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 06/05/2017الدار البيضاء في 

 

الوفاء باالتفاق  إىلالوزير حصاد  دددون دووةة وزارة الرتبية الوطنية جيدكاتر
 يندددون بزيف املبارياتاملربم مع الوزارة و

لتداول مستجدات  (FNE) سطات -للهيئة الوطنية للدكاترة بجهة البيضاء جهويعلى إثر االجتماع الذي عقده المكتب ال   

جراء المحاوالت اليائسة  المطلبي العادل مهلملف المجحفالوضع استمرار ملف الدكاترة، يسجل المكتب وبكل أسف شديد 

تغيير اإلطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد  من خالل الوزارة الوصية مع االتفاق المبرموالتملص من الوفاء ب ه،قبارإل

  .عبر ثالث دفعات التربية الوطنيةوزارة لكافة دكاترة 
 

المنضوية تحت لواء الجامعة  بجهة الدار البيضاء سطاتلدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية الهيئة الوطنية لإن 

 فإنها: ا الوضعذستحضر هت يوه التوجه الديمقراطي - -FNEالوطنية للتعليم

  الوزارة الوصية تدعو الحكومة وو ؛بمطالبهم العادلة وزارة التربية الوطنية تشبث دكاترة التأكيد على جددت         

     اجميعهم وتحقيق العدالة االجتماعية وذلك بتغيير إطار مع النقابات األكثر تمثيلية في هذا الشأن، اللتزام بتعهداتهاإلى ا

تين األولى والثانية أو تفعيل إطار األستاذ الباحث في الدفعإلى أساتذة التعليم العالي مساعد أسوة بباقي زمالئهم المستفيدين 

 في النظام األساسي ألسرة التربية والتكوين..

 وتبخيسها ،الوزارة الوصية ومن خاللها الحكومة إلى خطورة السياسة التي تنهجها في التعاطي مع ملف الدكاترة تنبه 

 الفعلية العلمية إسهاماتهموتكوينهم األكاديمي المتميز وتراكم خبرتهم المهنية  قيمة الدكتوراه وكفاءة دكاترة الوزارة رغم

 جميع التخصصات العلمية واألدبية والتقنية.في 

 ة من نخبهادستفاالحكومة إلى تحكيم مبدأ المساواة وعدم تفويت الفرصة على بالدنا في االالوزارة الوصية و تدعو ،

 ومراكز مهن التربية والتكوين؛ بالجامعات المغربية تناميوتحمل مسؤوليتها التاريخية في التعاطي مع معضلة الخصاص الم

 أو مراكز مهن  المباريات الصورية التي تفتح في وجه الدكاترة سواء بالجامعاتجل  وعبث يفزعلى  تندد وتحتج

إلغاء نجاح أحد األساتذة في مباراة التعليم العالي مساعد  (على سبيل المثال ال الحصر)، ومن نماذجها التربية والتكوين

في تقديم ملفه داخل اآلجال المتعمد بفعل التماطل بعد مرور أزيد من شهرين للمهندسين  محمديةبالمدرسة اللمعلنة ا

القانونية المعتمدة، ثم تفصيل نفس المنصب على مقاس مرشح آخر في السنة الموالية، والتي شهدت حصول المحظوظ 

 على شهادة الدكتوراه شهورا قليلة قبل  تجديد اإلعالن عن التباري في المنصب ذاته...

 لهذا  منصفإليجاد حل سريع و وزارة التربية الوطنية جدي ومسؤول مع ممثلي دكاترة الوزارة بفتح حوار البتط

  تأزيم للوضع التعليمي بالمغرب؛ لمزيد عمر طويال، تفاديا  الملف الذي

  أوسع ترقى بتحديات  نضالية فتح جبهاتنوعية و احتجاجيةلتسطير محطات  للهيئةالوطني تعطي الصالحية للمكتب

 المرحلة؛

 وحشد الجهود تحت لواء إطارهم دعوهم إلى التعبئة وتوحيد الصف تو وزارة التربية الوطنية، على أيادي دكاترة شدت

 .والرد بقوة على كل محاوالت الوزارة للتملص من التزاماتها تجاه ملف الدكاترةالوحدوي المناضل، 
 

                                                                    عاشت وحدة الدكاترة.                                                         

 سطات. -جبهة الدار البيضاءعن املكتب اجلهوي للهيئة                                                            

http://www.taalim.org-/
http://www.taalim.org-/

