
 

 

 

 ـانـبيـ
 2012 دجنبر 30األحد المنعقد يوم  بجهة مكناس تافياللت للجامعة الوطنية للتعليم تمر الجهويؤالمإن        

نضال مستمر من أجل جامعة وطنية للتعليم ديمقراطية وموحدة ومستقلة في خدمة تعليم "تحت شعار 
العامالت والعاملين بالتعليم العالي ومحاربة و عمومي ديمقراطي شعبي، ولتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم

ووطنيا، سواء على مستوى واقع العمل  جهوياوبعد تدارسه للحيثيات والظروف التي ينعقد فيها  ".الفساد
النقابي داخل القطاع بصفة عامة أو على مستوى الدينامية النضالية التي يخوضها مناضلو الصف الديمقراطي 

المكتسبات بصفة خاصة، وإثر مقاربته لألوضاع الصعبة والمأزومة التي تتخبط  من أجل الدمقرطة وتحصين
فإن . فيها الشغيلة التعليمية والمنظومة التربوية نتيجة فشل السياسات التعليمية المنتهجة بالبالد منذ عقود

  :ليعلن للرأي العام ما يلي جهة مكناس تافياللتللجامعة الوطنية للتعليم بتمر الجهوي ؤالم

من أجل تخليص العمل النقابي  لجامعة الوطنية للتعليمها مناضلو اقوم بلجهود المبذولة التي يا تثمينه .1

والوصولية التي يرمي من خاللها سماسرة العمل النقابي إلى تحقيق  االنتهازيةوتطهيره من آافة الممارسات 

. مكتسبات الشغيلة التعليمية والمس بحقوقها واإلجهاز علىمصالحهم الذاتية وضرب المبادئ النضالية والنقابية 

توحيد الصفوف في إطار وحدوي وآذا الدينامية النضالية التي تعيشها فروع الجامعة بمختلف المناطق من أجل 

جماهيري ديمقراطي تقدمي مستقل عن السلطة واألحزاب، ومن أجل الدفاع عن المكتسبات وتحسين األوضاع 

 .الحقوق تحصينو

مسالة التعليمية قضية وطنية مصيرية وتأآيده على الدور االستراتيجي للمدرسة العمومية في ال اعتباره .2

خدمة عمومية ومجانية، يتعاظم دور الدولة في ضمانها  باعتبار التعليموذلك تنمية الوطن وتطوره ونهضته، 

 .والحفاظ عليها دون تمييز أو انتقاء

حاجته الملحة إلى بلورة استراتيحية لتشييد دعائم تعليم على خطورة الوضع التعليمي الراهن و تشديده .3

عبي نابع من إرادة سياسية حقيقية، ومتسم بالدمقرطة والتحديث والمالءمة مع الحاجيات التنموية ديمقراطي ش

 للبالد بشكل يقطع تماما مع االختيارات السائدة منذ عقود والمرتبطة بالدوائر المالية الدولية، والتي ترمي إلى

وتحويلها إلى شماعة تعلق عليها طائلة فشل اإلصالحات واستغاللها اإلجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية 

والتي آان  من نتائجها  ، إضافة إلى تبضيع المعرفة وتدمير المدرسة العموميةالمزعومة لنظامنا التعليمي

األستاذ الذي يعمل  تعرض له عليمية آخرها ماضد الشغيلة التالكارثية استشراء العنف والممارسات الالتربوية 

 .بمدينة سال

بضمان  الدولة مطالبتهواإلضراب حقا مشروعا تكفله المواثيق الدولية والقوانين المحلية،  اعتباره .4

ات ذات الصلة بالحريات مصادقة على جميع االتفاقيالالحريات النقابية وضمان حق ممارسة اإلضراب و

 .لى االقتطاع من أجور المضربين والتهديد للحد من احتجاجات نساء ورجال التعليمإالنقابية عوض اللجوء 

-مكناس تافياللت -المكتب الجهوي 



وتقليص الفوارق وتطبيق السلم المتحرك لألجور  مراجعة منظومة األجور إلقرار مبدإ العدالة مطالبته .5

ر أنظمة زيادة على إقرا. واألسعار، وإصالح منظومة الترقي عبر إلغاء نظام الكوطا وتثبيت مبدإ التحفيز

  .2011أبريل  26تفاق واألجرأة الفورية ال .أساسية عادلة ومنصفة لكل الفئات تضمن مسارات مهنية متكافئة

 . إضافة إلى دمقرطة نظام التعاضد وتطويره وتوسيعه حتى يؤدي مهامه االجتماعية واإلنسانية

ح تحقيق عمومي حول هدر انتهاج سياسة المحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب وفت على ضرورة تشديده .6

فيما يتعلق بالبرنامج االستعجالي ، وخاصة لمال العام ومعاقبة المختلسين من الميزانيات المرصودة للقطاعا

 .الفاشل

، والمتمثلة في النقص المهول لألطر التعليمية جهوياباألوضاع المزرية للشغيلة والقطاع  تنديده .7

 طفالاألعالوة على التدني الخطير لنسبة تمدرس  .ظاهرة االآتظاظ والتجهيزات والوسائل الديداآتيكية وتفشي

واإلقصاء . زيادة على استشراء ظاهرة الهدر المدرسي. خصوصا في الوسط القروي وفي صفوف اإلناث

الممنهج لمناطق الجهة  القروية من االستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة رغم ما تكابده الشغيلة 

وفي هذا  ،لجهويةإضافة إلى اختالالت الحرآة االنتقالية ا. ناة مرتبطة بالتنقل وقساوة الظروف المناخيةمن معا

، والتي ال تخضع لمعايير واضحة وشفافة ستثنائيةحرآة انتقالية جهوية مسماة ا ألي  الصدد يؤآد رفضه التام

الحفاظ على مكتسبي الملفات الطبية إلى ويدعو بالمقابل تضمن تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، 

 .وفق معايير ديمقراطية  والتبادالت

ألطر اإلدارة التربوية ملف المطلبي للودعوته إلى االستجابة ات /نضاالت المديرينتضامنه مع تجديده  .8

 الحارةوتقديمه بالمناسبة التعازي  .لضمان حقوقها المادية والمعنويةطار خاص بهذه الفئة إحداث إوخاصة 

 .ثة سيرثر حادإالمديرين الذين لقيا حتفهما  سرأل

وتنديده  في الكلية متعددة التخصصات بالراشيديةالمطلق والالمشروط مع العرضيين العاملين  تضامنه .9

ويطالب باعفاء وزارة ل الجامعية االجتماعية والثقافية إلى المكتب الوطني لألعمابتفويت االحياء الجامعية 

 .االحياء الجامعية واسنادها لوزارة التعليم العالي الداخلية من تسيير

 .التعليمية نضاالت آافة الفئاتعن مساندته الفعلية ل تعبيره  .10

 .وآافة ضحايا االنتهاآات الشغلية رةفعمال النظافة بخنيالالمشروط لنضاالت  دعمه  .11

 

لجامعة الوطنية للتعليم من وأخيرا يهيب المؤتمر بنساء ورجال التعليم االلتحاق واالنخراط في صفوف ا

أجل الوحدة والنضال ودمقرطة القطاع والنقابة على حد سواء وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة 

  .والمشروعة

 

  عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة ومناضلة

  لتعن المؤتمرالجهوي بجهة مكناس تافيال         


