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  2019فبرایر  5الرباط، 
تستمر الدولة المغربیة وحكومتھا في تطبیق سیاسات عمومیة الشعبیة وھجومھا الممنھج على ما تبقى من المكتسبات التي تحققت 

الضریبیة وتعمیق فقر فئات بالتضحیات الجسام والنضاالت المتواصلة، كما تستمر في نھج سیاسة إغناء األثریاء بالمزید من اإلعفاءات 
واستمرارھا في تجمید  ،عریضة من الشعب المغربي بتحمیلھم تبعات األزمة االقتصادیة الخانقة، وأمام تجمیدھا للحوار المركزي والقطاعي

دیونیة راھنة إیاه األجور وشرعنة الھشاشة في التشغیل وتصفیة القطاعات االجتماعیة وعلى رأسھا التعلیم والصحة... وإغراق المغرب بالم
التضییق والھجوم وفي ظل رغم تصاعد االحتجاجات والحراكات الشعبیة التي تشھدھا مختلف مناطق المغرب، لمراكز المالیة اإلمبریالیة، 

لیم، ضرب ما تبقى من مجانیة التعو التعاقدمشروع قانون اإلطار وعلى المكتسبات والحقوق االجتماعیة والحریات النقابیة (التقاعد، 
(إضرابات، والفئویة منھا العامة للشغیلة التعلیمیة واستمرار رفض االستجابة للمطالب الملحة والمشروعة  مشروع قانون اإلضراب...)

  ،2019ینایر  3الوحدویة لـ التعلیمیة اعتصامات، وقفات ومسیرات...) توجت بالمعركة الوطنیة 
  النقابات التعلیمیة الثالث فإنوبناء علیھ 

  :FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم التوجھ الدیمقراطي و FDTالنقابة الوطنیة للتعلیم و CDT قابة الوطنیة للتعلیمالن
 إضراب إلى الداعي FDT للشغل الدیمقراطیة والفدرالیة CDT للشغل الدیمقراطیة الكونفدرالیة النقابیتین المركزیتین قرار تثمن .1
 ؛2019 فبرایر 20 األربعاء یوم الترابیة والجماعات العمومیة والمؤسسات العمومیة بالوظیفة عام وطني
 2019 فبرایر 20 األربعاء مسیرة في المشاركة وإلى 2019 فبرایر 20 األربعاء یوم وطني إضراب إلى التعلیمیة الشغیلة تدعو .2

 ؛بالرباط الممركزة
 ؛صباحا العاشرة الساعة على فبرایر 12 الثالثاء المدینة بالرباط المغربیة الصحافة بنقابة صحفیة ندوة میتنظب تخبر .3
 التعلیمیة: الفئات من عدد تجسدھا التي المبرمجة، وعةالمشر واالحتجاجات النضالیة الوحدویة المبادرات لكل دعمھا عن تعلن .4

 والملحقون والمستبرزون المتدربون واألساتذة الشھادات وحاملو النظامین وضحایا ،التعاقد علیھم رضفُ  الذین ألساتذةوا ،9 الزنزانة
 باالستجابة طالبتو ..والتقنیون ریون،اإلدا والمساعدون التقنیون والمساعدون السلم، خارج من والمقصیون سلكھم، خارج والمكلفون

 التربویة واإلدارة نووالمفتش نوالمھندسو والدكاترة والتخطیط التوجیھ أطرو نوالمبرز األخرى: الفئات لكل العادلة للمطالب
 الفئات..؛ وكافة والمحررون والمتصرفون

 أسلوب إلى الوطنیة التربیة وزارةو الحكومة ولجوء ،واالحتجاج اإلضراب في الدستوريو الكوني الحق على بالتضییق بقوة تندد .5
 ؛واإلداریة التربویة األطر تستھدف التي االعفاءات إلىو المضربین أجور من واالقتطاع الترھیب

 وتطالب سنوات منذ المطروحة والفئویة المشتركة التعلیمیة المشاكل على والوزارة مةالحكو أجوبة عن الواضح باإلعالن تطالب .6
 نظام بإصدار والتعجیل التعلیمیة، الشغیلة فئات مختلف عن الحیف یرفعو وعادلة منصفة ملموسة نتائج إلى یفضي حقیقي تفاوضي بحوار

 ؛التعلیم بقطاع العاملین جمیع تلتطلعا یستجیب أساسي
 تطالبو األسعار وارتفاع المعیشة غالء مع یتماشى بما المجمدة، المعاشات وفي ،2011 منذ المجمدة األجور، في بالزیادة تطالب .7

 المناطق عن والتعویض الجدیدة الدرجة( 2011 أبریل 26و 19 اتفاقي من تبقى ما وتنفیذ ،الثروة على ضریبة سنبو الضریبي بالتخفیض
 ؛المشؤوم التقاعد، نظام "إصالح" مخطط عن والتراجع ،)...النائیة
إلغاء بتجدد تضامنھا مع نضاالت الشعب المغربي بمختلف مناطق البالد ومطالبتھا بإطالق سراح كافة المعتقلین السیاسیین و .8

 ؛واالستجابة لمطالبھم العادلة والمشروعة ،ةالشعبی اتالحراك مختلف نشطاء ضد اتالمتابع
لخدمة مصالح و للدفاع عن التعلیم العمومي ضال الوحدوي من أجل تقویة العمل النقابيالمناضلین إلى النالمناضالت و تدعو جمیع .9

 إلى جانب كل القوى المناضلة.المشروعة النضالیة  االحتجاجیة شكالاألفي كل  واالنخراط ،الشغیلة وعموم الجماھیر الشعبیة
10.  

  الجامعة الوطنیة للتعلیمعن 
FNE 

  النقابة الوطنیة للتعلیمعن 
FDT 

  النقابة الوطنیة للتعلیمعن 
CDT  

  الكاتب العام
 الرزاق  اإلدریسي عبد

  الكاتب العام
 الرغیوي الصادق 

  الكاتب العام
 الراقي عبد الغني

  

      
  
  
  
  
  

  CDT النقابة الوطنیة للتعلیم FDT للتعلیمالنقابة الوطنیة  FNE الجامعة الوطنیة للتعلیم


