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 االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم

    الكتابة العامة

 

 

 

 

 اء االتحاد الوطني للشغلالمنضوية تحت لوالكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  متابعةفي إطار 

االحتقان الذي استمرار مام وأ ،9 في السلم األساتذة القابعينعموما وملف لمستجدات الساحة التعليمية  بالمغرب

طالب اتجاه موالتسويف  الالمباالةسياسة زارة التربية الوطنية والحكومة ونهج تشهده المنظومة التربوية في ظل 

ضراب وطني لألسبوع إفي خوض  9ستمرار حبيسي الزنزانة وفي ظل اة العادلة والمشروعة، يالشغيلة التعليم

ة، التعليميموقف الجامعة المبدئي الداعم لمختلف نضاالت الفئات مع  وانسجاما، 9619ماي  11إلى  60من الثالث  

حتجاجات ا طالكل أنواع التعامل األمني القمعي الذي ستنكر تإذ الوطنية لموظفي التعليم لجامعة الكتابة العامة ل فإن

 9109 ماي فاتح يوم للعمال األممي العيد ذكرى في 9أساتذة الزنزانة كان آخرها ما تعرض له الشغيلة التعليمية 

  :ما يلي علنتفإنها عليه و

ساتذة أاخرها ما تعرض له للشغيلة السلمية  اتحتجاجاالطال التي ت يةالقمعاألمنية التدخالت ب د تنديدهايتجد -1

  .سراحهم إطالقوالذي بلغ حد تعريض األساتذة لالعتقال قبل  9الزنزانة 

 11إلى  60ابتداء من  الثالثألسبوع لوطني الإلضراب لفي خوضهم  9ألساتذة الزنزانة  دعمها ومساندتها -9

 ، قابل للتمديد مع اعتصام ممركز بالرباط سيعلن عن برنامجه الحقا. 9619ماي 

أقدمية  قرصنةتكرس باعتبارها لحل مقبول للمف السابقة للوزارة التي ال ترقى مقترحات التأكيدها على رفض  -3

إداري منذ الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وترقية فورية إلى ب تشبتهاد تجديو، 9أساتذة وأستاذات الزنزانة 

 ؛9619/9613

د يترتب عن درسي للمتعلمين وما قا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في هدر المزيد من الزمن المتحميله -4

  .في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية هاذلك في حالة استمرار

دعمها الالمشروط لنضاالت كافة الشغيلة التعليمية استمرارها في د على كؤتالكتابة العامة للجامعة فإن وفي الختام 

، األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين األساسيين 9ن في السلم والمتضررة )المرتبوفئاتها 

المكلفون ، حاملو الشهادات، المساعدون االداريون والمساعدون التقنيون، أطر اإلدارة التربوية، 1958/9663

خارج إطارهم، المقصيون من خارج السلم، المبرزون، المستبرزون، هيئة التفتيش، ملحقو اإلدارة واالقتصاد، 

 الملحقون التربويون، األساتذة المرسبون، الدكاترة...(.

 وما ضاع حق وراءه طالب

  9619 ماي 68الرباط في                                                                                                                                  

 دحمان عبد االله ذ :الوطني العام الكاتب

 

 ونخوضي الذين 9ألساتذة الزنزانة دعمها ومساندتها  تجدد التعليمالجامعة الوطنية لموظفي 

مرفوقا باعتصام  للتمديد قابال 9619 ماي 11إلى  0ابتداء من  لثسبوع الثالأل اوطني ااضراب

 .ممركز بالرباط

 يانـــــــــب
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