
 

  2022 شتنبر 09الدار البيضاء، في                                      

 انــــــــــبي
                التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات اجتماعا عن بعد يوم  FNE عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم     

بعد نقاش مستفيض سجل المكتب ، وللجامعة 12عداد للمؤتمر الوطني ، تناول مستجدات الدخول المدرسي واالست2022شتنبر  9 الجمعة

 :الجهوي ما يلي

  التعليمية الثالث )خصاص مهول في مديريات وفائض بمديريات أخرى(؛سوء تدبير الموارد البشرية داخل الجهة في األسالك 

 في شأن  301-22في تجاوز صارخ لمضمون للمراسلة الوزارية (، تلميذ 40أكثر من داخل الفصول الدراسية ) استمرار االكتظاظ

 إعداد الخريطة التربوية. 

  ذكرة الوزارية للم تمثيلية بعدة مديريات )الجديدة نموذجا( في خرق سافرعدم تفعيل اللجن اإلقليمية مع النقابات التعليمية األكثر

 .2017اكتوبر  4بتاريخ  17/103رقم 

 وتوصل عدد مهم منهم بتكليفات بدل تعيينات إسوة  ،2022فوج  المفروض عليهم التعاقد الجدد استمرار التمييز ضد األساتذة

 ؛2016بزمالئهم فوج 

 المفروض عليهم التعاقد بالمؤسسات التعليمية وتكليفهم بمهام غير مهامهم داخل المديريات  السطو على تعينات أطر الدعم

 الحسني، وموالي رشيد نموذجا(؛ )الحياإلقليمية 

 :وتأسيسا على ما سبق، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يعلن ما يلي

  المفروض عليهم التعاقد، ضحايا تجميد الترقيات،  وأطر الدعم التعليمية المناضلة )األساتذةمع كل الفئات وقوفه الالمشروط

المساعدين التقنيين واإلداريين،  المبرزين، حاملي الشهادات، ضحايا النظامين، ،10أساتذة الزنزانة  المقصيين من خارج السلم،

 ...( دكاترة التربية الوطنية،

 االستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إدماج المفروض عليهم التعاقد في بطنية وزارة التربية الو تهمطالب

 نظام أساسي منصف ومحفز يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم؛ بإخراجأسالك الوظيفة العمومية، واالسراع 

 الى ضرورة إصدار مذكرة جهوية لتدبير الفائض للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات األكاديمية الجهوية  تهعود

والخصاص من الموارد البشرية، قصد تجاوز االكتظاظ الذي تعرفه األسالك التعليمية الثالث بعدة مديريات، وتصحيح وضعية 

يات اإلقليمية يرأطر الدعم المعينين بالمديريات اإلقليمية واستصدار تعيينات لجميع االساتذة المفروض عليهم التعاقد بجميع المد

 دون تمييز؛

 مديريةلاللتربية والتكوين بالتدخل العاجل لتجاوز االختالالت التي يعرفها تدبير الموارد البشرية باألكاديمية الجهوية  تهمطالب 

 المحمدية؛ اإلقليمية

  ين فرض الذ وأطر الدعم تذةالتي تلحق الشغيلة التعليمية وبالخصوص األسارفضه القاطع لالستفسارات واالقتطاعات من األجور

عليهم التعاقد بسبب اإلضراب؛ هذه اإلجراءات التي تعد خرقا صارخا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، 

 وتضييقا فاضحا على الحريات النقابية.

  األحكام الجائرة الصادرة  استنكارهو ،أستاذة وأستاذا من المفروض عليهم التعاقد 70تنديده بالمتابعات والمحاكمات الصورية ضد

 سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب. إطالقبإسقاطها وبرفع المتابعات ضدهم وب مطالبتهفي حقهم و

 عين ب المديرية اإلقليمية تهودعو يهامناضلعلى الجامعة في شخص أحد  التأهيلية عربيابن التهجم المقصود لمدير ثانوية  هتإدان

 الشق إلى انصاف األستاذ المتضرر، كما يحتفظ المكتب الجهوي بحقه في الرد النضالي المالئم؛

 المزمع عقده  12بالجهة الى االنخراط التام والتعبئة الشاملة، للمساهمة في نجاح المؤتمر مناضلي ومناضالت الجامعة  تهمناشد

 .ببوزنيقة المقبل أكتوبر 2و 1يومي 

 إلى االلتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم ال التعليم نساء ورج تهدعوFNE  ،التوجه الديمقراطي اإلطار النقابي الصامد والمكافح

 صونا للكرامة ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين.

 كفاحية مستقلة. التوجه الديمقراطيعاشت الجامعة الوطنية التعليم                                                                 

                                                                                              عاشت الشغيلة التعليمية مناضلة وموحدة.                                                                               
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 من النقابات التعليمية الخمس األكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب FNEالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي 

 دولة 126مليون عامل ب  92الممثل ل  FSMالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عضو اتحاد النقابات العمالي 

 مينة بنلشهب: الجهوية العامة الكاتبة ،عن المكتب الجهوي


