
  

  

  

  
  یمالنقابة الوطنیة للتعل

CDT  
  الجامعة الحرة للتعلیم

UGTM  
  النقابة الوطنیة للتعلیم

FDT  
  الجامعة الوطنیة للتعلیم

FNE  
  

  والتعلیم العالي والبحث العلمي لتنسیق النقابي للدكاترة العاملین بوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھنيا
  ضراب الوطني الوحدويض اإلیدعو لخوو یطالب برفع الحیف وتسویة الوضعیة،

  لرباطالوطنیة الموحدة باوالمشاركة في المسیرة  ،2019فبرایر  20ربعاء یوم األ
  2019فبرایر  16الرباط، في 

 ،ات الحوار القطاعي المتعثرمجری أماملدكاترة، والمطلبي العادل لملف لل تھسیاق متابعفي 
خاصة فیما یتعلق بمشروع  ،ظھر بالملموس تغییبا مقصودا لملف دكاترة الوزارةأالذي و

رار تكاستمرار الحوارات المغشوشة و أمامو ،لموظفي وزارة التربیة الوطني األساسيالنظام 
الخمس  للدكاترة المكون من النقاباتالتنسیق النقابي  نإف ،التسویفالتماطل وسیناریو 

)FNE FDT UGTM CDT (تمثیلیة األكثر:  
باعتبارھا  ،2017غشت  22یؤكد تمسكھ بالرسالة المطلبیة المشتركة المقدمة بتاریخ  - 1

 نھ الأخاصة و ،كفل الطي النھائي لھذا الملفتطرح مقترحات حلول منصفة ومعقولة ت
  ؛مالیة أعباء أيیكلف الخزینة 

تملصھا من تحمل المسؤولیة في حل ملف دكاترة و، الوصیةیستنكر تھرب الوزارة  - 2
من قبیل التعاقد مع طلبة  ،ترقیعیة فاشلة إلى حلول ھائلتجاوا ،التربیة الوطنیة

المحسوبیة في تدبیر المباریات الصوریة وتكریس سیاسة الزبونیة و ،الدكتوراة
كز الجھویة الفئة من وضعھا الطبیعي داخل المرامع حرمان ھذه  ،لتحویل المناصب

  (المسالك المھنیة نموذجا)؛ المؤسسات الجامعیةللتربیة والتكوین و
الوفاء بوعودھا لحل الملف، ویطالبھا ب ،یحمل الوزارة الوصیة مسؤولیة االحتقان - 3

بوزارة الدكاترة العاملین ر طاإتغییر  رأسھا علىو ترحة،ة الحلول العملیة المقأجروأ
التعلیم  أستاذالى  يالعلم ن المھني والتعلیم العالي والبحثالتكویالتربیة الوطنیة و

وإدماجھم للعمل فیما یتناسب مع مؤلھاتھم العلمیة وخبرتھم البحثیة  ،العالي مساعد
 حداثتین، أو إلمستفیدین في الدفعتین السابقتبا أسوةداخل وزارتھم نفسھا والتربویة، 

اإلدماج أو  التربیة و التكوین؛ ألسرة األساسيباحث ضمن ھیئات النظام  أستاذإطار 
  في الجامعات والمؤسسات التابعة لھا.

 20یوم االربعاء ل اإلضراب الوطنيالمسؤول في االنخراط الجدي و إلىبكافة الدكاترة  بییھ  -4
 من المستمرةویدعوھم إلى التعبئة  ،الرباطبالممركزة والمشاركة في المسیرة  2019فبرایر 
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  مالجامعة الوطنیة للتعلی

FNE 
  النقابة الوطنیة للتعلیم

FDT 
  الجامعة الحرة للتعلیم

UGTM  
  النقابة الوطنیة للتعلیم

CDT  
  الكاتب العام

 الرزاق  اإلدریسي عبد
  الكاتب العام

 الرغیوي الصادق 
  الكاتب العام

  یوسف عالكوش
  الكاتب العام

 الراقي عبد الغني
  


