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  2019مارس  20الرباط، 
 الحكومات تاریخ في مثیل لھ یسبق لم خطیر منعطف في ككل التعلیمیة بالمنظومة تزج التي الرجعیة تھااسیاس في الوزارة تمادي مامأ

 عرض التعلیمیة، ضاربةً الممنھج على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومیة ومكتسبات الشغیلة  لإلجھاز الصریحة نیتھا وأمام. المتعاقبة
 المفرط واإلستخدام األمنیة المقاربة إعتماد ذلك على زد. سواء حد على مورھمأء وأولیا والتالمیذ لألساتذة والمعنوي يالنفس االستقرار الحائط

 المادي الحیف ھذا من بدورھا المستبرزین تسلم فئة لم. فئاتھا بمختلف التعلیمیة الشغیلة نضاالت مع للتعاطي البناء الحوار عوض للقوة
  .رد دون المشروعة مطالبھا ظلت إذ والمعنوي
تلقوا تكوینا نظریا، وبیداغوجیا وتطبیقیا في مھن التربیة  مستبرزین خریجي مراكز تحضیر مباریات التبریز، ممنأساتذة ننا كإ

للحاصلین على شھادة الماستر او دبلوم  وسنتین )النظام القدیم(والتكوین مدتھ ثالث سنوات بالنسبة لخریجي االقسام التحضیریة للمدارس العلیا 
  :ما یلي التنسیقیة الوطنیة لألساتذة المستبرزینمن داخل  نعلن ،عده تخصصات في) الجدیدالنظام (مھندس دولة 

 ،FDT/للتعلیم الوطنیة النقابة ،UGTM/للتعلیم الحرة الجامعة ،CDT/للتعلیم الوطنیة النقابة، ة الخمسالنقابات التعلیمی ن قراریتثم .1
 مارس 28و27 و 26 العام الوطني ألیامشارك في اإلضراب المو ،FNE/للتعلیم الوطنیة الجامعة ،UMT/للتعلیم الوطنیة الجامعة
 .التضامن المبدئي والالمشروط مع كافة نضاالت الشغیلة التعلیمیة بمختلف فئاتھاو 2019

 .زین إلى رفض تكلیفات إسناد أقسام األساتذة الذین فرض علیھم التعاقد المضربیندعوة جمیع األستاذات واألساتذة المستبر .2
في صمت من اإلقصاء  تعاني، لرد االعتبار لھذه الفئة التي للتنسیقیة الوطنیة لألساتذة المستبرزینالتشبث بالدفاع عن الملف المطلبي  .3

 :ب ةعبر المطالب وذلك والتھمیش،
 خارج السلك الثانوي التأھیلي، وذلك بإعادة تعینھم في وأالمستبرزین المعینین في غیر تخصصاتھم  األساتذة تسویة وضعیة )1

 .التعلیم الثانوي التأھیلي على األقلبوفقط  تخصصاتھم األصلیة
وبالتعلیم  فقط تخصصاتھمفي  ھمبتعیین حدیثي التخرج وذلك المستبرزیناألساتذة  تبعة في حقمال القطع مع سیاسة التماطل واالرتجال )2

 .التبریز یاتفور اإلعالن عن نتائج مبار ،الثانوي التأھیلي على األقل
 .2018تسویة الوضعیة المالیة لألساتذة المستبرزین فوج  في تعجیلال )3
بعد إنھائھم لسنوات التكوین في ) أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي(تغییر اإلطار بالنسبة للمستبرزین اللذین تمت إعادتھم لسلكھم األصلي  )4

 .)2010/2013فوج (شعبة التبریز 
لحاملیھا ولوج سلك الدكتوراه اسوة بباقي الشھادات التي تخول  ،شھادة الماسترل معادلة شھادة نھایة التكوین في سلك التبریز اعتماد )5

 .2009ینایر  22الصادر ب  140.09المحددة بقرار وزیر التربیة الوطنیة رقم 
العلوم الطبیعیة، الفلسفة، اللغة العربیة، التربیة : التخرج في وجھ المستبرزین في تخصصات تم اغالقھا سابقا مباریاتإعادة فتح  )6

 .البدنیة
ھذه وتوسیع العرض بإحداث تخصصات جدیدة لما ل ،التبریز بالنسبة للتخصصات التي تم إغالقھا بإعادة فتح مراكز التكوین في شع )7

 .الرقي بجودة التعلیمفي من تأثیر إیجابي الشعبة 
 .لألجور 11في السلم  ھمبإدماجالمستبرزین وتحقیق عدالة أجریة  ةانصاف األساتذ )8
  

 التنسیقیة الوطنیة  حول وذلك بااللتفاف ،جمیع األستاذات واألساتذة المستبرزین إلى االلتحاق برفاقھم في الخط النضالي المسطر دعوة
 .واالستجابة لندائھا وااللتزام بمخرجاتھا لألساتذة المستبرزین

  في نضاالت الشغیلة التعلیمیة ة والمدنیة الحیة لالنخراط الواسعیالسیاسو، الحقوقیةجمیع القوى دعوة.  
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  .المعلن من طرف التنسیق النقابي الخماسي 2019مارس  28و 27و 26لمشاركة في اإلضراب الوحدوي أیام ا


