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 التعلیمیة الشغیلة عمومإلى  نداء
  ،UGTM /للتعلیم الحرة الجامعة ،CDT /للتعلیم الوطنیة النقابة: النقابات التعلیمیة الخمس

  FNE /للتعلیم الوطنیة الجامعة ،UMT /للتعلیم الوطنیة الجامعة ،FDT /للتعلیم الوطنیة النقابة
  ؛والترھیب والتخویف..ري اوجعل حد للشطط اإلد تدعو إلى تلبیة جمیع مطالب الشغیلة التعلیمیة )1
 مساء الخامسة 2019 مارس 23 السبت التعاقد" علیھم فرض الذین لألساتذة الوطنیة "التنسیقیة مسیرة دعمت )2

 تربیة بالرباط؛وزارة ال مقر من انطالقا
 2019 مارس 24 األحد العمومي" التعلیم عن للدفاع المغربي "االئتالف مسیرة في تدعو إلى المشاركة )3

  وزارة التربیة بالرباط؛ مقر من انطالقا صباحا العاشرة
 28و 27و 26ساعة أیام الثالثاء واألربعاء والخمیس  72إلنجاح اإلضراب الوطني بقطاع التعلیم لمدة  تدعو )4

  ؛2019ارس م
 26الثالثاء  باحتجاجات ومسیرات مصحوبة والجھویة اإلقلیمیة المدیریات أمام احتجاجیة وقفات تدعو لتنظیم )5

 عشرة صباحا؛ الحادیة 2019 مارس
  2019مارس  20الرباط في 

 لألساتذة العمومیة الوظیفة سلك في جاإلدما ومطلب، عموما التعلیم ورجال نساء مطالب مع الوصیة ووزارتھا للحكومة الالمسؤول التعاطي ظل في
 الوصیة الوزارة طرف من اإلضراب في الحق واستعداء ،التعلیم بقطاع النقابیة الحریات علىالحكومی الھجوم حدة حالیا تفاقمت ،التعاقد علیھم رضفُ  الذین

 . ناالحتقا منسوب بارتفاع یؤشر مما ،والتشریعات للقوانین اعتبار دون الخارجیة ومصالحھا
 الوطنیة الجامعة ،FDT/للتعلیم الوطنیة النقابة ،UGTM/للتعلیم الحرة الجامعة ،CDT/للتعلیم الوطنیة النقابة: الخمس التعلیمیة النقابات أن إن

 إسقاط معركة ضمنھا ومن التعلیمیة الشغیلة فئات لجمیع االحتجاجیة المعارك مع المبدئي اتفاعلھ سیاق وفي، FNE/للتعلیم الوطنیة الجامعة ،UMT/للتعلیم
 :التالیة الملحة المطالب أجل ومن ،التعاقد مخطط
 والمسؤول؛ الجاد لنقابيا للنضال كسالح العمل عن اإلضراب في الحق مقدمتھا وفي النقابیة، الحریات احترام -1
 العیش؛ كلفة ارتفاع مع یتماشى بما والتعلیم؛ التربیة قطاع وموظفات موظفي جمیع رواتب في الزیادة -2
 العمومیة؛ الوظیفة  نظام في التعاقد علیھم رضفُ  الذین ساتذةاأل لجمیع والفوري الجماعي واإلدماج، بالقطاع التعاقد نظام إسقاط -3
 الجمیع؛ ینصف بما العالقة الفئویةالعامة والمشتركة و الملفات جمیع مطالبل االستجابة  -4
لجمیع  جدیدة درجة حداثإو السلم خارج إلى الترقیة من المقصیین( مفعلة غیر زالت ال التي 2011 أبریل 26و 19 تياتفاقی بنود كل تنفیذ -5

 ؛)، التعویض عن التكوین..2009نائیة (منذ ، التعویض عن العمل بالمناطق الصعبة وال)تالفئا
 .التعلیمیة الفئات مطالب لكل یستجیب ومصنف عادل أساسي نظام إخراج -  6
 :یلي ما علنت
 مساء الخامسة الساعة على 2019 مارس 23 السبت لیوم "التعاقد علیھم فرض الذین لألساتذة الوطنیة التنسیقیة" مسیرة في اومشاركتھ ادعمھ )1
 ؛التربیة بالرباط وزارة مقر من انطالقا
 األحد یوم "العمومي التعلیم عن للدفاع المغربي "االئتالف مسیرة في للمشاركة التعلیم ورجال نساء وجمیع اومناضالتھ امناضلیھ لكل ادعوتھ )2

 وزارة التربیة بالرباط؛ مقر من انطالقا صباحا 10 الساعة على 2019 مارس 24
ساعة أیام  72إلنجاح اإلضراب الوطني بقطاع التعلیم لمدة  الجماھیري واالنخراط الشاملة والوحدویة لیم للتعبئةالتع ورجال لكافة نساء ادعوتھ )3

  ؛2019مارس  28و 27و 26الثالثاء واألربعاء والخمیس 
احتجاجات ب مصحوبة والجھویة لیمیةاإلق المدیریات أمام احتجاجیة وقفات تنظیمل نقابات التعلیمیة الخمسلل والجھویة اإلقلیمیة الفروع لكل دعوتھا )4

 ؛صباحا عشرة الحادیة الساعة 2019 مارس 26 الثالثاء یوم مسیراتو
 ؛جمیع الفئاتحتجاجات وال بالرباطمارس  27 األربعاء مسیرة التنسیق النقابي للدكاترةو 9إضراب الزنزانة و دارة التربویةاحتجاجات اإلا ھدعم )5
وصل إلیھ قطاع التعلیم من احتقان ومن ھدر لحقوق بنات وأبناء شعبنا في التمدرس،  فیما والحكومة للدولة والقانونیة السیاسیة المسؤولیة اتحمیلھ )6

 ؛والمشروعة العادلة مطالبھم مواجھة في واعتقاالت وقمع وترھیب تنكیل من التعلیم ورجال ءنسا لھ یتعرضوفیما 
باإلجابة الفوریة  ویطالب نساء ورجال التعلیم لھا یلجأ التي السلمیة لألشكال العنیف التصدي لىإ المختلفة بأجھزتھا الدولة لجوء ارفضھعن  علنت )7

 ؛الراھنة األوضاع حول ومسؤول جاد حوار بفتحو واإلیجابیة على المطالب والملفات المطروحة
 التربویة اإلدارة ھیئة على القانونیة غیر الضغوطات وترفض بالمتغیبین وصفو من ضد الوظیفیة ترك مسطرة تفعیل مذكراتل ارفضھعن  علنت )8

 ؛قانوني سند دون الوظیفة ترك مسطرة تفعیل أجل من
 الدراسیة المستویات تغییر أو/و المضربین كتعویض األخالقیة وغیر القانونیة غیر اإلداریة إلجراءاتل القاطع الرفض الى التعلیمیة الشغیلة تدعو )9

 ؛االحتجاجیة المعارك لتكسیر االشھادیة، بالمستویات التكلیف أو
 إلى التفتیش ھیئة تدعوو المضربین التعلیم ورجال نساء ضد الوظیفة ترك مسطرة تفعیل عدم الى التعلیمیة المؤسسات ومدیري مدیرات تدعو )10

 تعرفھ الذي اإلحتقان في الكاملة المسؤولیة وإداراتھا الوزارة وتحمل التعاقد علیھم فرض الذین األساتذة ضد الالتربوي التعسف مسلسل في االنخراط عدم
 .المنظومة
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