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 مع اعتصام خالل يومي اإلضراب 2018أكتوبر  9و 8الثالثاء إضراب وطني يومي االثنين و
 ية أخرىتصعيد أشكال نضاليةأمام مقر وزارة التربية الوطنية تتخلله مسيرات بشوارع العاصمة و

 2013/2012مالي منذ موسم بأثر رجعي إداري و 10حتى تحقيق ترقية استثنائية إلى السلم كفاح متواصل 
 

 

 المشروع المطلبي للملف الممنهج اإلقصاء مسلسل في الوطنية التربية وزارة استمرار ظل في

 التعليم ونساء رجال من الفئة هذه نضاالت تجاها الصماء ذاناآل سياسة ونهجها ،9 الزنزانة ألساتذة

 وقطع المتواصلة هاتنضاال تجاهل تم حيث تنصف، أن دون والتكوين التربية لمنظومة الكثير قدمت التي

 نجد نحن ها ،2012/2013 موسم منذ العالق الملف لهذا نهائي حل إليجاد والحوار التواصل قنوات

 أساتذةطرف  من المهني االمتحان لمقاطعة المسبوق غير النجاح فبعد التصعيد، خيار أمام مجددا نفسناأ

 :التنسيق النقابي فإن ،الخطوة هذه مع الوصية الوزارة تفاعل وعدم 2018 تنبرش لدورة  ،9 الزنزانة

 نظرا القطاع مسؤولي في للثقة فقدانه يعلن، والصماء التي تنهجها الوزارة ذاناآل بسياسة يندد .1

النقابات  معفي الموضوع  والمستعجل اإليجابي التواصل وعدم المشكل لحل نية أية لغياب

 التنسيقية؛ ممثلي بحضور

 الصدد؛ هذا في التنسيق النقابي مجهودات ويثمن يحيي .2

 رجعي بأثر 10 السلم إلى االستثنائية الترقية رأسه وعلى كامال المطلبي ملفالب تشبثه يؤكد .3

 الفئة؛ هذه ضد التمييز أشكال جميع وإلغاء 2012/2013 موسم منذ وإداري مالي

سجناء  األساتذة معاناة من وتزيد الملف أمد تطيل التي والتماطل التسويف سياسة يرفض .4

 ؛9الزنزانة 

 9و 8 يومي مسيرات تتخلله بالرباط، ممركزا واعتصاما طنياو ضراباإ التنسيق النقابي ويعلن هذا،

 .(h0010) صباحا عاشرةال الساعة على الوطنية التربية وزارة أمام من يبتدئ 2018 أكتوبر

 المتضامنين جميع يدعو كما الملف، تسوية تتم نأ إلى العمل يامأ طيلة الحمراء الشارة حمل مع

 واسعة دعم حملة في المشاركةو االعتصام يومي الحمراء الشارة حمل إلى قضيتنا مع المتعاطفينو

 .9 الزنزانة سجناء زمالئهم مع تضامنا االجتماعي التواصل وسائل على

 االمتحان مقاطعة أثناء كعبهم علو عن أبانوا الذين األجالء بمناضلينا اعتزازنا نجدد الختام، وفي

 النظامين ضحايا) استثناء بدون المتضررة الفئات لجميع الالمشروطو المطلق ودعمنا هاني،اإل

 ،...(، بوزارة التربية الوطنية العليا الشهادات حاملي التعاقد، عليهم فرض الذين األساتذة األساسيين،

 .مستقبال االوضاع إليه ستؤول فيما المسؤولية كامل الوصية الوزارة ونحمل
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