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  بیان التنسیق النقابي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات العلیا
 یدقابلة للتمد 2019مارس  7و 6و 5و 4إضراب وطني أیام: 

 مع أشكال احتجاجیة غیر مسبوقة ممركزة بالرباط 
 

تابع بقلق ی ولموظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات وھ FNEو UMTو FDTو UGTMو CDTلنقابي إن التنسیقي ا
میة المتضررة، وإیمانا عمیق االستھتار غیر المسؤول لمسؤولي وزارة التربیة الوطنیة بالمطالب العادلة والمشروعة لجمیع الفئات التعلی

منھ بمبدأ التدرج في النضال وكذلك إلعطاء فرصة للجھات المعنیة إلیجاد حلول مرضیة للملفات المطلبیة للتنسیقیات المناضلة، خاضت 
ا سنوات، راعت فیھ 3معارك نضالیة مسؤولة دامت أكثر من  ،التنسیقیة الوطنیة لموظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات

وبعد الوقوف على الردود البائدة . والحرص على تجنیب القطاع أي احتقان یمكن أن یأتي على السنة الدراسیة ،المصلحة العلیا للتلمیذ
 المراسالتلمسؤولي وزارة التربیة الوطنیة على ھذه الخطوات النضالیة الراقیة، وبعد أن استنفذت جمیع الخطوات النضالیة الودیة و

الدخول في معارك نضالیة غیر مسبوقة في تاریخ الوظیفة العمومیة  النقابي والتي لم تجد آذانا صاغیة، قرر التنسیق ،زارةالمتكررة للو
 .2019ستنطلق بدایة مارس 

 القویة ل الفخر واالعتزاز تراكم نضاالتھسجل بكامی ةوزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات، وھ يلموظف الوطنيالنقابي والتنسیق 
 3، وبعدھا اإلضراب الوطني الوحدوي لیوم 2019ینایر  2والنوعیة خالل ثالث سنوات متتالیة كان آخرھا ملحمة األكفان التاریخیة یوم 

ینایر والذي عرف نجاحا غیر مسبوق في تاریخ إضرابات الشغیلة التعلیمیة والمسیرة الحاشدة المرافقة لھ بالرباط، وانطالقا من 
التي تتمیز بالنكوص والتراجعات الكبیرة عن المكتسبات والتي تستدعي المزید من  ،واستحضارا لطبیعة المرحلةرفعھا  التي تمالتوصیات 

 :لموظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات ما یلي لنقابيا ، قرر التنسیقالتصعید وتأجیج النضاالت، وبعد نقاش جاد ومسؤول
ؤكد استعداده التام لخوض كافة األشكال یستراتیجي لتسویة جمیع الملفات التعلیمیة العالقة وبالوحدة النضالیة كخیار ا تشبثھ .1

 المناضلة؛كل الفئات الوحدویة إلى جانب 
لذین فرض األساتذة ا، 9أساتذة الزنزانة ، 2003/1985ضحایا النظامین ات التعلیمیة المناضلة: فئالمطلق مع كافة ال تضامنھ .2

األساتذة المقصیین من خارج السلم، اإلدارة التربویة، أطر التوجیھ والتخطیط، المكلفین خارج إطارھم األصلي... علیھم التعاقد، 
 العامة والمشتركة والفئویة؛مطالب كل الملة لمع تجدید الدعوة لالستجابة الفوریة والشا

الفئات نضاالت الحضاریة والمسؤولة لجمیع لاوزارة التربیة الوطنیة والحكومة بھا  بسیاسة اآلذان الصماء التي تجابھ تندیده .3
 ؛المناضلة

موظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات وذلك بفتح نضاالت وزارة التربیة الوطنیة إلى التجاوب اإلیجابي مع  دعوتھ .4
 المسلوبة؛ محوار جدي ومعقول یفضي إلى استرجاع كافة حقوقھ

ھو حق مكتسب ولیس مطلبا على اعتبار أن  ،أن الترقیة وتغییر اإلطار لموظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات كیدهتأ .5
بناء على الشھادة، واحتجاجات الیوم تروم فقط اإلبقاء  ھمتمت ترقیتھم وتغییر إطار 2015دجنبر  27جمیع موظفي التعلیم قبل 

 ؛والموظفات ستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع الموظفینعلى ھذا الحق تكریسا للمبدأ الد
وذلك ردا على الممارسات الماضویة لمسؤولي وزارة التربیة  ،والدخول في أشكال احتجاجیة غیر مسبوقةھ تصعید نضاالت عزمھ .6

باللجوء  ،الھروب إلى األمام البائدوالمتجلیة في نھج سیاسة اآلذان الصماء وأسلوب  ،الوطنیة تجاه ھذه النضاالت السلمیة
 ر مسؤولة بھدف التشویش والتضلیل؛تصریحات غی وإطالقلالقتطاعات غیر القانونیة من األجور 

لموظفي وزارة التربیة  النقابي المسؤولیة العالیة، فإن التنسیق وروحتمیز بالنضج  تنظیمنا والذيوبعد نقاش طویل داخل ھیاكل 
  :علن للرأي العامیت الوطنیة حاملي الشھادا

  

  قابل للتمدید 2019مارس  7و 6و 5و 4أیام: أیام  4خوض إضراب وطني مدتھ 
  2019مارس  6و 5و 4مع تجسید أشكال احتجاجیة تصعیدیة ممركزة بالرباط أیام: 

  

ع الجھویة وفي جو یسوده بأن قرار تمدید اإلضراب سیعلن علیھ في الرباط بعد تنفیذ جمیع األشكال االحتجاجیة في الجمو نعلنكما 
  .الوضوح والدیمقراطیة واالستقاللیة

 نضاالت موظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات.وعاشت وحدة نضاالت الشغیلة التعلیمیة، وعاشت 
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