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  بيان ثالثي
 FDTوالنقابة الوطنية للتعليم  UGTMإن المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الثالث األكثر تمثيلية: الجامعة الحرة للتعليم 

بالرباط، وبعد تقييمها للبرنامج  2016أكتوبر  26(التوجه الديمقراطي)، المجتمعة يوم األربعاء  FNEوالجامعة الوطنية للتعليم 

من أجل: الدفاع عن المدرسة العمومية  2016/2017االحتجاجي المشترك الذي انطلق مع بداية الموسم الدراسي الحالي 
بعد تقييمها للعمل المشترك مركزيا وجهويا وإقليميا وجودة ومجانية التعليم العمومي وعن مصالح نساء ورجال التعليم، و

  ومحليا فإنها:

وتؤكد على إيجابياته وضرورة تطويره وتوسيعه وتقعيده محليا وإقليميا وجهويا  عاليا العمل المشترك تثمن .1
 ووطنيا.
 21ية يوم ، والوقفات بالمديريات اإلقليم2016شتنبر  19بنجاح االحتجاجات بالمؤسسات التعليمية يوم  تعتز .2

، رغم المنع والحصار الذي 2016أكتوبر  16، والمسيرات االحتجاجية الجهوية في كل جهات المغرب يوم 2016شتنبر 
 عرفته بعض المناطق.

 وبقوة المنع الذي عرفته المسيرات الجهوية في عدة مناطق: الدار البيضاء، تطوان، مراكش، كلميم. تدين .3
ين لتحقيق مطالبها كاملة وتؤكد أن إعمال الحلول الجزئية فقط تعمق المعاناة دعمها لمعركة ضحايا النظام تجدد .4

الرباط، من  لكل الضحايا وتدعو إلى إنجاح اإلضراب الوطني ومسيرة وتخلف ضحايا جدد وتتمسك باإلنصاف العادل
 لمحطة.وتعلن مشاركتها في هاته ا 2016وزارة التربية الوطنية إلى البرلمان، الثالثاء فاتح نونبر 

بالرباط، من  2016أكتوبر  2استنكارها وتنديدها بالهجوم والقمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية يوم  تجدد .5
 أجل إسقاط قوانين التقاعد التراجعية.

كل األطر النقابية والمناضلين والمناضالت على مساهمتهم في إنجاح التنسيق النقابي الثالثي تعبئة  تحيي .6
 وتنظيما وحضورا في مختلف المحطات النضالية.

(أطر البرنامج  –أساتذة وإداريين  –ام مسيرة األطر التربوية المنع والقمع الهمجي وتكسير عظ تشجب .7
بالدار البيضاء من أجل انتزاع حقهم المشروع والعادل في  2016أكتوبر  16األحد  إطار تربوي) يوم 10000الحكومي 

 اإلدماج بقطاع التعليم العمومي.
الموسم الدراسي من الضياع وتؤكد على ضرورة  إلنقاذمطالبتها بالتوظيف االستثنائي والتسريع به  تجدد .8

 ي دون أي استثناء.الشغلية للعاملين بالتعليم العمومضمان كل الحقوق والمكاسب 
 تؤكد على رفضها القاطع للمخطط الحكومي التخريبي لمخطط التقاعد ومرسوم التعاقد وقانون اإلضراب. .9

كافة نساء ورجال التعليم إلى المزيد من رص الصفوف وتعزيز العمل الوحدوي والمشاركة في  تدعو .10
 امة ودفاعا عن المكتسبات.الحركات االحتجاجية دفاعا عن التعليم العمومي وصونا للكرمختلف 

 للتعبئة من أجل إنجاح المسيرة الوطنية التي سيعلن عنها التنسيق النقابي الثالثي الحقا. تدعو .11

  عاشت الوحدة النضالية عاش التنسيق النقابي الثالثي
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