
 

 

 

 

 

 

 

 8282 نونبر 82الرباط في 

 " أطلقوا سراح أجورنا"

 

 

 

 

 

اضطر معه المعنيون والمعنيات في إطار الجامعة  .أشهر تحديدا 22ولمدة منذ الموسم الدراسي المنصرم ر وأستاذات التعليم األولي بدون أجيزال أساتذة  ما

 ةرسة التمييز والحكرة على هذه الفئلخوض سلسلة احتجاجات من أجل المطالبة بصرف المستحقات المالية المجمدة بدون وجه حق سوى مما FNEالوطنية للتعليم 

معها  نفذ ،يمنذ مارس الماضالمتواصلة التي تعاني أصال من واقع الهشاشة واالستغالل والظلم. وبعد استنفاذ كل أشكال الحوار والتواصل مع األكاديمية الجهوية 

في تناقض صارخ وخطاب المسؤولين  ،التجميد لألجور الالإنساني "إجراء"أوضاعا مأساوية من تبعات  ويعيشون نواللواتي يعش صبر المربيات والمربين الذين

 . مركزيا وجهويا بشأن أولوية هذا القطاع ضمن خطاباتهم التي يفضح الواقع زيفها

والمديريات اإلقليمية يمارسون التضليل والمماطلة حتى تبين أن األمر ال يتعلق بالوثائق التبريرية للصرف من قبل الجمعيات لقد ظل المسؤولون باألكاديمية 

، مارس) والتي تهم الشطرين الثالث /هنعلى أمرهم /اتالمسيرة لألقسام وإنما لسوء تدبير الميزانية بتجميد مستحقات أساتذة وأستاذات التعليم األولي المغلوبون

، أكتوبر، ونونبر(. متنكرين بذلك لتضحيات هذه الفئة من جانب واحد للنهوض )شتنبر، يوليوز، وغشت( باإلضافة لمستحقات الفترة يونيو)والرابع أبريل، ماي( 

لمكاتب افإن  وبناء عليه التجاهل والالمباالة.بهن حمل الشارات الحمراء لفترات يقابل باستمرار باختيارهم/بهذا القطاع وتمكين األطفال من حقهم في التمدرس القار 

  يلي:تعلن للرأي العام ما  FNEللجامعة الوطنية للتعليم  بجهة الرباط سال القنيطرة التابعة األولي ومربي التعليملمربيات  اإلقليمية
 

ا سال القنيطرة والمديريات اإلقليمية التابعة لها وتحميله للتضليل والمماطلة من قبل األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباطاستنكارها  

 المسؤولية كاملة فيما ستؤول إليه أوضاع أقسام التعليم األولي من تهديد الستقرار تمدرس المتعلمات والمتعلمين؛

الشروط بذلك ألداء رسالتهن هم وخلق بالصرف الفوري لألجور المجمدة بدون وجه حق وإنهاء الوضع المتأزم للمربيات والمربين المطالبة  

   ؛التربوية النبيلة

إنذاري لمدة  إضراب جهويدعوتها كافة مربيات ومربي التعليم األولي بجهة الرباط سال القنيطرة إلى تجسيد  

أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي  بوقفة احتجاجيةمصحوب  8282دجنبر  28و 22األربعاء والخميس  يومين:

باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  شكل نضاليو ،دجنبر( 22والرياضة الساعة الحادية عشر صباحا خالل اليوم األول) 

 دجنبر( 28بالرباط خالل اليوم الثاني )

 

 FNEالجامعة الوطنية للتعليم عاشت 

مربيات ومربو التعليم األولي " العمومي" بجهة الرباط سال القنيطرة في إطار الجامعة الوطنية للتعليم 

FNE  10و 10لمدة يومين  األربعاء والخميس  إضراب جهوي إنذاريالتوجه الديمقراطي تعلن خوض 

أمام وزارة التربية الوطنية الساعة الحادية عشر صباحا في اليوم  احتجاجيةبوقفة مصحوب  0100دجنبر 

باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سال القنيطرة خالل اليوم الثاني  ردا على  شكل نضالياألول و

 التضليل والمماطلة في صرف األجور المجمدة منذ الموسم الدراسي الماضي وإلى اآلن.


