
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    تمحور  حول قضايا تنظيمية2021 شتنبر 02  طنجة أصيلة إجتماعا يوم إلخميس FNE عقد إلمكتب إإلقليمي للجامعة إلوطنية للتعليم 

ي وإ
ن إلوطنن ي إألخب  ؤصدإر إلبيان إلتالي إل و مستجدإت إلساحة إلتعليمية ومشاكل إلدخول إلمدرسي إلحالي عىل إلمستويي 

ن
، وقرر ف  : قليمي

I. وطنيا 

ي تنفيذ 
ن
ي قدما ف

س عىل ما تبقى من حقوق ومكتسبات نساء ورجال إلتعليم من خالل إلمضن ي إلهجوم إلشر
ن
إستمرإر إلدولة وحكومتها إلرجعية ف

إجعي  ي من إلتعليم إألولي حنى 17/51بنود  قانون إإلطار إلبى ب حق مجانية إلتعليم ألبناء وبنات إلشعب إلمغربر    إلذي يهدف باألساس ؤل ضن
ي عرفها إلقطاع

بات إلمتسارعة وإلمتتالية إلنى ي للتقاعد، إلتشغيل بالعقدة،  تجميد )إلتعليم إلعالي وذلك عىل غرإر إلضن إلمخطط إلتخرينر
ن من خارج  ة، إألساتذة إلمقصيي  ن سابقا، إلزنزإنة عشر قيات،عدم تسوية وضعية إألطر إإلدإرية مسلكا و ؤسنادإ، مشكل إألساتذة إلعرضيي  إلبى

زون و إلدكاترة، إلمساعدون  ، إلمبر ي غب  ؤطارهم إألصىلي
ن
ن ف ي بالشهادة، إألساتذة إلعاملي 

ى
ف ناهيك عن إلتخبط .  و إلتقنيون إإلدإريونإلسلم،إلبى
بوية ، و محاولة توظيف إلتلقيح وإلضبابية ن مختلف أن أنوإع إلتعلم  وإألنماط إلبى ي إالختيار بي 
ن
ي إلتمدرس كحق دستوري لإلجهاز ف

ن
 عىل إلحق ف

ي وإلقضاء عىل مقومات  (... ألية مساومةؤخضاعهمقدس ال يمكن 
ي تسابق محموم مع إلزمن للتخلص من إلتعليم إلعمومي إلمجابن

ن
كل هذإ ف

 .إلمدرسة إلعمومية

II    .إقليميا 

إكة دإئمة و منتجة خدمة إإلدإرةنسجل وبأسف شديد ترإجع  ي كنا عهدناها فيها سابقا، و عدم سعيها للتأسيس لشر
 عن  إلمنهجية إلتشاركية إلنى

تيبات للدخول  ن ومنها عىل سبيل إلمثال ال إلحض إلبى كاء إالجتماعيي  ي جو يسوده إلتشاور وإالنفتاح عىل آرإء إلشر
ن
لنساء ورجال إلتعليم ف

 : إلمدرسي 

ي ..إألحرإرإمتحانات ) إالشهاديةإالمتحاناتتأخر وعدم ضف إلتعويضات إلمادية عن تصحيح  
 )....إألولمبياد..إلجهوي..إلوطنن

 إستمرإر حرمان بعض إألطر إلتقنية من إلسكنيات    
ي تنفرد بها إإلدإرة 

 حرمان نساء ورجال إلتعليم من إالستفادة من حركة جماعاتية قبل إلتعيينات إلجديدة إلنى
ي  تدبب  بعض إلمؤسسات إلتعليمية وتصعيد حالة إلتوتر و خإستمرإر إال 

ن
ي تجاهل إالحتقانتالالت ف

ن
 من طرف رؤسائها بتماديهم ف

 إلعمل بالمذكرإت إلمنظمة إلصادرة
ي إلعتاد إلديدإكتيكي بجل إلمؤسسات إلتعليمية 

ن
إت وإلخصائص ف ن  نقص إلتجهب 

ي  بدل مذكرإت  
وبن ي إلتوإصل  مع إلشغيلة إلتعليمية وذلك باعتماد إإلعالنات عىل صفحات إلتوإصل إإللكبى

ن
 إستمرإر إلعشوإئية  ف

ة ؤل إلمؤسسات إلتعليمي   ةتوجه ؤليهم مباار
 .إستمرإر حرمان إألساتذة إلذين فرض عليهم إلتعاقد من قرإرإت تعيينهم 

ي و
 
ي من خاللها نمثل نساء ورجال التعليم وندافع عن مصالحهم ،وف

ة، ومن منطلق مسؤوليتنا النقابية التر اجعات الخطتر ي ظل هذه التر
 
ف

،  فإننا إذ نذكر : إطار متابعتنا الحثيثة والميدانية إلجراءات الدخول المدرسي لهذا الموسم الدراسي

ي إإلدماج بالوظيفة إلعمومية ,برفضنا إلقاطع للقانون إالطار 
ن
   للتشغيل بالعقدة وبحق إألساتذة إلذين فرض عليهم إلتعاقد ف

 ندعو ؤل إلتشي    ع بحل جميع إلملفات إلعالقة وإلخاصة بمختلف إلفئات  
ي مطالب وإنتظارإت نساء ورجال إلتعليم بكل   ي ؤل حل إلمشاكل إلقائمة وتلنر

ورة إعتماد منهجية تشاركية حقيقية تفضن نؤكد عىل ضن
 أصنافهم وفئاتهم باإلقليم

ي ؤخرإج مذكرة تدبب  إلخصاص وإلفائض  
ن
                  عن إلمكتب إإلقليمي .ندعو ؤل إالاإع ف

 

ي 
ن
 02/08/2021طنجة ف

    بيان

         

         

      
 

  

 

 


