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 FNEومربيات ومربي التعليم األولي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم  (0207 )يناير منذ أزيد من عشرة أشهر

متنوعة اعتبرت بالدرجة األولى مصلحة المتعلمين والمتعلمات وسير العملية التربوية والتعليمية أشكاال احتجاجية  نويخوض

هر ل والثاني خالل شإذ منذ صرف التعويضات عن الشطرين األو البة بالمستحقات المالية العالقة.للمطبأقسام التعليم األولي، 

عالقة تتقاذف بين مبررات المالية والخزينة واألكاديمية بع المستحقات عن الشطرين الثالث والراماتزال  0207فبراير 

تفاقم وت(  مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر، ودجنبر الجاري :) أجوروالمديريات والجمعيات 

صول إلى األقسام لعدم توفر من الو منهم/هن لما عجز العديد ة للمربيات والمربين تأزما، بلغ مداهمعها الوضعية االجتماعي

التراكم الخطير للديون والعجز الكامل عن توفير مصاريف األدوية والعالجات األساسية من أمراض التنقل، ناهيك عن مصاريف 

هدد الحياة بالنسبة لحاالت عديدة وتسجيل حاالت المطالبة باإلفراغ من السكن بسبب عدم القدرة على األداء مما يهدد مزمنة ي

دجنبر  20و 27لمدة يومين االنذاري اإلضراب الجهوي  إن االحتجاج األخير والمتمثل في  ريد أسر بأطفال متمدرسين..بتش

كان مقررا أن يصاحبه شكل نضالي خالل اليوم األول، صاحبته وقفة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي الذي و 0207

سال القنيطرة، غير أن المكاتب اإلقليمية لمربيات ومربي التعليم األولي بالجهة تحت  غير مسبوق باألكاديمية الجهوية الرباط

 مسؤول من األكاديمية الجهوية وتقرر حسا عاليا من المسؤولية بقبول الحوار معأظهرت  FNEلواء الجامعة الوطنية للتعليم 

يتم خاللها التي س فيما يتعلق باآلجال احينها بأن تفي األكاديمية الجهوية بالتزامتها واحترام وعوده تعليق الخطوة النضالية آملة

نيين عصرف المستحقات. لكن وبكل عبارات األسف يتم التنصل منها بذات مبررات مسطرة الصرف التي لم يعد للمعنيات والم

 ابعةبجهة الرباط سال القنيطرة الت األولي ومربي التعليملمربيات  قليميةالمكاتب اإلفإن  وبناء عليه باألمر إمكانية للوثوق بها.

  يلي:تعلن ما تقرر التصعيد في برنامجها النضالي المشروع  FNEللجامعة الوطنية للتعليم 
 

لمماطلة من قبل األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سال القنيطرة والمديريات اإلقليمية ل استنكارها 

التابعة لها وتحميلها المسؤولية كاملة فيما ستؤول إليه أوضاع أقسام التعليم األولي من تهديد الستقرار تمدرس المتعلمات 

 والمتعلمين؛

الوعود الكاذبة المرتبطة بآجال الصرف والمقدمة من قبل مسؤولي األكاديمية استهتار بالتعليم األولي اعتبارها  

 وبحق بنات وأبناء الشعب المغربي من التمدرس القار.

   ؛لسكوت عنهاا يستحيلسرقة موصوفة أي نقصان منها تعتبر و ،كاملةبالصرف الفوري لألجور المجمدة  مطالبتها 

 02و 00و 07 أيام ويإضراب جهدعوتها كافة مربيات ومربي التعليم األولي بجهة الرباط سال القنيطرة إلى تجسيد  

اليوم الثاني  فيجهوي وإنزال أمام المديريات اإلقليمية في اليوم األول )الثالثاء(  بوقفات احتجاجيةمصحوب  0207جنبر د

لم  ابعد عطلة الفترة البينية الثانية موالشروع في تصعيد االحتجاج غير مسبوق  شكل نضايلأمام األكاديمية يتخلله ( )األربعاء

 يتم صرف األجور.

 

 عن المكتب الجهوي  

المكاتب اإلقليمية لمربيات ومربي التعليم األولي " العمومي" بجهة الرباط سال القنيطرة في إطار الجامعة الوطنية للتعليم 

FNE  التوجه الديمقراطي تقرر التصعيد في برنامجها النضالي مطالبة بالصرف الفوري لجميع المستحقات المالية مصحوب

باعتصامات بالمديريات وباألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سال القنيطرة ردا على التضليل والمماطلة في صرف 

 .األجور المجمدة منذ الموسم الدراسي الماضي


