
          
/ 2003و 1985ساسین ضحایا النظامین األ :التعلیمیةللفئات الخماسي لتنسیق النقابي ا

االقتصاد واإلدارة والملحقین ملحقي و/ الترقیة إلى خارج السلمالمقصیین من و
  المستبرزینو/ األصلي األساتذة المكلفین خارج إطارھمو/ 9الزنزانة و/ التربویین

جي الذي تعرضت لھ االعتصامات الجھویة للتنسیقیة الوطنیة لألساتذة الھمالوحشي یندد ویستنكر القمع 
  ؛2019فبرایر  25لقاء لوالمطلق التام  علن رفضھیو ،الجھاترض علیھم التعاقد بمختلف الذین فُ 

  2019مارس  14و 13و 12و 11اإلضراب الوطني الوحدوي أیام  لخوضالست  التعلیمیة الفئاتدعو یو
  تربیة بالرباطلوزارة امارس انطالقا من  12المسیرة الوطنیة یوم الثالثاء في المكثفة المشاركة مع 

جل أتنتظر من الوزارة الوصیة التعاطي اإلیجابي مع مطالبھا العادلة والمشروعة من  في الوقت الذي كانت فیھ الشغیلة التعلیمیة
ووضع حد لحالة النكوص والردة التي تستھدف اإلجھاز على ما تبقى من  االحتقان غیر المسبوق الذي یشھده قطاع التعلیمحالة تجاوز 

أقل ما  2019فبرایر  25طلعت الوزارة على الرأي العام الوطني ببالغ عن نتائج لقاء  ،مقومات المدرسة العمومیة ومكتسبات العاملین بھا
تمادیھم في مسلسل و على تعنتھم المسؤولینلدن صارخ من  وتأكیدیمكن أن یقال عنھ أنھ قمة في االستھتار بمعاناة نساء ورجال التعلیم 

وفي سیاق مسلسل القمع الوحشي  والالمباالة المنتھجة إزاء الملف المطلبي لعموم الشغیلة التعلیمیة بمختلف فئاتھا. ذان الصماءسیاسة األ
تجاجات الشغیلة التعلیمیة والتي كان آخر حلقاتھا ل اللغة الرسمیة المستعملة من طرف السلطات العمومیة تجاه احشكی أصبحالممنھج الذي 

 فبرایر 20والتنسیقیة الوطنیة لألساتذة الذین فرض علیھم التعاقد یوم  2019فبرایر  19یوم  9قمع التنسیقیة الوطنیة ألساتذة الزنزانة 
وأخذا بعین  .والعیون وأكادیر والدار البیضاءوفاس  الراشیدیةومراكش و بكل من وجدة وبني مالل ةالجھوی اتھاوقمع اعتصام 2019

  یرى من الواجب التأكید على ما یلي:الست  التعلیمیة للفئات الخماسي النقابي التنسیق فإن الخطیرة االعتبار لكل ھذه المستجدات
الھمجي المنتھج ضد االحتجاجات السلمیة لكافة فئات الشغیلة التعلیمیة وعلى  الوحشي یعبر عن شجبھ واستنكاره الشدیدین للقمع .1
 ؛وحاملي الشھادات 9تقلي الزنزانة رض علیھم التعاقد ومعاألساتذة الذین فُ  رأسھا
 رض علیھم التعاقد بكل من وجدة وبني ماللألساتذة الذین فُ االعتصامات الجھویة للھ  تالتدخل الوحشي الذي تعرضبشدة یدین  .2

 ؛ةالعیون كادیرأوفاس و والدار البیضاء الراشیدیةمراكش وو
نضاالت كل التنسیقیات الوطنیة ومع  رض علیھم التعاقدالتنسیقیة الوطنیة لألساتذة الذین فُ  والالمشروط معیعلن تضامنھ المطلق  .3
 ؛الشغیلة التعلیمیة بدون استثناء وكافة

مع الملف المطلبي للشغیلة اإلرادة السیاسیة في التعاطي اإلیجابي غیاب على  فاضحادلیال المتكررة یعتبر التدخالت القمعیة  .4
كیدا صریحا على أالتي بات یتخبط فیھا قطاع التعلیم وت المستدامة األزمة للملفات الحارقة ومعھا المنصفة حلولالقصد إیجاد یمیة التعل

 ؛ى المدرسة العمومیة بكل مكوناتھاالذي یلقي بظاللھ علالرغبة في استمرار مظاھر االحتقان 
 ؛ا على أن نتائجھ ال تعنیھ في شيءجملة وتفصیال وتأكیدھ 2019فبرایر  25ما سمي بلقاء یعلن رفضھ البات والمطلق ل .5
أساسي إلصالح المنظومة التعلیمیة موقفھ المطالب بتحسین األوضاع المادیة والمعنویة والزیادة في األجور كمدخل یؤكد على  .6

 ؛ویاوتجاوز مظاھر االحتقان واالحتجاجات الیومیة التي تخوضھا كل الفئات التعلیمیة وطنیا وجھ
 ؛لكل األساتذة الذین فرض علیھم التعاقد والكامل یدعو إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر اإلدماج العاجل .7
بأثر رجعي المتقاعدین منھم والمزاولین  2003و 1985ساسین یطالب بالترقیة الفوریة واالستثنائیة لكل ضحایا النظامین األ .8

 ؛ضررمع جبر ال 01/01/2012وإداري من تاریخ 
 ؛رجعي مادي وإداري بأثر 2012ینایر  1من تاریخ  9یطالب بالترقیة االستثنائیة لكل األساتذة المعتقلین في الزنزانة  .9

باعتبارھا حق من حقوق  حاملي الشھادات في وجھ كل موظفي وزارة التربیة الوطنیة اإلطاریطالب بفتح باب الترقي وتغییر .10
 ؛الشرعیة الموظف
مام أعبر فتح باب الترقي عن كل موظفي وزارة التربیة الوطنیة المقصیین من حق الترقیة إلى خارج السلم  اإلقصاءیطالب برفع .11
 ؛رق روح الدستور والقانونمییزا یخباعتباره تالجمیع، 
 ؛و شرطأیطالب بتغییر اإلطار لكل األساتذة المكلفین خارج إطارھم بدون قید .12
و مفتش المصالح المادیة والمالیة أو ممون أإلى متصرف  االقتصاد واإلدارة والملحقین التربویینیر اإلطار لملحقي ییطالب بتغ.13

 ؛و شرطأوالدرجة والرغبة دون قید  حسب األقدمیة
 ؛11/13 سنوات من التكوین خاصة الناجحین في المباراة فوج 3بتغییر اإلطار لكل المستبرزین الذین قضوا  یطالب.14
إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل موظفي وزارة التربیة الوطنیة یكون محوره األساسي إعادة االعتبار یطالب باإلسراع في .15

 ؛لمعنویة واالقتصادیة واالجتماعیةألسرة التربیة والتعلیم عبر تحسین أوضاعھا المادیة وا
لغالء وارتفاع األسعار لصادیة من استشراء الزیادة فیھا وفق ما تشھده األوضاع االقتعبر األجور  ةمنظومشاملة لیطالب بمراجعة .16
 ؛لقدرة الشرائیةلوضرب 
مارس مع المشاركة المكثفة في المسیرة  14و 13و 12و 11إلى خوض إضراب وطني وحدوي أیام الست التعلیمیة  دعو الفئاتی.17

یة للتعبیر عن احتجاجھا على القمع الذي انطالقا من مقر وزارة التربیة الوطن 10مارس على الساعة  12االحتجاجیة الوطنیة یوم الثالثاء 
  تعرضت لھ الشغیلة التعلیمیة وتأكیدھا على تشبتھا بمطالبھا العادلة والمشروعة.

  عاشت الوحدة النضالیة -  عاشت الشغیلة التعلیمیة
  ة للتعلیمالنقابة الوطنی

CDT  
  الجامعة الحرة للتعلیم

UGTM  
  النقابة الوطنیة للتعلیم

FDT  
  الجامعة الوطنیة للتعلیم

UMT  
  الجامعة الوطنیة للتعلیم

FNE  


