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 ــــالغــب

وأمام تجاهل المسؤولٌن وتماطلهم فً فتح حوار جدي  7197فبراٌر  99لٌوم االحتجاجٌة الوطنٌة بعد نجاح المسٌرة 

تقرر االستمرار فً الدفاع عن الملف المطلبً ٌفضً إلى نتائج ملموسة، فإن الجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم 

فً طلٌعة التنسٌق النقابً من طرف بعض مكونات لألسرة التعلٌمٌة رغم استهداف وجودها ونضالها 

  . الحركة النقابٌة التً ال تؤمن بالنضال المشترك والوحدوي

 7197مارس  17المجتمعة بمقر الجامعة المركزي ٌوم  UNTMإن الكتابة الوطنٌة للجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم 

ٌة االحتجاجٌة التً نظمتها النقابات التعلٌمٌة األكثر تمثٌال وبعد وقوفها على النجاح الكبٌر الذي عرفته المسٌرة الوطن

فً مصٌر  بعد تداول أعضاء الكتابة الوطنٌةبالرباط، و 7197فبراٌر  99عة لها ٌوم األحد ومختلف التنسٌقٌات النقابٌة التاب

لتعلٌمٌة وتفضٌل البعض ا التنسٌق النقابً وتحفظ البعض على دور الجامعة النضالً والمحوري الداعم لمختلف الفئات

التزامات التنسٌق النقابً، ناهٌك عن ال مباالة وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً وعدم تجاوبهما مع  التنصل من

المطالب التعلٌمٌة المشروعة الملحة والعادلة سواء األفقٌة والمرتبطة بالنظام األساسً أو تلك المرتبطة بالفئات المتضررة، 

ضارا لمصلحة نساء ورجال التعلٌم ونضالها الوحدوي ومن خالل حرص الجامعة على االنتصار لقضاٌا الشغٌلة واستح

التعلٌمٌة وتحصٌن مكتسباتها وتحٌٌد العمل النقابً عن أي مزاٌدات ال تخدم مطالبه العادلة والمعقولة فإن قٌادة الجامعة 

 : علن للرأي العام التعلٌمً ما ٌلًت

حركة النقابٌة إلى توحٌد نضاالتها وتكثٌف جهودها لالنتصار للمطالب اآلنٌة والمستعجلة للشغٌلة التعلٌمٌة دعوتها ال .9

 وفئاتها المتضررة.

استمرار الجامعة فً دعم نضاالت الفئات المتضررة ولن ٌفرملها أو ٌحاصر نضالها أي تحفظ ألن قوتها وتمثلٌتها  .7

 لى غٌرها.تجعلها فً موقع النضال دون الحاجة إ

تنوه بالعمل النقابً الجاد وبحلفائها من بعض النقابات التعلٌمٌة التً تجعل مطالب الشغٌلة التعلٌمٌة فوق أي اعتبار  .3

 اخر.

متضررة بالقطاع الدعوة إلى فتح تفاوض حقٌقًٌ وجاد ومسؤول ومثمر ٌفضً إلى نتائج ملموسة تنصف كل الفئات ال .4

حاملو الشهادات الجامعٌة بكل  امٌن األساسٌٌن، المساعدٌن اإلدارٌٌن والتقنٌٌن،ضحاٌا النظ ،ومنها على الخصوص

أطر اإلدارة التربوٌة وخرٌجو ومتدربو مسلك اإلدارة  المكلفون خارج إطارهم األصلً، الدكاترة، المبرزون، أصنافهم،

ومسٌرو ، الممونون ملحقون التربوٌونالقتصاد والالمفتشون، ملحقو االدارة وا األطر المشتركة بالقطاع، التربوٌة،

 ...المصالح المادٌة والمالٌة

من األساتذة  951عوة إلى التراجع الفوري عن القرارات التعسفٌة الجائرة والالشرعٌة من ترسٌب أزٌد من الد .5

ساتذة المتدربٌن خصوصا حتمٌة حول األ 7196أبرٌل  73 و 99المتدربٌن ومطالبة الحكومة بتنفٌذ بنود اتفاقً 

 توظٌف الفوج كامال.

 االتحاد الىطني للشغل بالمغرب

 الجامعة الىطنية لمىظفي التعليم

 الكتابة الىطنية
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اء أطر تربوٌة وإدارٌة من المهام دون تعلٌل وتعتبر الواقعة بمثابة تجدد رفضها القاطع لنهج الوزارة القاضً بإعف .6

 الى تغلٌب منطق االنتقام  بناء على حرٌة االنتماء والقناعة السٌاسٌة . عودة 

لخرٌجً المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة أشهر( 4)عن المستحقات المالٌة  فراجباإلمطالبة وزارة التربٌة الوطنٌة  .7

 . 7197و 7196مع االسراع بالتسوٌة المالٌة لخرٌجً فوجً  7195فوج  والتكوٌن

خصوصا التعوٌض عن المناطق النائٌة والصعبة  7199أبرٌل  76كومة بتنفٌذ ما تبقى من اتفاق بتها الحلتجدد مطا .8

 لجدٌدة.والدرجة ا

التنبٌه إلى ضرورة التسرٌع بإخراج قانون النقابات بما ٌضمن تأهٌل المشهد النقابً وتكرٌس النزاهة والدٌمقراطٌة  .9

 .والشفافٌة داخل المنظمات النقابٌة

الدعوة إلى مأسسة الحوار القطاعً وإضفاء المعنى على محطاته من خالل منهجٌة واضحة بمؤشرات واضحة  .91

 تضمن إمكانٌة التقٌٌم من طرف الوزارة ومن طرف النقابات التعلٌمٌة.

الدعوة إلى اإلفراج عن النظام األساسً ووقف مسلسل التسوٌف والتمطٌط الذي تبنته الوزارة بطرٌقة غٌر مسؤولة  .99

وغٌر مفهومة بخصوص ملف مفصلً لدى عموم الشغٌلة التعلٌمٌة مع التنبٌه إلى ضرورة إخراج نظام أساسً عادل 

لمعاناة فئات متعددة دشنت نضاالت مشروعة آمنت الجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم بها  وساندتها  ومنصف ٌضع حدا 

 بكل وعً ومسؤولٌة.

الدعوة إلى تكرٌس حكامة القطاع وتحدٌد المسؤولٌات المتعلقة باالختالالت المالٌة والتدبٌرٌة سواء تلك المتعلقة  .97

 ت بخصوصه أو ما ٌتعلق بباقً االختالالت مركزٌا ومجالٌا.بالبرنامج االستعجالً والفضائح التً تسرب

امعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم إذ تجدد مطالبتها الحكومة ووزارة التربٌة الوطنٌة  بعودة الحوار جوختاما فان ال .93

 فإنهاالقطاعً الجاد والمطلوب وتغلٌب مصلحة الشغٌلة التعلٌمٌة عن كل الحسابات الضٌقة التً ال تخدم القطاع ، 

تدعو الشغٌلة التعلٌمٌة  إلى تعزٌز الوحدة النضالٌة واالنخراط الواسع فً التعبئة الوحدوٌة على المستوٌات المحلٌة 

واإلقلٌمٌة والجهوٌة والفئوٌة والوطنٌة ضدا على خصوم الشغٌلة التعلٌمٌة واالستعداد النضالً والواعً للمساهمة فً 

عنه من طرف المكتب الوطنً  خالل الندوة الصحفٌة المزمع عقدها الحقا لشرح إنجاح البرنامج النضالً الذي سٌعلن 

وعزم الجامعة رفع مذكرة مطلبٌة شاملة للوزارة  الملف المطلبً لألسرة التعلٌمٌةالمستجدات بالمرتبطة بالتنسٌق و

 . ولرئٌس الحكومة

 وما ضاع حق وراءه طالب

 م  7197مارس  17وحرر بالرباط فً: 

 إمضاء : ذ.عبد اإلله دحمان

 الكاتب العام للجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم


