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، وبعد  2020نونرب  14و  7/  6أيام   سلسلة من االجتماعات عن بعد 2007  عقدت اللجنة الوطنية لألساتذة املدجمني فوج
، مت الوقوف أثناء النقاش على أهم املشاكل اليت يعاين منها   استحضار املؤشرات السلبية على املستوى االجتماعي واحلريات النقابية

ائية ويف ظروف يف املناطق الن الذين أفنوا زهرة عمرهم يف العمل بقطاع التربية الوطنية ،نساء ورجال التعليم من فئة العرضيني سابقا
شون على التقاعد يعي  حيلوا منهمأين ذالذي جعل ال  الشيء ، ماليا املقرصنة اليت مل يتم احتساهبا إداريا و  قاسية خصوصا السنوات

املوسوم  2007  ، كما وقف االجتماع على التعاطي الالمسؤول للوزارة مع مطالب العرضيني فوجأوضاعا مزرية مبعاش زهيد جدا
متجسدا  ، اإلضراب  ى احلق يفالقمعية حيال هذه املطالب عرب منع االحتجاج والتضييق عل  ، وإعمال املقاربةلسنوات ف واملماطلةبالتسوي

 .أمام مقر الوزارة بباب الرواح 2020اكتوبر 28  التدخل البوليسي لتفريق الوقفة الوطنية يوم  يف
فرضت علينا التحرك إلمساع صوتنا من  التقاعد،خصوصا بعد  2007عرضيي  فوج أوضاع الوضعية الصعبة اليت آلت إليها إن 

 نعيشه.فيما  قائمة الوزارةومسؤولية  مطالبنا،جديد والتأكيد على مشروعية 
 :يليىل ما إاالجتماعات  الوطنية، خلصتوبعد نقاش بناء بني كافة أعضاء اللجنة 

  يف:بامللف املطليب العادل واملتمثل  التشبث .1
  الترتيبعادة إاحتساب سنوات اخلدمة كمعلمني عرضيني يف األقدمية العامة مع 
 كل حسب تاريخ تعيينه. توظيفتصحيح تاريخ ال  
 وماليايب إداريا تإعادة التر.  
 للتقاعد. التصريح بسنوات اخلدمة كمعلمني عرضيني لدى الصندوق املغريب             
 ذوي احلقوق(. رد االعتبار جلميع متقاعدي هذه الفئة وأسر املتوفني منهم(              

 األخرى.وكذلك قمع نضاالت الفئات التعليمية  ،2020كتوبرأ 28تنديدنا بالتدخل القمعي لتفريق وقفة  .2
ملساندة نضاالهتم دفاعا عن  املناضلة القوى كلومناشدة  التعاقد،الذين فرض عليهم  األساتذة مساندتنا املبدئية لنضاالت .3

 التعليمي.الوسط  يف والنفسياملدرسة العمومية وضد كل أشكال االستقرار االجتماعي 
 .2020نونرب 30 إىل محل الشارة ملدة أسبوع ابتداء من يوم 2007كل األساتذة املدجمني فوج دعوتنا .4
أمام مديرية املوارد البشرية بالرباط من الساعة  2020دجنرب 8املشاركة املكثفة يف الوقفة االحتجاجية ليوم ىل إ دعوتنا .5

 .والنصف زواالصباحا إىل الثانية عشرة  احلادية عشرة
  .حقوقهم احات العرضيني والعرضيات من أجلعاشت كف 

 هلموم كل ضحايا السياسات الالشعبية ببلدنا حاملة الدميقراطيعاشت اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه  
 عن اللجنة الوطنية                                                                                                    

؛ 2020نونرب 30 إىل محل الشارة ملدة أسبوع ابتداء من يومتدعو  2007فوج اللجنة الوطنية لألساتذة املدجمني
أمام مديرية املوارد البشرية بالرباط من الساعة  2020دجنرب 8املشاركة املكثفة يف الوقفة االحتجاجية ليوم و

 .والنصف زواالصباحا إىل الثانية عشرة  احلادية عشرة
 

 


