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  بیان المكتب المكتب الجھوي
  بمناسبة الدخول المدرسي

  
الحسیمة بمقر  –تطوان  –ة الدیمقراطیة للشغل لجھة طنجة ع المكتب الجھوي للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدرالیاجتم     
  . 2017-2016كبة مستجدات الدخول المدرسي الموسم الدراسي المنصرم وموا لتقییم  2016شتنبر  4رالیة بطنجة یوم الفید

  :مة بالھجوم الشرس على القطاع عبرفي قطاع التعلیم خالل السنة الماضیة المتسوبعد تقییم السیاسة الحكومیة 
 .سومین المشؤومینة المتدربین ضحایا المرذتجاه األسات القمع غیر المسبوق -
 .إطار تربوي من التوظیف 10 000قمع حرمان و -
 .إصدار القانون الجائر حول التقاعد -
تقلیص التوظیف في قطاع التربیة الوطنیة وعدم مراعاة الخصاص الفعلي والھجرة الجماعیة للمستوفین لشروط  -

 .نھایة الموسم الماضي 15 000ناھز عددھم التقاعد النسبي الذین 
 .اضدین خدمة لمصالح لوبیات متمكنة من قطاع الصحةاإلجھاز على صفوف وودائع المتقلة محاو -

 
  :الظواھر السلبیة المتمثلة في التعیینات الجدیدة بالجھة، تعمقتنتیجة ارتفاع عدد المتقاعدین وتقلیص عدد 

 الجھة على مستوى األطر التربویة ظاھرة الخصاص ب تفاقم 
 بدون   وجود تالمیذ بدون مدرسین في الكثیر من األقالیم، واضطرار اإلدارة إلى التعاقدف بعض المواد أو تقلیصھا وحذ

 تكوین بیداغوجي
 ازدیاد ظاھرة االكتظاظ  
 ارتفاع عدد األقسام المشتركة، حیث تعمد اإلدارة إلى أسلوب الضم، مما یجعل بعض المدرسین یدرسون ستة مستویات 
 خارج تخصصھم ریس بعض المدرسین ألكثر من مادة، وتداستفحال ظاھرة األستاذ المتنقل. 
 التكلیف التعسفي لبعض المدرسین بعیدا عن مؤسساتھم األصلیة 
 وجود مؤسسات بدون مدراء. 
 و انعدام الوسائل المعلوماتیة ھا على الربط بالماء والكھرباء، ضعف صیانة المؤسسات التعلیمیة، وعدم توفر بعض

 .وضعف الصبیب
ه الوضعیة الخطیرة التي تعرفھا المؤسسات التعلیمیة بالجھة،  وانطالقا من اإلجھاز على مجموعة من طالقا من ھذان

ة أجور العاملین والمتقاعدین وقرصن نساء ورجال التعلیم خاصة في مجالي التقاعد والتعاضدالمكتسبات التاریخیة ل
مة بنكیران، فإن المكتب الجھوي یدعو الشغیلة قتطاع من أجور المضربین وغیاب إرادة إصالح التعلیم لدى حكوواال

  :التعلیمیة  إلى
 .إنقاذ المدرسة العمومیة المھددة بالسكتة القلبیة .1
للمخطط ضرورة محاسبة المفسدین الكبار المسؤولین عن الصفقات المشبوھة وتبدید المالییر المرصودة  .2

عفاء عشرات المسؤولین في األقالیم خالل إوتغطیة الشمس بالغربال من الرمال  راالستعجالي بدل محاولة ذ
 .والجھات

للتصویت العقابي ضد مكونات حكومة بنكیران  2016أكتوبر  7التعبئة المكثفة في الدینامیة السیاسیة النتخابات  .3
 .ومساندة األحزاب التقدمیة والدیمقراطیة والحداثیة

 أكتوبر 5التعبئة لیوم الغضب بمناسبة الیوم العالمي للمدرس  .4
 .في نفس الیوم كادیمیة الجھویة تنظیم وقفة احتجاجیة جھویة للمسؤولین النقابیین أمام األ .5
كال المؤسسات التعلیمیة دقیقة داخل  15حمل الشارات االحتجاجیة للمدرسات والمدرسین مع وقفة احتجاجیة لمدة  .6

 2016أكتوبر  5تعبیرا عن الغضب یوم 
لى مساندة نساء ورجال التعلیم بمختلف الصیغ النضالیة إلنجاح یوم الغضب دعوة كل الھیئات النقابیة والحقوقیة إ .7

 . 2016أكتوبر  5بمناسبة الیوم العالي للمدرس یوم 
  المكتب الجھوي

  2016شتنبر  4: طنجة في
  
  

 

 
 


