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):ش د ف( للتعلیم الوطنیة النقابة بالغ في  
  المتدربین األساتذة مسیرة في المكثفة المشاركةو المتحدة لألمم العام األمین تصریحات إدانة

.التربویة اإلدارة ةوھیئ 8 و 7 السلمین  ضحایا مشاكل وحل  
 یوم المركزي بالمقر اجتماعا للشغل الدیموقراطیة الفیدرالیة في العضو للتعلیم الوطنیة للنقابة الوطني المكتب عقد
 13 لیوم الوطنیة الشعبیة المسیرة مقدمتھا فيو الوطنیة القضیة مستجدات على خاللھ وقف 2016 مارس 15 الثالثاء
 فیھا تجاوز التي المتحدة لألمم العام لألمین الالمسؤولة التصریحات على المغربي الشعب من احتجاجا ،2016 مارس

. الوطنیة لقضیةا شأن في المتحدة األمم ھیئات قرارات مختلف ومراعاة والموضوعیة الحیاد علیھ تفرض التي مسؤولیاتھ
 الدبلوماسیة مجال في النقابات ودعم الدستوریة للمؤسسات حقیقي إشراك إلى یدعو فإنھ الوطنیة الھبة ھذه یثمن وإذ

  .االجتماعي الملف لمعالجة جدي حوار بفتح الداخلیة الجبھة تحصینو الموازیة،

 واإلصالح التعلیمیة المنظومة خاللھ من ھددی الذي الحكومي والتعنت المتدربین ساتذةاأل ملف تطورات تدارس كما
 االجتماعیة مسؤولیاتھا تحمل إلى جدید من الحكومة ویدعو .وأسرھم المتدربین األساتذة وضاعأ یھدد كما الجاري،
 المتدربین األساتذة لصمود دعمھ على یؤكد فإنھ السیاق ھذا وفي. المتدربین األساتذة ملف حول جدي حوار بفتح والسیاسیة

   .المتدربین األساتذة وصمود لنضال دعمھم عن الوسائل بكل التعبیر إلى نقابتنا ومنخرطي مسؤولي كافة مجددا یدعوو

 الملفات من العدید معالجة بسببھ تأخرت والذي القطاعي الحوار یعرفھا التي االحتباس وضعیة عند أیضا ووقف
 واإلشاعة التشویش لسیناریو بدورھم یتعرضون الذین 8و 7 السلمین وأساتذة المجازین ملف رأسھا وعلى العالقة

 تصدر التي االشاعات مختلف أمام الالزمة التوضیحات بتقدیم المھني والتكوین الوطنیة التربیة وزارة ویطالب المغرضة،
 في التعلیمیة االقضای من عدد في بالتقریر انفرادھا من العمیق استیائھ عن ویعبر الفئة، ھذه غضب المتصاص دوالیبھا نع
 وطنیا مواقفھا تنسیق إلى التعلیمیة النقابات السیاق ھذا في ویدعو .التعلیمیة للنقابات تام وتغییب القطاعي الحوار جمود ظل

 قطاعي حوار فتح جلأ ومن ،التربویة المنظومة تستھدف التي جراءاتاإل كل وضد العمومیة المدرسة عن دفاعا وجھویا
 .والمستجدة العالقة الملفات من العدید لمعالجة عاجل

 بھم دفعت والتي ملفھم لھا تعرض الذي اإلھمال جراء التربویة اإلدارة أطر یعیشھا التي االحتقان حالة في تداولھ وبعد
 نفس في ادینم العادلة، لمطالبھم للتعلیم الوطنیة النقابة ةمساند عن یعبر فإنھ ،احتجاجیة محطات خوض عن عالناإل إلى

 أخیرا ضحیتھا راح والتي التعلیمیة المؤسسات داخل التعلیم ونساء ورجال نساء تستھدف التي العنف شكالأ كل الوقت
 سن بلوغھ بعد بھ االحتفاظ تم والذي ،بمراكش االعدادیة السعادة بثانویة العام الحارس الناصري اللطیف عبد رحوممال

 .الصعبة الصحیة ظروفھ من بالرغم التقاعد
 للتربیة األعلى المجلس في منظمتنا عضویة على الحظر فرض في الحكومة رئیس استمرار كبیر رباستنكا ذكرو

 المبادرات من سلسلة في الدخول الصدد ھذا في قرریو ،مقبول مبرر دون سنة نع یزید لما العلمي والبحث والتكوین
 .بإنھائھ والمطالبة الحظر ھذا لفضح النضالیة
 ،2018 فبرایر شھر خالل بمراكش للمرأة الثالثة الدولیة الندوة تنظیم التعلیمیة االممیة قرار خیراأل في ثمنو

 النقابیة للمنظمات وفرصة ،بالدنا في المدرسة والمرأة المغربیة المرأة واقع على الضوء لتسلیط جدیدة مناسبة واعتبرھا
   .وتدخلھا ھانشاط وثیرة من للرفع النسوي الحقل في العاملة والجمعیات
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