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التعليمي الوضع المأساوي الذي يعيشه مربو ومربيات التعليم األولي العمومي جراء تخلي لم يعد يخفى على أحد من       المتتبعين للشأن 

بير وزارة التربية الوطنية  وأكاديمياتها ومديرياتها على العامالت والعاملين بهذا القطاع عرضة لالستغالل والهشاشة واالبتزاز بسبب التد

للتضحيات الجسام التي يقدمها المربون والمربيات ومتجاهلة للدور التربوي والتعليمي البالغ الذي يلعبونه المفوض المغلف بالشراكة متنكرة  

 ويلعبنه داخل المنظومة التعليمية. 

تعاض وهو يتابع بقلق وام  FNEفرع الرباط التابع للجامعة الوطنية للتعليم  التعليم األولي العمومي  ومربي  إن المكتب اإلقليمي لمربيات      

الدراسي  الموسم  أجور   ( عدة  لشهور  المالية  المستحقات  تجميد  عن  أساسا  الناجم  والمربين  المربيات  أوضاع  تفاقم  استفحال  شديدين 

ومحاولة الجمعيات المرتبطة بالشراكة مع األكاديميات أو مع الوزارة مباشرة فرض   2021/2022، وأجور الموسم الحالي  2020/2021

من قبيل ) إعطاء الجمعية الحق لنفسها بتنقيل المربية دون طلب منها، العمل تحت التجريب تضمينها لبنود مجحفة    عان من خاللعقود إذ

( وهي غير متناسبة مع  ..، غموض صيغة صرف األجور الهزيلة.لمدة شهرين دون مراعاة الخبرة والتجربة من خالل سنوات العمل بالقطاع

 مجال الشغل بل أنها تكرس االستغالل والهشاشة وعدم االستقرار المهني والمادي لهذه الفئة، فإنه يعلن مايلي:القوانين الجاري بها العمل في  

بصرفها فورا وتحميل األكاديمية الجهوية والمديرية اإلقليمية مسؤولية   مطالبتهاستمرار تجميد المستحقات المالية و  استنكاره ✓

 ه األوضاع في األيام المقبلة؛أي تماطل أو تسويف وما يمكن أن تؤول إلي

 ؛ االستجابة للتعديالت التي قدمها  دعوتهالقاطع لبعض البنود التي تضمنتها عقود اإلذعان و رفضه ✓

 ؛ للتهديدات بالطرد من العمل من قبل بعض الجمعيات في مسعاها لفرض قبول صيغة العقد أحادية الصياغة إدانته ✓

الميزانيات المخصصة  اعتباره  والدور المحوري للعامالت والعاملين بالتعليم األولي ولهزالة األجور التي ال تتناسب    استهجانه ✓

 ؛لدعم مشاريع تسيير األقسام  في إطار التدبير المفوض كفيلة بإدماج جميع المربيات والمربين في الوظيفة العمومية

 دعوته ضمان الحريات النقابية؛   تجديدبالحق في االنتماء والممارسة النقابيين و تشبته ✓

بداية    2022يناير    28الجمعة    وقفة احتجاجية إنذاريةجميع المربيات باإلقليم إلى المشاركة في تجسيد    دعوته   ✓

 ؛صباحا أمام المديرية اإلقليمية بالرباط 11من الساعة 

 FNE للتعليمعاشت الجامعة الوطنية 

 عاشت وحدة مربيات ومربي التعليم األولي 

 عاشت وحدة الشغيلة التعليمية 

  عن المكتب اإلقليمي لمربيات ومربي التعليم األولي   

 

 بـــــــــــــيان

 المكتب اإلقليمي لمربيات ومربي التعليم األولي"العمومي"

   ذعانال لعقود اإلأفرجوا عن أجورنا المجمدة إ...


