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ايرف13 الرباط ف     2022بر

اير5فرع الرباط اجتماعا عاديا بتاري    خ    FNEعقد المكتب اإلقليمي للجامعة الوطنية للتعليم   ي سياق2022فبر
دينامية نضالية   المنظومة التعليمية  فيه    تعرف  ف 

اكمة لعقودممع انطالق جوالت الحوار االجتماعي القطاعي ، حيث تتواصل االحتجاجات من قبل فئات واسعة من الشغيلة   وما   ؛طالبة بحل المشاكل المبر

م حالة من القلق واالرتباك المتمدرسون والمتمدرسات وأرسه  خلفه قرار الحكومة بخصوص فرض إجبارية التلقيح حيث يعيش رجال التعليم ونساؤه ومعهم

طا عند  جراء تداعيات قرار الحكومة بنهج سياسة األمر الواقع بفرض إجبارهم عىل   واعتبارغير الملقحينبل  ،بالمرفق العمومي  االلتحاق التلقيح واعتباره رسر

والقوانين  للحقوق  سافرا    خرقا  وهو مانعتبره  !العزل من الوظيفةمسطرة   ضدهم  تطبقوويقتطع من أجورهم  عن العمل  الثالثة منقطعينالجرعة    أومن لم يتلقوا

ي بفرض إجبارية التلقيح
الذي سيخلق ال محالة موجة من االحتقان وسط و األجر،  مقابل  والتلقيحأ  . ونحن إذ نعبر عن رفضنا اإلقدام عىل هذا التدببر الالقانون 

ي للجامعة باعتبار التلقيح  خدمة    فإننالذلك    ،العموميين  المدرسة    ولتخريب التعليم  القطاع المختل أصال بسبب التوجهات الرامية  
نثمن الموقف المبدن 

اجع الفوري عنه. وبعد  ،اختيارياعمومية مجانية ويبقر  مناقشة هذا الوضع العام ووضعية تدببر القطاع باإلقليم فإن المكتب اإلقليمي يعلن وندعو إىل البر

 :  مايىلي

ي  (1
ي االستثنان 

ي اضرورة  سهاأروعىل  2022يناير  29المنعقد بتاري    خ  تثمينه لقرارات المجلس الوطن 
الستجابة الفعلية لمطالب الشغيلة التعليمية والزيادة ف 

ي  األجور والترسي    ع بإخراج نظام أس
/ات بالقطاع. كما يثمن القرار الشجاع برفض تمثيلية الجامعة ف  اسي واحد وموحد يحافظ عىل المكتسبات، يحفز العاملير 

الع للتعليم  التخريبية  التعليمية  السياسة  هندسة  تمرير  ي 
ف  ساهم  جهازا  باعتباره   ، العلمي والبحث  والتكوين  بية  للبر األعىل  المجلس  عنة هيئة  ورسر مومي 

ي 
 القطاع.  الخوصصة ف 

ي طالتهم/هن والمتابعات القضائية   التعاقد  عليهم  المفروض    لألساتذة  الوطنية  التنسيقيةتجديد تضامنه ودعمه لنضاالت   (2
وإدانة االعتقاالت التعسفية النر

 الصورية؛ 

ن ولوج المحكمة بداعي عدم التوفر  م ن/منعهم، جلساتالتزامنا مع انعقاد  ،أمام المحكمة االبتدائية بالرباط حضوره الداعم،من خالل  ، متابعته بقلق شديد  (3

 عىل جواز التلقيح؛

ي لملف فئة    رفضه  (4
بوية  اإلدارةالتدببر العشوان  ي سد الخصاص المهول لألطر اإلدارية   المتدربة  التر

ية ف  ي يتم استغاللها من طرف مصلحة الموارد البرسر
النر

ي 
ي الدعم بأطرالل الزج  خومن تحت مسم التدريب الميدان  بويي االجتماع  ي مهام غبر مهامهم األصلية ودعوته إىل توفبر البنيات )مكاتب( ووسائل   والتر

ف 

ي ظروف عادية؛ العمل ) حواسيب.....( لهذه الفئة حنر 
  تتمكن من ممارسة مهامها ف 

ي  (5
ي مؤسسة بإغالق  إدانة القرار المفاجر  القاض  ي وقت غبر مناسب حيث   العوام  بن  الزبت 

بحي الرياض ونقل التالميذ والتلميذات إىل مدرسة خالد بن الوليد ف 

المتمد ونفسية عىل  تربوية  تبعات  ويخلق  االكتضاض  سيسبب  مما  األرس  واستقرار  المستمرة  المراقبة  ة  فبر مع  وتزامنه  لشهور  الدراسة  رسات انطالق 

ي للتنقل بير  المؤسستير  يناهز والمتمدرسير  وأعباء إضافية مادية عىل أرسهم/ه
دقيقة. والمطالبة بإعادة فتح المؤسسة وتأجيل  30ن باعتبار الفارق الزمن 

ميم خاصة كون بنيات المؤسسة جديدة  مما يطرح عالمات استفهام حول دواعي اإلغالق؛  ،أي أشغال البر

ي طال أجلها  بسبب أشغال  الليموني  بمؤسسةتنبيه المديرية اإلقليمية، إىل ظروف االشتغال   (6
مما يسبب إزعاج السبر العادي بها وحرمان تالميذ    ،المقاولة النر

BTS  وس كوفيد ي استهتار بقواعد السالمة والوقاية من فبر
ة ف  ام التباعد الجسدي؛  19من التفوي    ج وتكديسهم بقاعات صغبر ي جانب احبر

 ف 

/ات   (7 /ات العاملير  ي المحىلي    التربوي  والتخطيط  للتوجيه  الجهويي  بالمركزتجديد الدعم والمساندة للموظفير  تحت   المنضوي ولنضاالت المكتب النقانر

المركز ضدهم إدارة  تمارسه  ي 
النر التضييق  أشكال  لكل  نقابتنا. والشجب  ي    ،لواء 

الوطن  المكتب  مع رسالة  ي والرسي    ع  اإليجانر التفاعل  إىل  الوزارة  مع دعوة 

 والمالية وتصحيحها؛للجامعة بخصوص وضع الحد لالختالالت اإلدارية 

ي  التعليم  مربياتتحيته لنضاالت   (8 ي استكمال ون اجل رفع الغير  والحكرة واالستغالل؛م،  خصوصا  الرباط  ومربياتعموما    األول 
  رصفيمطالبته بالترسي    ع ف 

إلذعان المتضمن ا  التدخل لرفعو   ودعوته المديرية اإلقليمية للسهر عىل فرض تطبيق قانون الشغل  ،العالقة منذ شهور لجميع المربيات  المالية  المستحقات

اكة؛  مها الجمعيات مع المربيات بناء عىل اتفاقية الرسر ي تبر
 بالعقود النر

) الحد عالتهاوالحرص عىل فرض تطبيق مدونة الشغل عىل    واإلطعام  الطبخ  لعامالتيإىل اإلرساع برصف منحة العطلة السنوية واألجر الشهري    دعوته (9

 األدن  لألجر، ساعات العمل...(؛ 

ييييللنقابة  تهنئته  (10 يوالعامالتيبالتعليميالعال  ن عىل نجاح مؤتمرها األخبر المنعقد بالرباط    FNEالمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم  الوطنيةيللعاملي 

 ؛

باإلقليم    تأكيده (11 الجامعة  ومناضىلي  مناضالت  استعداد  الموضوع  )سيصدر  المرتقباإلقليمي  ييالمجلسنجاح  إل  عىل  في  إخباري    المؤتمرالوطنيو(،بالغ 

 .  لجامعتنا

 لواء نقابتنا  تحت   ورص الصفوف واليقظة والتضامنمناضالت ومناضلي الفرع للمزيد من الوحدة دعوته جميع  (12

ية تقدمية ومستقلة.   وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم نقابة ديمقراطية جماهبر

 الرباط  ع فر اإلقليمي  عن المكتب                                                                  

ي ويرصد  يرفض اجبارية التلقيح  فرع الرباط  FNEالمكتب اإلقليمي للجامعة الوطنية للتعليم 
ي االستثنائ 

وفرض "جواز التلقيح" ويثمن قرارات المجلس الوطن 

ي إنجاح 
 
ية عىل مستوى المديرية اإلقليمية ويدعو منخرطاته ومنخرطيه للمساهمة ف  المجلس اإلقليمي التنظيمي القادممجموعة من االختالالت التدبير


