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  2019 فبرایر 3الرباط في 
 

فبرایر  23إلى  18مع اعتصام ممركز بالرباط من  أسبوع قابل للتمدیدإضراب وطني لمدة 
  ،تتخللھ أشكال نضالیة تصعیدیة متنوعة ومسیرات احتجاجیة 2019

  2019فبرایر  20مع المشاركة في المسیرة االحتجاجیة الوحدویة بالرباط األربعاء 
 2013/2012بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم  10كفاح متواصل حتى تحقیق ترقیة فوریة إلى السلم 

 

ساتذة الوطنیة تجاه الملف الحارق ألوزارة التربیة الحكومة وفي ظل استمرار سیاسة التسویف والمماطلة التي تنھجھا 

ومقترحات مھینة ألساتذة خریجي مراكز التكوین ذوي خبرة مھنیة تصل إلى  وتمادیھا في طرح حلول ترقیعیة 9الزنزانة 

سنة، وكذا المقاربة األمنیة الفاشلة التي تنھجھا الحكومة أمام نضاالت التنسیقیة الوطنیة وآخرھا قمع المسیرة السلمیة  14

نعلن للرأي  )CDT FDT FNE( ق النقابيالتنسینحو السفارة األلمانیة والذي خلف إصابات في صفوف األساتذة، فإننا داخل 

 العام ما یلي:

 ؛ 2019ینایر  3بالنضال الوحدوي كسبیل للدفاع عن مكتسبات الشغیلة التعلیمیة وتنویھنا بنجاح محطة  إشادتنا -1

وكذا اإلجھاز على حقوق وحریات الشغیلة  ،9مناضالت ومناضلي الزنزانة الشدید لسیاسة التضییق على  استنكارنا -2

التعلیمیة خاصة حق اإلضراب عن العمل وحق التظاھر واالحتجاج السلمي والمكفولة بقوة الدستور والمواثیق 

 الدولیة؛

 ؛على خوض جمیع األشكال التصعیدیة الكفیلة بتحقیق ملفنا المطلبي كامال غیر منقوص عزمنا -3

 لھذه الفئةفي الدفاع عن الملف المطلبي العادل  ةمسؤولیال ناتحملو 9لنضاالت أساتذة الزنزانة المتواصل  دعمنا -4

 ؛2012/2013ترقیة فوریة واستثنائیة بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم وعلى رأسھ 

إضرابا وطنیا واعتصاما ممركزا بالرباط لمدة أسبوع  9ألساتذة الزنزانة  وعلیھ فإننا نعلن من داخل التنسیق النقابي

، تتخللھ أشكال نضالیة تصعیدیة ومسیرات احتجاجیة بشوارع قابال للتمدید 2019فبرایر  23إلى السبت  18من اإلثنین 

  .2019فبرایر  20مع المشاركة في المسیرة االحتجاجیة الوحدویة بالرباط األربعاء  ،العاصمة

لحضور بكثافة إلى الرباط قصد إنجاح ھذه المحطة ا 9األستاذات واألساتذة سجناء الزنزانة في الختام، نھیب بكافة 

النضالیة دفاعا عن ملفھم العادل والمشروع، وندعو جمیع األساتذة والمتضامنین والشركاء التربویین والمنابر اإلعالمیة 

لملفات ، كما نجدد دعمنا أیضا لكافة ا9أساتذة الزنزانة الحرة إلى حضور ھذا الشكل النضالي التصعیدي ومساندة ملف 

الفئویة (ضحایا النظامین، األساتذة الذین فرض علیھم التعاقد، حاملو الشھادات العلیا بوزارة التربیة الوطنیة، ملحقو 

ن من خارج السلم، األساتذة المستبرزون، أطر اإلدارة واإلدارة واالقتصاد والملحقون التربویون، األساتذة المقصی

 التربویة، األساتذة المتدربون...).
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CDT  

 النقابة الوطنیة للتعلیم
FDT  

 الوطنیة للتعلیم الجامعة
FNE  

 

 

 

 

 

 

 


