
 
 

 2019دجنبر  22الرباط في 
 

إلى الملتقى الوطني الثاني للمبرزين يدعو وزارة التربية الوطنية 
 2011أبريل  19التعجيل بتنفيذ بنود اتفاق 

 
المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم  SNAM بالمغرب  ت /ة للمبرزين نظمت النقابة الوطني     

بالرباط،   2019دجنبر 22الملتقى الوطني الثاني لألساتذة المبرزين يوم األحد  FNEالتوجه الديمقراطي 

ي تشنه القوى الرأسمالية ومؤسساتها المالية الدولية على  عام موسوم بالهجوم الممنهج الذ في ظل سياق 
يسوده التوتر واالحتقان بين  المدرسة العمومية وعلى الحق في التعليم المجاني، وفي ظل سياق خاص 

وبين الوزارة الوصية نتيجة تراكم العديد من الملفات   –ومنهم فئة المبرزين  –العديد من الفئات التعليمية 
  -بالنسبة للمبرزين –ي ظلت عالقة ولم تعرف حلوال بسبب التماطل والتلكؤ، وأبرزها بية التالمطل

القاضي بإصدار نظام أساسي خاص باألساتذة المبرزين   2011أبريل  19المطالب المتضمنة في اتفاق 

يمكنه أن يضع حدا للحيف الذي يطالهم، ويمكنهم من توظيف كفاءاتهم وخبراتهم العلمية والمهنية في  
القطاع. إن مطالب النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب هي مطالب بنيوية مرتبطة بأهداف الدفاع عن  
المدرسة العمومية وحقوق كافة فئات نساء ورجال التعليم وحقوق أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني  

 ديمقراطي وجيد.  
فإن    القضايا المرتبطة بالقطاع، حول العديد من وبعد نقاش مستفيض وجاد شارك فيه الحاضرون     

 النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب تعلن للرأي العام عما يلي: 
من مختلف المناطق والمواقع  المبرزين والمبرزات  واألستاذات الحضور المشرف لألساتذة  تثمينها  - 1

 في الملتقى الوطني الثاني ومساهمتهم )هن( في إنجاح أشغاله. 
    القاضي بإصدار نظام  2011ابريل  19تماطل الوزارة الوصية في تنفيذ مضامين اتفاق   استنكارها - 2

 أساسي خاص بالمبرزين كما تم االتفاق عليه.      
 في التوظيف والتكوين والمجانية والجودة...  لكل السياسات التعليمية القائمة على الهشاشة، رفضها   - 3

 األساتذة المبرزين واألستاذات المبرزات بسلك الدكتوراه. بالحق في تسجيل  تشبثها  - 4
للضغط على الوزارة الوصية قصد حل المشاكل  كافة الفئات التعليمية إلى توحيد نضاالتها  دعوتها   - 5

   العالقة. 
 
 

فإنها تبلغ  وأمام المباالة الوزارة الوصية وتملصها من التزاماتها، ، لنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب إن ا
تدعو كافة األساتذة   .وفي األخيرالرأي العام الوطني بتسطيرها لبرنامج نضالي سيتم اإلعالن عنه الحقا

النقابة الوطنية للمبرزين/ت   وااللتفاف حول إطارهم النقابي الوحدة المبرزين والمبرزات إلى مزيد من 
 المزمع خوضها.  لخطوات النضالية ل، واالستعداد بالمغرب 

 
 

 

 

 المكتب الوطني للمبرزين بالمغرب     
 


