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 السيد إلى
 والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية مدير

 القنيطرة سال - الرباط بجهة
 

 .(2022تنظيم دورة تكوينية لفائدة مربيات ومربي التعليم األولي خالل فترة العطلة السنوية )غشت  الموضوع: في شأن

 تحية االحترام والتقدير،   

 ،القطاعوكل العامالت ب التعليم نساء قضاياباألخص و ،مكوناتهاو لقضايا المنظومة بكل مستوياتها تتبعنا إطار فيوبعد، ف   
 المؤسسةبتنسيق مع  بالرباط، والرياضة األولي والتعليم الوطنية التربية لوزارة اإلقليمية المديرية برمجة اطلعنا على

يدخل  علما أنه شهر ،غشت شهر خالل ومربي التعليم األولي مربياتل تكوينية لدورات ،األولي بالتعليم للنهوض المغربية
 التوازن قيحقتل  ة والمربيالمربي مردوديةو حيوية ادةواستع النشاط تجديدفي  اأهميتهالتي تتجلى  ،نهاية السنةعطلة ضمن 

 ...االجتماعيةو  الفردية القدرات ريطووت والشخصية المهنية الحياة  في
بفعل تمديد الدراسة إلى هذه السنة إن برمجة دورات تكوينية في عز العطلة الصيفية، والمقلصة أساسا السيد المدير،     

 انتهاكا للحق من االستفادة من العطلة السنويةو 2021/2022، يعد تجاوزا صارخا للمقرر الدراسي لموسم شهر يوليوز
ا المربيات التي تعرضت له غماءاتاإلو جماعيةال هيستيرياال، ومن تداعيات ومزيدا للضغوط النفسية على األطر التربوية...

 . للمستشفى لنقلهن االسعاف سياراتل عجل على ستدعاءاال ، مما تطلبخالل الدورة التكوينية التي يخضنها
العطلة السنوية، بدل تمتيعهن بحقهن في  ،غشتشهر  خالل للتكوين ورفضهن احتجاجهن عن المربيات عبرت لقد   

 المحافل كل في لها والتزمير التطبيل التي يتم   ضدا على الشعارات عليهن الممارس االستعباد واقعواعتبرنه تكريسا ل
   الوصية الوزارة مخططات في أولوية يشكلبكون التعليم األولي  الرسمية

 وانحيازنا ،عملهن مواقع كل فيلعامالت بالقطاع وكل ا التعليم نساء حقوق عن المدافعة مواقفنا من وانطالقابناء عليه، ف  
  :يلي ما ، نعلنFNEالتابع للجامعة الوطنية للتعليم  بالمغرب التعليم نساء إلتحاد الوطني المكتب في فإننا ،لها المبدئي
 العطلة في هن/همحق على جهازاإل على الشديد احتجاجناو المربينبيات وتعيشها أغلب المر لألوضاع المزرية التيتنبيهنا 
 ؛2021/2022لموسم إسوة بباقي نساء ورجال التعليم، ووفق ما ينص عليه المقرر الدراسي  السنوية

 ؛المربيات وكرامة حقوق اتجاه األولي بالتعليم هوضللن المغربية للمؤسسة الالقانونية للسلوكات الشديد استنكارنا
 للحقوق مستمر عداء في نفسها تضع التي المؤسسة هذه خروقات لكل حد لوضع بالتدخل األكاديمية مدير السيد مطالبتنا
 ومربي التعليم األولي؛ مربياتل والمدنية الشغلية
 إدماجو، المؤسسة هذه مقدمتهم وفي ،الجمعيات طرف من األولي التعليم قطاع لتدبير حد بوضع  للوزارة مطلبنا تجديد

وحقوقهن  كرامتهن يضمن بماي وموظفات وزارة التربية الوطنية، النظام األساسي لموظف في والمربين المربيات
 ؛واالجتماعي الوظيفي واستقرارهن

لرد االعتبار للمربيات والمربين ورفع كل أشكال التعسف ضدهن/هم، فإننا  جلاالسيد المدير، وإذ نطلب منكم التدخل الع    
 النضالية األشكال كل في االنخراط استعدادناو ،الرباطاإلقليمية ب مديريةالب األولي التعليم شغيلة نضال لحركة ناعمدنؤكد 

 . الشغلية الحقوق احترام وعدم النقابية الحريات انتهاك ا علىضدالتي يخضنها 
    
 وتقبلوا خاص التحيات، والسالم.   
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