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 االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم

    الكتابة العامة

 

 

 

موقف الجامعة ل انسجاماالتعلٌمٌة و( لمستجدات الساحة UNTMفً إطار متابعة الكتابة العامة للجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم )

ولوزارة التربٌة الوطنٌة على االستمرار فً لحكومة لمام االصرار المتواصل ، وأالتعلٌمٌةالمبدئً الداعم لمختلف نضاالت الفئات 

مرار فً ستاالالمنظومة التعلٌمٌة، وفً ظل  داخلاالحتقان ازدٌاد منسوب الوضع و تأجٌج ما ٌساهم فًمنهج سٌاسة صم األذان 

م كل االحتجاجات رغ 2102/2102لمهضومة منذ موسم السترجاع حقوقهم االرامٌة  9 الزنزانةمعتقلً ساتذة األمطالب تجاهل 

من قرار بالمظلومٌة الوا 2102عاقبٌن على الوزارة منذ تعود الوزراء الموورغم  ،على مدى سنواتوالنضاالت الراقٌة والسلمٌة 

 هم فً، وأمام استمرارحقٌقً لهذا الملف الحارقمنصف وي حل أفً غٌاب  ورئٌس الحكومةالوزٌر الحالً للقطاع  طرف كل من

شثٛخ انٕطُٛخ انحكٕيخ ٔٔصاسح انزَحًم فٙ انجبيؼخ فئَُب  ،العادل والمشروع لهذه الفئةالمطلبً تجاه الملف لتعنت واالستهتار ا

 ًهفهفٙ االسزجبثخ نزهكؤ انَسزُكش ٔانًسؤٔنٛخ انكبيهخ نًب آنذ إنّٛ االٔضبع ثبنًُظٕيخ انزشثٕٚخ ٔيب سزؤٔل إنّٛ يسزقجال 

، 2012/2013إداس٘ يُز يٕسى ٔ يبلسجؼٙ  انزشقٛخ انفٕسٚخ إنٗ انسهى انؼبشش ثأثشٔفٙ يقذيزّ  9ألسبرزح انضَضاَخ انًطهجٙ 

 :يب ٚهٙ  َؼهٍػهّٛ ٔ

األسبرزح انزٍٚ فشض ػهٛٓى )نهشغٛهخ ُضبنٛخ انسهًٛخ األشكبل االحزجبجٛخ ٔانًحطبد انثبنقًغ انًٓجٙ انز٘ ٚطبل  تندٌدنا -1

  .حبيهٙ انشٓبداد....( ،9أسبرزح انضَضاَخ  انزؼبقذ،

وحرٌات الشغٌلة خاصة حق وكذا اإلجهاز على حقوق  9الشدٌد لسٌاسة التضٌٌق على مناضالت ومناضلً الزنزانة استنكارنا  -2

 .والمواثٌق الدولٌة اإلضراب عن العمل وحق التظاهر واالحتجاج والتً ٌكفلها الدستور

وكل ما ٌصب فً الطرق التقلٌدٌة للترقٌة  2109فبراٌر  22العقٌمة المقترحة فً اجتماع والقاطع للحلول الترقٌعٌة رفضنا  -2

 .9الزنزانة باعتبارها قرصنة واضحة ألقدمٌة أساتذة 

الوزارة الوصٌة المسؤولٌة الكاملة فً تعطٌل المؤسسات التعلٌمٌة باعتبارها مرفقا عاما وفً هدر المزٌد من الزمن تحمٌلنا  -4

 .المدرسً للمتعلمٌن وما قد ٌترتب عن ذلك فً حالة استمرارها فً المماطلة والتسوٌف تجاه مطالب مختلف الفئات التعلٌمٌة

 .للملف المطلبً كامال تتم االستجابةحتى  تراجعخوض أي شكل نضالً بال هوادة وال عزمنا  -2

هزًذٚذ يغ اػزصبو ن قبثم 2019أثشٚم  22ٔطُٙ نًذح أسجٕع اثزذاء يٍ إضشاة خٕض ن 9انضَضاَخ  أسبرزحنكبفخ  دعوتنا -6

  .ثبنشثبط سٛؼهٍ ػٍ ثشَبيجّ الحقب يًشكض

خ ثًبزذػْٕى إنٗ انصًٕد ٔاإلسرٔ ٓبيُبضهٛٔ ٓبيُبضالرجًٛغ ب ثْب ٔفخشْاػزضاصانكزبثخ انؼبيخ نهجبيؼخ جذد رٔفٙ انخزبو 

جذد كًب ر، بفخ إلَجبح ْزِ انًحطخ انًصٛشٚخسفغ يسزٕٖ انزؼجئخ ٔانحضٕس ثكثفٙ انذفبع ػٍ حقٕقٓى انؼبدنخ ٔانًششٔػخ ٔإنٗ 

، 58/03انُظبيٍٛ األسبسٍٛٛ  ض ػهٛٓى انزؼبقذ، ضحبٚبفشنزٍٚ اإلداسح انزشثٕٚخ، األسبرزح اش ب نجًٛغ انفئبد انًزضشسح )أطٓدػً

 ،ٌ يٍ خبسج انسهى، انًجشصٌٕٔانًكهفٌٕ خبسج إطبسْى، انًقصٛانًسبػذٌٔ االداسٌٕٚ ٔانًسبػذٌٔ انزقٌُٕٛ، انشٓبداد،  ٕحبيه

 ...(.شسجٌٕ، انذكبرشحانزشثٌٕٕٚ، األسبرزح انً انًسزجشصٌٔ، ْٛئخ انزفزٛش، يهحقٕ اإلداسح ٔاالقزصبد، انًهحقٌٕ

 ٔيب ضبع حق ٔساءِ طبنت

 دحًبٌ جذ االنّػ ر: انٕطُٙ انؼبو انكبرت

 

 ٛبٌـــــــــث

 
: إنى أساتذة انزنزانتجًٍع تدعى  انجايعت انىطنٍت نًىظفً انتعهٍىنبزنايجهى اننضانً  9فً إطار يىاصهت أساتذة انزنزانت 

 .اعتصاو يًزكز بانزباطيزفىقا ب قابم نهتًدٌد 2019أبزٌم  22أسبىع ابتداء ين نًدة خوض اضراب وطنً 
 2012/2013وإداري ينذ يىسى  بأثز رجعً يال 10كفاح يتىاصم حتى تحقٍق تزقٍت فىرٌت إنى انسهى 


