجيد، تعلن تضامنها المطلق مع كل الفئات التعليمية 

المطلبية المشروعة. كما تحذر الوزارة من التمادي في سياسة اآلذان   والتلكؤ في االستجابة لمختلف الملفات لتماطلمسؤولية نتائج هذا 

ن الصماء، وتدعو كافة األساتذة المبرزين إلى مزيد من اليقظة والتكتل والتعبئة استعدادا للمحطات االحتجاجية القادمة التي سيتم اإلعال

 عنها في القريب العاجل.
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