النقابة الوطنية للتعليم FDT

الجامعة الوطنية للتعليم FNE
الرباط في  16أبريل 2018

إلى السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الرباط
الموضوع :احتجاج ومطالبة بسحب مشروع النظام األساسي الخاص بموظفي
األكاديميات وبفتح حوار حوله وحول الملف المطلبي والتمثيلية النقابية
في المجالس اإلدارية لألكاديميات.
تحية وسالم وبعد،
في تجاوز لكل مقومات اإلشراك في نقاش كل القضايا المصيرية التي تهم قطاع التربية والتكوين،
فوجئنا ،كباقي النقابات ،نحن النقابتين التعليميتين (النقابة الوطنية للتعليم  FDTوالجامعة الوطنية
للتعليم التوجه الديمقراطي  )FNEباستغراب وأسف شديدين ،بالتداول على صفحات العالم االفتراضي
لمشروع النظام األساسي الخاص بموظفي األكاديميات ،كما علمنا أن الوزارة تعتزم عرضه على
المجالس اإلدارية لألكاديميات الجهوية في القريب العاجل.
السيد الوزير ،انطالقا من مسؤولياتكم السياسية في تدبير قطاع التربية والتكوين ،والذي يعتبر
قاطرة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،نعبر لكم عن احتجاجنا العميق اتجاه هذا التعاطي غير المسبوق
مع موضوع اإلطار القانوني لموظفي األكاديميات ولفئة األساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد ،ومحاولة
تهريب النقاش في شأنه بعيدا عن النقابات التعليمية والشغيلة ،بغية فرض سياسة األمر الواقع،
والالمباالة اتجاه الملف المطلبي الذي قدمته النقابات التعليمية كل على حدة في لقاءاتها معكم في مارس
الماضي ،ووعيا بما ستؤول إليه أوضاع القطاع والشغيلة في ظل ما تخطط له الوزارة بشكل انفرادي
ودون إشراك النقابات وال حتى استشارتها وال إخبارها رسميا ،ندعوكم السيد الوزير إلى السحب
الفوري لما تروج له الوزارة ،والعمل على تنظيم حوار اجتماعي مسؤول بالقطاع لطرح جميع الملفات.
كما نذكركم بأن إدارة وزارة التربية ال زالت متمادية في عقد المجالس اإلدارية لهاته األكاديميات
دون تمثيلية نقابية ،ودون انتخاب أعضاء المجالس اإلدارية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
بناء على نتائج انتخابات اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء لـ  3يونيو  ،2015والتي كان من المقرر
عقدها بشكل متأخر في أبْريل  ،2016ونظرا النفراد اإلدارة بتدبير هذا الملف اضطرت النقابات الست
مقاطعة هاته العملية محتجَّة ومطالبة بفتح حوار في الموضوع لكن اإلدارة استمرت في تكريسها
ألسلوب اإلقصاء وإبعاد ممثلي الشغيلة التعليمية عن المجالس اإلدارية لألكاديميات لذا نطالب بالتسريع
بعقد اجتماع عاجل في الموضوع.
وتقبلوا أصدق مشاعرنا ،والسالم.
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