
بیـــــان
یدعو إلى صیانة كرامة الھیأة التعلیمیةالتضامن الجامعي المغربي 

تابع المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي عبر وسائل التواصل االجتماعي احتجاجات ومسیرات سلمیة 
لفئات من الھیأة التعلیمیة، مطالبة بإیجاد حلول لمشاكلھا العالقة وتسویات منصفة لملفات المتضررین منھم، كما 

األستاذات التي تعرض خاللھات مقاربة أمنیة لفض تجمعات األساتذةاعتمدالتي تابع بقلق بالغ رد فعل السلطات 
وسیل من الشتائم ، ةنواع من اإلھانات الحاطة بالكرامبالرباط أل2021مارس 17و 16یومي واألساتذة

.میالذین یعبرون عن مطالبھم سلضد أطر التربیة والتكوین ابشوارع الرباطوالمطاردات العنیفة
نا أنھ ذھب إلى تعود بالمغرب إلى زمن الرصاص الذي اعتقدردة الحقوقیة التي وأمام ھذه  الممارسات المھینة، وال

الضامن للحقوق والحریات والسالمة الجسدیة المعنویة للمواطنات 2011دستورغیر رجعة مع صدور
و حاطة بالكرامة و ال إنسانیة أو مھینة أأة قاسیة لمعاملال ینبغي أن یتعرضوا تحت أي ذریعةنوالمواطنین الذی

:ما یليیسجلعي المغربي اإلنسانیة، فإن التضامن الجام

التعلیمیة أیا كان مصدره انطالقا من أھدافھ الھیأةالعنف الممارس على التضامن الجامعي المغربي یرفض
كل أشكال ضد والوقوف،المتمثلة في الدفاع عن كرامة األطر اإلداریة والتربویة ومؤازرتھم قضائیا

.سسة التعلیمیةأو على التلمیذ أو المؤة/اذاألستالعنف الممارس على
 مربي أجیال وصناع مباعتبارھ،مؤخرا بالرباط،األساتذةواألستاذاتیدین العنف الذي تعرض لھ

إھانة للمدرسة التي ھو ، وكل اعتداء علیھم مستقبل األمة ینبغي حفظ كرامتھم وإحاللھم مكانة متمیزة
.وموطن التربیة على القیم الوطنیة والتسامح وحقوق اإلنسانھي قاطرة التنمیة للبالد،

 واعتماد المقاربة األمنیة لن تزید المشھد التعلیمي ،أن تغییب الحوار االجتماعي مع الھیأة التعلیمیةیرى
بیا على التحصیل وانعكاسا سل،ببالدنا إال احتقانا وتأثیرا على سمعة المغرب في مجال حقوق اإلنسان

.بسبب جائحة كورونا التي قلصت من الزمن المدرسي،الدراسي للتالمیذ في موسم دراسي استثنائي
 لیة لحل المشاكل العالقة للھیأة آلى اعتماد الحوار المنتج والجاد الحكومة والوزارة الوصیة إیدعو

في إصالح منظومة التربیة والتكوین وفي أي المركزيباعتبار دورھا ، واإلصغاء إلى مطالبھا،التعلیمیة
.مشروع تنموي

العالقةالمشاكلرجالھ في ملفاتھم المطلبیة واعتماد مقاربة تشاركیة لحل یساند ویدعم نساء التعلیم و ،
یستجیب منصف،م أساس خاص بموظفي وزارة التربیة الوطنیة كما یجدد دعوتھ إلى إخراج نظا

رجالھ بمختلف فئاتھم ضمانا لالستقرار االجتماعي والمھني إلصالح منظومة النتظارات نساء التعلیم و
والسیاسیة التكوین في قطاع التعلیم الذي یعتبر الیوم قاطرة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة التربیة و
.بالمغرب
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