
          
  

  النقابة الوطنیة للتعلیم
CDT  

  الجامعة الحرة للتعلیم
UGTM  

  یة للتعلیمالنقابة الوطن
FDT  

  الجامعة الوطنیة للتعلیم
UMT  

  الجامعة الوطنیة للتعلیم
FNE  

  

  یواصل برنامجھ النضالي ویدعو إلى: 9ألساتذة الزنزانة التنسیق النقابي 
  2019 مارس 28 خمیسال إلىمارس  25 اإلثنینمن أیام  4ني لمدة ــوطراب إضـ

  2012/2013 موسم وإداري منذمالي بأثر رجعي  10إلى السلم  كفاح متواصل حتى تحقیق ترقیة فوریة
 

 الوصیة، وفيعلى إثر الغلیان الذي تشھده المنظومة التعلیمیة بسبب تراكم الملفات الشائكة على طاولة الوزارة 
واإلضرابات المتوالیة مما ینذر بسنة  االحتجاجاتوتیرة حوار جدي أو نیة حقیقیة لحلھا رغم تصاعد ظل غیاب أي 

ألساتذة  النقابي التنسیق نا داخلوالتي تتحمل مسؤولیتھا الكاملة كل من حكومة العثماني ووزارة أمزازي، فإن ،بیضاء
الترقیة الفوریة ا المطلبي وفي مقدمتھ نلملف االستجابةفي ستنكر تلكؤ الحكومة ووزارة التربیة الوطنیة ن 9الزنزانة 

  :نعلنوبناء علیھ فإننا  ،2012/2013إلى السلم العاشر بأثریھا المالي واإلداري منذ موسم 
الذین تم  9الزنزانة  أساتذةو أستاذاتالحراك األستاذي، فبعد تعنیف بالقمع الھمجي الذي یطال  تندیدنا -1

األساتذة المفروض و 9أساتذة الزنزانة بالقمع الوحشي الذي استھدف احتجازھم داخل مدیریة الموارد البشریة، نتفاجأ 
في خرق سافر للحق الدستوري في االحتجاج والتظاھر وغیرھا مدینة الداخلة كذا بوبمدینة بوجدور علیھم التعاقد 

 ؛السلمي
ومناضالت التنسیقیة الوطنیة ألساتذة سائر مناضلي یتعرض لھ الذي اإلداري التضییق والتعسف  شجبنا -2

 متى دعت الضرورة لذلك؛اإلجراءات القانونیة والنضالیة  التخاذونعلن استعدادنا  ،9الزنزانة 
طریق تقلیص البنیات العشوائیة بھدف تعویض األساتذة المضربین عن وجراءات التدبیریة لإلقاطع ال رفضنا -3

، كما التربویة وتعدیل جداول الحصص باإلضافة إلى تكدیس التالمیذ داخل األقسام من أجل التغطیة على تأثیر اإلضراب
 ؛صددواألستاذات المرسمین إلى رفض أي تكلیف بھذا الوكافة األساتذة  9مناضلي ومناضالت الزنزانة ندعو 
 الجامعة ،CDT/للتعلیم الوطنیة النقابة، ة الخمسالنقابات التعلیمیاإلضراب الوحدوي الذي دعت إلیھ  تثمیننا -4
 ،FNE/للتعلیم الوطنیة الجامعة ،UMT/للتعلیم الوطنیة الجامعة ،FDT/للتعلیم الوطنیة النقابة ،UGTM/للتعلیم الحرة
تجاه الملف إلى تحمل مسؤولیتھا  للحكومة ووزارة التربیة وإدارتھانجدد دعوتنا و 2019مارس  28-27- 26أیام 

ثنائیة وفوریة بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم ترقیة استوعلى رأسھ  9الزنزانة  ألساتذة الواضحالمطلبي 
 ؛2012/2013
تنزیل إمالءات المؤسسات المالیة الدولیة في ظل غیاب أي سیاسة لحل األزمات مواصلة الحكومة  استنكارنا -5

 الداخلیة التي تعاني منھا جل القطاعات وعلى رأسھا قطاع التربیة والتكوین؛
 اإلثنین بدءا من أیام 4وطني لمدة  إلضراب 9مناضالت ومناضلي التنسیقیة الوطنیة ألساتذة الزنزانة  دعوتنا -6

 ؛2019 مارس 28 خمیسال إلى مارس 25
التي اللقاءات التشاوریة االنخراط بشكل جاد ومسؤول في إلى  9جمیع أساتذة وأستاذات الزنزانة  دعوتنا -7

  ؛اإلعتصام بالرباطستعلن عنھا المكاتب الجھویة واإلقلیمیة مع رفع حالة التأھب استعدادا لمحطة 
التعبئة  مستوى إلى رفعوندعوھم  ومناضلینا األحرارالحرائر  وفخرنا بمناضالتناالختام نجدد اعتزازنا وفي 
، كما ندعو كافة اإلطارات مكاتب الجھویةستعلن عنھا الالتي  البرامجلتنزیل مسؤولیة  بكل واالنخراط والحضور
 جمیعل ونجدد دعمنا ،9 أساتذة الزنزانةالحرة إلى مساندة ملف  اإلعالمیةوالمنابر التربویین الفاعلین  وجمیع الحقوقیة

المبرزون  ھیئة التفتیش، ،85/03ضحایا النظامین األساسیین األساتذة المفروض علیھم التعاقد، (الفئات المتضررة 
خارج إطارھم، ملحقو حاملي الشھادات، المكلفون  المقصیین من خارج السلم،أطر اإلدارة التربویة،  والمستبرزون،

  ....)األساتذة المتدربون ،اإلدارة واالقتصاد، الملحقون التربویون
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