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 / إ م شالقانون األساسي المعدل للجامعة الوطنية للتعليم )1( مشروع
 2012 ماي 6 و5 المؤتمر الوطني العاشر المنعقد بالرباط فيالصادر عن 

الديباجة:  
 والمنطلقة من مساهماته من المغربي للشغل لالتحاد هي نفسها التي صادق عليها المؤتمر الوطني العاشر هوية ومبادئ الجامعة الوطنية للتعليمإن 

مقومات هوية "، حيث تم تشخيص خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامهاأجل بناء مجتمع بدون اضطهاد واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، ومن شعار "
 لالتحاد في التضامن والوحدة النقابية واالستقاللية والديمقراطية النقابية المبادئ األساسية وتشخيص جماهيرية وتقدمية كمنظمة نقابية عمالية االتحاد

بالمضامين التالية: 
: باعتباره جوهر العمل النقابي؛ وهو يعني باألساس التضامن بين العمال على مستوى المؤسسة والقطاع والجهة وعلى المستوى الوطني التضامن

 والدولي، من أجل ضمان شروط المواجهة الفاعلة لخصوم وأعداء الطبقة العاملة.
: إنها أهم سالح بيد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة للدفاع الفعال عن مصالحها ومطامحها. لذا فاالتحاد المغربي للشغل الذي انفرد الوحدة النقابية

 تاريخيا بالدفاع عن هذا المبدأ ظل وما يزال ينتقد التقسيم النقابي والتعددية النقابية المفتعلة ويناضل من أجل الوحدة النقابية التنظيمية ووحدة الطبقة العاملة.
: إن االتحاد المغربي للشغل يعتبر أن االستقاللية عن السلطة وعن الباطرونا وعن أي تنظيم سياسي مبدأ أساسي، يميز العمل النقابي االستقاللية

األصيل عن العمل النقابي المشبوه أو الذيلي الذي يسعى إلى استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها. وللتذكير فإن االستقاللية تتماشى مع التعددية السياسية 
 والفكرية داخل المركزية وال تعني الحياد السياسي.

: إن االتحاد يعمل على تسييدها في العالقات الداخلية للمركزية، مما يضمن حرية الرأي والتعبير لجميع المنخرطين/ات، الديمقراطية النقابية
 والمساواة في الفرص لتحمل المسؤولية داخله، واحترام الحقوق والواجبات التي يضمنها القانون األساسي.

 
واستنادا على هته األهداف السامية لالتحاد القريبة والبعيدة وعلى هويته الطبقية وعلى مبادئه الثابتة تمت الموافقة على القانون األساسي "للجامعة 

 الوطنية للتعليم" التالي:
الفصل األول: التعريف والمقر 

-99 بتنفيذ القانون 2003 شتنبر 11) المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير 1.57.119 (رقم 1957 يوليوز 16طبقا لمقتضيات ظهير  .1
 المتعلق بمدونة الشغل، تؤسس بين األفراد والنقابات الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون األساسي، نقابة مهنية اسمها "الجامعة الوطنية 65

للتعليم" ("ج وت") وتختزل في كلمة "الجامعة" في هذا القانون األساسي. 
. ويمكن نقله لمكان 232المقر الرئيسي لـ"الجامعة" يوجد بالمقر المركزي لـ"االتحاد المغربي للشغل" بالدار البيضاء، شارع الجيش الملكي، رقم  .2

آخر بقرار من المؤتمر الوطني. 
 "الجامعة" عضو في "االتحاد المغربي للشغل" ("إ م ش") وعضو مؤسس لـ "اإلتحاد النقابي للموظفين" ("إ.ن.م."). .3

 والوسائل الفصل الثاني: األهداف
إلى: "الجامعة" تهدف 

، الموظفين والمستخدمين، رسميين أو متدربين أو مؤقتين، التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين نساء ورجال التعليمتنظيم  .4
أو للقطاع الخاص، سواء كانوا مزاولين لمهامهم أو متقاعدين أو ملحقين أو موضوعين رهن اإلشارة أو في حالة إيداع  األطر والبحث العلمي

 إداري، ودون أي تمييز من أي نوع كان.
 والمعنوية والمهنية للفئات المذكورة أعاله وبصفة خاصة عن طريق المفاوضات مع المصالح القيام بكل عمل مشروع للدفاع عن المصالح المادية .5

المركزية والجهوية واإلقليمية إلدارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ومع المصالح الحكومية ومختلف اإلدارات 
 المعنية.

 خاصة، وداخل قطاعات بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالدفاع عن المدرسة العمومية وعن الخدمات العامة  .6
 الوظيفة العمومية بشكل عام.

العمل على تعميق الوعي النقابي والحقوقي لدى المنخرطين والمنخرطات وعموم الموظفين، نساء ورجاال، وعلى تطورهم وتقدمهم أخالقيا وفكريا  .7
 ومهنيا قصد المساهمة بشكل فعال في إصالح اإلدارة والقطاع العمومي وتحسين مردوديتهما االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية.

 إقامة عالقات التضامن الدائم بين جميع أعضاء الجامعة، بغض النظر عن تخصصاتهم أو هيئاتهم أو فئاتهم. .8
 النضال من أجل تحسين مناهج ووسانل التعليم العمومي، من النواحي واألبعاد المادية والبيداغوجية، وكذا من أجل دمقرطة حقيقية للنظام التعليمي. .9
 النضال من أجل إقرار وتوسيع حقوق نساء ورجال التعليم، والحريات النقابية والديمقراطية. .10
إنشاء مؤسسات للبحث والدراسة والتكوين والنشر هدفها معرفة والتعريف بمشاكل المنظومة التربوية واإلدارة والمؤسسات والعاملين بها في أفق  .11

 التقدم والتطور بما يخدم مصالح القطاع والعاملين به، ومصالح الشعب المغربي.
إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة باألعمال االجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد وبصفة عامة القيام بأي نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة  .12

 .نساء ورجال التعليم
ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية التعليمية المغاربية والعربية والقارية والدولية وذلك بتنسيق مع األمانة الوطنية  .13

 لالتحاد المغربي للشغل.
تأسيس روابط التضامن بين المنخرطين وبصفة عامة بين كافة العامالت والعاملين بقطاع التعليم، من أجل الدفاع المشترك عن مصالحهم والتعاون  .14

في إطار من التضامن والتآخي مع سائر التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء االتحاد المغربي للشغل لتحقيق المطالب المشتركة لكافة األجراء 
 والكادحين.

 الفصل الثالث: العضوية
يحق لكل نساء ورجال التعليم وفقا للبند الرابع من الفصل الثاني، أن ينتمون لـ"الجامعة" شريطة احترام هويتها وااللتزام بمبادئها وأهدافها وقوانينها  .15

 وقراراتها وتأدية واجبات االشتراك السنوي.
تضمن "الجامعة" لكافة المنخرطات والمنخرطين، ودون تمييز ألي سبب من األسباب، الحق في التعبير والدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير  .16

النشاط النقابي وال يمكن داخل "الجامعة" أن يتعرض أي من أعضائه للضغط أو اإلساءة أو التمييز بسبب اآلراء التي يدافع عنها خارج المركزية 
النقابية.  
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إن حرية الرأي والديمقراطية اللتين أقرتهما المبادىء األساسية للحركة النقابية ال تبرران وال تسمحان بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل داخل النقابة  .17
كتكتالت تسعى إلى عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية داخل النقابة. 

تسقط العضوية باستقالة أو إقالة، عند عدم تنفيذ االلتزامات أو تأدية االشتراكات الواجبة أو اإلساءة السافرة إلى "الجامعة" أو اإلخالل بمبادئها،  .18
وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي. 

الفصل الرابع: هياكل وأجهزة الجامعة 
تضم الهياكل التنظيمية لـ"الجامعة":  

الهيئات الوطنية المسيرة لـ"الجامعة" والمكونة من المؤتمر الوطني والمؤتمر االستثنائي والمجلس الوطني واللجنة اإلدارية والمكتب الوطني.   .19
الهياكل التنظيمية التابعة لـ"الجامعة" والمكونة من النقابات الوطنية العاملة بالتعليم ومن فروع "الجامعة" والتنظيمات الفئوية والموازية.  .20

الفصل الخامس: المؤتمر الوطني 
 المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة توجيهية وتقريرية بالنسبة لـ"الجامعة". .21
يُحدد المجلس الوطني لـ"الجامعة" تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه بالنسبة لمختلف  .22

 التنظيمات التابعة لـ "الجامعة".
 دورية المؤتمر: ينعقد بشكل منتظم كل أربع سنوات تحت إشراف األمانة الوطنية لـ"اإلتحاد". .23
 تحدد مهام المؤتمر الوطني األساسية في: .24

 مناقشة التقريرين األدبي والمالي المقدمين للمؤتمر باسم اللجنة اإلدارية والبث فيهما؛ )1
 المصادقة على التقارير والمقررات والتوصيات وعلى البيان العام وعلى تعديالت القانون األساسي؛ )2
"الجامعة". لـانتخاب اللجنة اإلدارية الوطنية  )3

 لكل تنظيم مرتبط أو تابع لـ"الجامعة" الحق في أن يمثل في المؤتمر. .25
يشارك أعضاء اللجنة اإلدارية في المؤتمر ويتمتعون بصفة مؤتمرين وكذا أعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المجلس الوطني واألعضاء  .26

المنتخبون من طرف الفروع المحلية واإلقليمية والجهوية والنقابات الوطنية عند وجودها والتنظيمات القطاعية الوطنية والجهوية واإلقليمية 
 والمحلية والتنظيمات الموازية والفئوية وفقا لمعايير ونسب يحددها النظام الداخلي.

يمكن إشراك عدد من المالحظات والمالحظين في المؤتمر الوطني وفق قرار للجنة التحضيرية للمؤتمر على قاعدة شروط يحددها النظام الداخلي.  .27
يَعتبر المؤتمر الوطني قانونيا بحضور أغلبية المؤتمرات والمؤتمرين، وإال أجل لمدة ال تتجاوز شهرين ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد  .28

 الحاضرات والحاضرين.
 يُشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنة لفحص العضوية، يُحدد النظام الداخلي تشكيلتها ومهامها. .29
يَستمع المؤتمر الوطني للتقريرين األدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني باسم اللجنة اإلدارية ويناقشهما ويبث فيهما بالمصادقة أو  .30

الرفض وبعد ذلك يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنة للرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثالثة مساعدين، ثم تقدم اللجنة اإلدارية 
والمكتب الوطني استقالتهما أمام المؤتمر، وتشرف لجنة الرئاسة على باقي أشغال المؤتمر إلى حين انتخاب اللجنة اإلدارية الجديدة وعقد اجتماعها 

 األول.
يُشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا لمناقشة مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات التي تُطرح في الجلسة العامة للمؤتمر قصد مناقشتها  .31

 والمصادقة عليها.
 يَتخذ المؤتمر قراراته باألغلبية النسبية للحاضرات والحاضرين ما عدا في القضايا التي تم التنصيص فيها على خالف ذلك. .32
يَنتخب المؤتمر اللجنة اإلدارية، إما عن طريق االقتراع السري المباشر، وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم الئحة  .33

للمرشحين/ت للجنة اإلدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر. 
 الفصل السادس: المؤتمر االستثنائي

يمكن عقد مؤتمر وطني فوق العادة (المؤتمر االستثنائي) إذا دعت الضرورة لذلك وفق قرار تتخذه اللجنة اإلدارية أو المجلس الوطني بنسبة ثلثي  .34
 األعضاء الحاضرين ووفق جدول أعمال محدد وشروط يحددها النظام الداخلي.

الفصل السابع: المجلس الوطني 
المجلس الوطني هو أعلى هيأة قيادية لـ"الجامعة" بعد المؤتمر ويسهر بالخصوص على مراقبة تطبيق قرارات وتوجيهات وتوصيات المؤتمر وسير  .35

 أجهزة "الجامعة" وعلى اختيار ممثالت وممثلي "الجامعة" في المؤسسات الوطنية المعنية بالتمثيلية النقابية.
 يعقد المجلس الوطني اجتماعاته، بدعوة من المكتب الوطني، مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك. .36
يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة اإلدارية ومن الكتاب العامين وأمناء المال للفروع اإلقليمية والجهوية وأعضاء األجهزة التنفيذية للنقابات  .37

 الوطنية ومنسقي التنظيمات الوطنية الفئوية والموازية، وتتم تمثيلية أعضاء اللجان الثنائية وفق النظام الداخلي.
يتخذ قراراته، بالتوافق والتراضي بين أعضائه وإذا تعذر ذلك يتم الحسم باألغلبية المطلقة. عند توفر النصاب القانوني المحدد في النظام الداخلي،  .38

 إذا أحرزت على أغلبية األعضاء الحاضرين.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني المحدد في النظام الداخلي، يكتفي المجلس الوطني بإصدار توصيات ألخذها بعين االعتبار من طرف اللجنة  .39

اإلدارية والمكتب الوطني. 
: اللجنة اإلدارية لـ"الجامعة" الثامنالفصل 

 منهم نساء، منتخبين من طرف المؤتمر الوطني 20% عضوا على األكثر، على األقل 125تُسير "الجامعة" من طرف اللجنة اإلدارية المكونة من  .40
 الذي يحدد عدد أعضائها.

) في السنة وبصفة استثنائية عند الضرورة وفق شروط يحددها النظام الداخلي. ويتم استدعاؤها بدعوة 2تجتمع اللجنة اإلدارية بصفة عادية مرتين ( .41
 من المكتب الوطني.

 يوما، ويكون االجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد 15تكون االجتماعات قانونية بحضور أغلبية األعضاء وإال أرجئت إلى أجل ال يتجاوز  .42
 الحاضرين، وتتخذ القرارات بالتوافق والتراضي وإال باألغلبية المطلقة للحاضرين.

) بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول من 3كل عضو من اللجنة اإلدارية تغيب عن اجتماعاتها وعن اجتماعات المجلس الوطني ثالث مرات ( .43
 طرف اللجنة اإلدارية يعتبر مستقيال.

في حالة شغور منصب باللجنة اإلدارية بسبب الوفاة أو االستقالة أو اإلقالة أو غيرها يمكن تعويضه، بعضو من المجلس الوطني، بقرار من اللجنة  .44
 اإلدارية يتخذ بأغلبية أعضائها الحاضرين.
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مهام اللجنة اإلدارية: 
تقوم اللجنة اإلدارية بوضع نظام داخلي – وبتعديله إذا اقتضى الحال – هدفه تدقيق وتوضيح القانون األساسي وضبط وتنظيم العالقات الداخلية لـ  .45

 "الجامعة".
تتخذ القرارات من طرف اللجنة اإلدارية بالتوافق والتراضي وإال بأغلبية الحاضرين.  .46
 تسهر اللجنة اإلدارية على سير "الجامعة" وعلى التطبيق توجيهات ومقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني لـ"الجامعة". .47
 تنتخب المكتب الوطني. .48
 تبث في التعويض عند االقتضاء ألحد أعضاء المكتب الوطني في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه. .49
 تبث في المخالفات واإلخالالت التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني. .50
 تنتخب من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية، ولجنة للتحكيم ولجنة تأديبية. .51
 المصادقة على برامج "الجامعة" للفترة ما بين مؤتمرين، للسنة وللمدة الفاصلة بين اجتماعين. .52
 إقرار الميزانية السنوية لـ"الجامعة". .53
التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، لألجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها األساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف "الجامعة" وفقا لشروط يحددها  .54

 النظام الداخلي.
 تشكيل هيئة من المناضلين القياديين السابقين حسب مسطرة ومعايير يحددها النظام الداخلي قصد االستشارة واالستفادة من خبرتهم وتجربتهم. .55
تبث اللجنة اإلدارية في المخالفات واإلخالالت التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني وتتخذ التدابير الالزمة.  .56

الفصل التاسع: المكتب الوطني لـ"الجامعة" 
  منهم نساء.20%، على األقل 15يُنتَخُب المكتب الوطني من طرف اللجنة اإلدارية ومن بين أعضائها على أال يتجاوز عدد أعضائها  .57
ينتَخُب المكتب الوطني من بين أعضائه الكاتب العام لـ"الجامعة" ونائبا أو نائبين أو ثالثة نواب له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا ونائبا له  .58

 وتوزع على باقي األعضاء مهام أخرى تحدد حسب الضرورة.
 ال يحق تحمل مسؤولية الكاتب العام لـ"الجامعة" ألزيد من واليتين متتاليتين مع تحديد الوالية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين. .59
في حالة شغور منصب بالمكتب الوطني بسبب الوفاة أو االستقالة أو اإلقالة ألحد األعضاء يمكن للجنة اإلدارية أن تنتخب من يعوضه من بين  .60

أعضائها. 
في حالة إخالل عضو من المكتب الوطني بمسؤولياته يمكن إقالته من طرف اللجنة اإلدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضائها.  .61
 يجتمع المكتب الوطني مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة. .62
يعتبر اجتماع المكتب الوطني قانونيا بحضور األغلبية وإال أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ  .63

 قراراته باألغلبية النسبية.
 :تحدد المهام األساسية للمكتب الوطني في

 يسهر على السير اليومي "للجامعة" بدءا باإلشراف على حسن سير اإلدارة النقابية المركزية لـ"الجامعة". .64
 يسهر على تطبيق القانون األساسي والنظام الداخلي. .65
 يسهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة اإلدارية. .66
 يمثل "الجامعة" أمام السلطات العمومية وسائر الهيئات الوطنية والدولية. .67
يستعين المكتب الوطني بعدد من الدوائر واللجان الدائمة وفرق عمل من أجل انجاز مهامه.  .68
يسهر المكتب الوطني على التطبيق الخالق لقرارات اللجنة اإلدارية وسائر الهيئات العليا وتجتمع بشكل دوري، على األقل مرتين في الشهر وكلما  .69

 دعت الضرورة لذلك، ويحدد دورية االجتماعات من طرف اللجنة اإلدارية.
يعمل المكتب الوطني على التطبيق الخالق لتوجيهات وقرارات المؤتمر الوطني واللجنة اإلدارية والمجلس الوطني ويمثل "الجامعة" أمام السلطات  .70

العمومية. 
 يمكن للمكتب الوطني اختيار الئحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد االستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة. .71
يخول للمكتب الوطني صالحيات إبرام اتفاقيات جماعية تهم القطاع أو جزءا منه، ويفوض المكتب الوطني للكاتب العام أو لعضو آخر من المكتب  .72

الوطني صالحية توقيع االتفاقية. 
 مسؤوليات أعضاء المكتب الوطني:

 الكاتب العام: هو منسق العمل الجماعي داخل المكتب الوطني ويرأس أشغالها ويشرف على حسن سيرها. .73
ال يحق تحمل مسؤولية الكاتب العام ألزيد من واليتين بالنسبة لنفس الشخص.  .74
 نائب (أو ثالثة نواب) الكاتب العام: يساعده في مهامه وينوب عنه عند االقتضاء. .75
أمين المال: يسهر على حسن تدبير مالية "الجامعة" بالنسبة للموارد والمصاريف والحفاظ على وثائقه المالية؛ وال يمكنه الصرف إال بتوقيع مزدوج  .76

 مع الكاتب العام أو من ينوب عنه.
 نائبه: يساعده في مهامه وينوب عنه عند االقتضاء. .77
 الكاتب اإلداري: يسهر على حسن سير العمل اإلداري والتوثيقي لـ"الجامعة" على المستوى المركزي. .78
 أعضاء المكتب الوطني اآلخرين يشرفون ضمن مجمل أعضائها وبمساعدة اللجنة اإلدارية على دوائر "الجامعة" واللجان الدائمة وفرق العمل. .79
في حالة إخالل عضو من المكتب الوطني بمسؤولياته، يمكن إقالته من طرف اللجنة اإلدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضائها الحاضرين.  .80

 الفصل العاشر: الرئيس الشرفي
يمكن للمؤتمر أن ينتخب لمدة أربع سنوات رئيسا شرفيا لـ"الجامعة" الكاتب العام السابق لـ"الجامعة" وذلك باألغلبية المطلقة للمؤتمرين. وتخوله  .81

هذه الصفة عضوية اللجنة اإلدارية والمكتب الوطني. 
الفصل الحادي عشر: الفروع المحلية لـ "الجامعة" 

يتم تكوين الفروع المحلية لـ "الجامعة" على مستوى مناطق يتم تحديدها وفقا لتقسيم جغرافي يصادق عليه المجلس الوطني لـ"الجامعة. أو على  .82
مستوى الجماعات الحضرية والقروية التي توجد بها على األقل مؤسسة للتعليم الثانوي اإلعدادي وعلى مستوى المصالح المركزية والجهوية 

واإلقليمية ومؤسسات التعليم العالي وكلما توفرت الشروط التي يحددها القانون الداخلي والمقرر التنظيمي، ويتم ذلك بتنسيق بين المكتب الوطني 
والفروع اإلقليمية والجهوية المعنية. يشرف المكتب الوطني لـ "الجامعة" على تأسيس أو تجديد الفروع المحلية واإلقليمية والجهوية. 
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يضم الفرع المحلي لـ "الجامعة" الفروع المحلية للنقابات الوطنية وفروع التنظيمات الفئوية والموازية وكل المنخرطين بتلك المنطقة.  .83
الهياكل التنظيمية للفرع المحلي هي: التجمع العام المحلي للفرع - والمكتب المحلي للفرع والمجلس المحلي للفرع - لجان المؤسسات للفرع المحلي  .84

 - اللجان الفئوية المحلية.
التجمع العام للفرع المحلي هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع المحلي ويضم كل المنخرطين بالفرع ويجتمع بصفة عادية مرة على األقل كل سنتين  .85

لالستماع إلى التقريرين األدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع بحضور ممثل عن المكتب اإلقليمي 
 أو الجهوي أو المكتب الوطني، ويتم الجمع بعد إشعار المكتب الوطني شهر على األقل قبل انعقاده.

 عضوا منتخبين من طرف التجمع العام 19 إلى 5مكتب الفرع هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون وفقا لما يقرره التجمع العام للفرع من  .86
 للفرع.

يختار مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا/ة عاما/ة ونائبه أو نوابه وأمينا للمال ونائبه ومستشارين مكلفين بمهام.  .87
يسهر مكتب الفرع المحلي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير لجان المؤسسات واللجان الفئوية المحلية والهياكل المحلية للنقابات الوطنية واللجان  .88

الموازية المحلية. 
يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية على األقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة.  .89
ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا، ويوزع على باقي األعضاء مهاما أخرى تحدد  .90

وفقا للضرورة. 
يتكون المجلس المحلي لفرع "الجامعة" من أعضاء مكتب الفرع المحلي وأعضاء مكاتب الفروع المحلية للنقابات الوطنية ومكاتب (لجان) فروع  .91

التنظيمات الفئوية والموازية ولجان المؤسسات للفرع المحلي. 
المجلس المحلي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد التجمع العام للفرع وله صالحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى  .92

الفرع - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة" وكذا صالحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الذين انقطعوا عن االجتماعات لمدة 
) أشهر متصلة دون عذر مقبول. 3ثالثة (

الفصل الثاني عشر: الفروع اإلقليمية لـ"الجامعة"  
يتم تشكيل الفرع اإلقليمي لـ"الجامعة" على مستوى اإلقليم.  .93
الهياكل التنظيمية للفرع اإلقليمي هي: المؤتمر اإلقليمي للفرع - أو التجمع العام اإلقليمي للفرع - والمكتب اإلقليمي للفرع والمجلس اإلقليمي للفرع -  .94

 اللجان الفئوية اإلقليمية - اللجان الموازية اإلقليمية.
مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع اإلقليمي ويجتمع بصفة عادية مرة على األقل كل سنتين لالستماع إلى التقريرين األدبي والمالي والبث  .95

 فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع اإلقليمي.
يشارك في مؤتمر الفرع اإلقليمي مكتب الفرع اإلقليمي المنتخب من طرف المجلس اإلقليمي وأعضاء مكاتب الفروع المحلية باإلقليم وأعضاء  .96

مكاتب الفروع اإلقليمية للنقابات الوطنية وأعضاء آخرين منتخبين وأعضاء اللجنة اإلدارية لـ"الجامعة" باإلقليم، وأعضاء اللجان الثنائية باإلقليم 
 ومنسقي اللجان الفئوية اإلقليمية واللجان الموازية اإلقليمية.

 يتكون مكتب الفرع اإلقليمي من ممثل(ة) أو أكثر عن كل فرع محلي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المجلس اإلقليمي. .97
 إذا كان باإلقليم فرع محلي واحد فإنه يعتبر فرعا إقليميا. .98
 يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع اإلقليمي له صالحيات المؤتمر العادي. .99
 عضوا - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- منتخبين من طرف مؤتمر 25 إلى 7مكتب الفرع اإلقليمي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون من  .100

 الفرع.
ينتخب مكتب الفرع اإلقليمي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا، ويوزع على باقي األعضاء مهاما أخرى  .101

 تحدد وفقا للضرورة.
يسهر مكتب الفرع اإلقليمي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير الفروع المحلية باإلقليم واللجان الفئوية اإلقليمية واللجان اإلقليمية للنقابات الوطنية  .102

 واللجان الموازية اإلقليمية ولجان المؤسسات باإلقليم.
 يجتمع مكتب الفرع اإلقليمي بصفة دورية على األقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة. .103
يتكون المجلس اإلقليمي لفرع "الجامعة" من أعضاء مكاتب الفروع المحلية باإلقليم وأعضاء اللجان الفئوية اإلقليمية وأعضاء اللجان الثنائية  .104

 العاملين باإلقليم.
المجلس اإلقليمي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صالحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع  .105

 اإلقليمي - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة".
) أشهر متصلة دون عذر مقبول. 3للمجلس اإلقليمي صالحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع اإلقليمي الذين انقطعوا عن االجتماعات لمدة ثالثة ( .106

الفصل الثالث عشر: الفروع الجهوية لـ"الجامعة"  
 يتم تشكيل فروع جهوية لـ"الجامعة" على مستوى الجهات اإلدارية المعمول بها. .107
الهياكل التنظيمية للفرع الجهوي هي: المؤتمر الجهوي للفرع – أو المجلس الجهوي للفرع - والمكتب الجهوي للفرع - اللجان الفئوية الجهوية -  .108

 اللجان الموازية الجهوية.
المؤتمر أو المجلس الجهوي يتكون من ممثلي مجالس الفروع المحلية واإلقليمية حسب عدد البطاقات المسواة وأعضاء مكاتب الفروع اإلقليمية  .109

لـ"الجامعة" وأعضاء مكاتب الفروع اإلقليمية للنقابات الوطنية وأعضاء اللجنة اإلدارية لـ"الجامعة" بتلك الجهة ومكتب الفرع الجهوي المنتخب من 
طرف المجلس الجهوي، وأعضاء اللجان الثنائية بالجهة ومنسقي اللجان الفئوية الجهوية واللجان الموازية الجهوية. 

ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبه أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا. ويتم تجديد مكتب الفرع الجهوي كل  .110
 سنتين.

مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع الجهوي ويجتمع بصفة عادية مرة على األقل كل سنتين لالستماع إلى التقريرين األدبي والمالي والبث  .111
 فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع الجهوي.

 يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) أو أكثر عن كل فرع إقليمي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المؤتمر الجهوي. .112
 يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع الجهوي له صالحيات المؤتمر العادي. .113
 عضوا منتخبين من طرف مؤتمر 25 إلى 7مكتب الفرع الجهوي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- من  .114

 الفرع.
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ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا، ويوزع على باقي األعضاء مهاما أخرى  .115
 تحدد وفقا للضرورة.

يسهر مكتب الفرع الجهوي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير الفروع اإلقليمية بالجهة واللجان الفئوية الجهوية واللجان الجهوية للنقابات الوطنية  .116
 واللجان الموازية الجهوية.

 يجتمع مكتب الفرع الجهوي بصفة دورية على األقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة. .117
المجلس الجهوي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صالحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع  .118

 الجهوي - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة".
) أشهر متصلة دون عذر مقبول. 3للمجلس الجهوي صالحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الجهوي الذين انقطعوا عن االجتماعات لمدة ثالثة ( .119

  الفصل الرابع عشر: النقابات الوطنية
يمكن تكوين نقابة وطنية أو أكثر في إطار "الجامعة" على غرار "النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي" ويخضع تشكيل النقابة الوطنية لمقتضيات  .120

القانون األساسي لـ "الجامعة" ويتم تحت إشرافها. 
هياكل النقابة الوطنية هي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة اإلدارية والمكتب الوطني والفروع الجهوية واإلقليمية والمحلية والكتابة  .121

 التنفيذية إذا دعت الضرورة.
بالنسبة للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي يتم تشكيل فروع جامعية ومجالس جامعية وفروع على مستوى مؤسسات التعليم العالي وتكوين األطر  .122

والبحث العلمي. 
يتم تنظيم المؤتمرات الوطنية للنقابات الوطنية بعد إشعار المكتب الوطني، شهر على األقل قبل انعقاد المؤتمر؛ ويتم ذلك تحت إشراف ممثل لها وفقا  .123

 لمقتضيات النظام الداخلي.
المؤتمر الوطني ينعقد بشكل عادي مرة على األقل كل ثالث سنوات وبشكل استثنائي كل ما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من اللجنة اإلدارية أو  .124

المجلس الوطني.  
ينتخب المؤتمر لجنة إدارية بعد تحديده لعدد أعضائها وتجتمع مرتين على األقل في السنة.   .125
 عضوا. وينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه، كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال 25 إلى 9تنتخب اللجنة اإلدارية مكتبا وطنيا مكونا من  .126

ونائبه وكاتبا إداريا. يجتمع المكتب الوطني أربع مرات على األقل في السنة.  
تكون فروع محلية واإلقليمية وجهوية للنقابة الوطنية على مستوى مناطق يحددها المكتب الوطني. تسير الفروع المحلية واإلقليمية والجهوية من  .127

 عضوا. وينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا 19 إلى 5طرف مكاتب للفروع مكونة من 
إداريا. 

المجلس الوطني هو أعلى هيأة تقريرية للنقابة الوطنية بعد المؤتمر الوطني، ويجتمع مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة. ويتكون من أعضاء  .128
اللجنة اإلدارية ومن الكتاب العامين وأمناء المال للفروع ومن مسؤولين آخرين في النقابة الوطنية.  

تضع اللجنة اإلدارية للنقابة الوطنية نظاما داخليا مكمال لهذا الفصل من القانون األساسي، يتم المصادقة عليه وتعديله باألغلبية المطلقة ألعضاء  .129
اللجنة اإلدارية الحاضرين. 

الفصل الخامس عشر: التنظيمات الفئوية المرتبطة بـ "الجامعة" 
ترتبط بـ "الجامعة" تنظيمات فئوية وطنية أو جهوية أو إقليمية أو محلية هدفها تأطير دائم لفئة مكونة من هيئة أو إطار مهني متجانس أو تأطير  .130

 ظرفي ألطر أو هيئات مختلفة لكن لها مطالب مشتركة خصوصية، وذلك حسب التصنيفات التالية: 
 األطر الخاصة بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  •
 األطر المشتركة •
 أطر وهيئات مختلفة لها مطالب مشتركة •

تتكون هياكل كل تنظيم فئوي وطني (الذي يسمى "اللجنة الوطنية للفئة") تحت إشراف "الجامعة" من:  .131
كلما دعت الضرورة إلى ذلك. والملتقى الوطني الذي يجتمع مرة كل سنة  )1
للفئة. أو المكتب الوطني اللجنة الوطنية  )2
الكتابة الوطنية أو السكرتارية الوطنية للتنظيم الفئوي التي تنتخب من بين أعضائها منسقا أو كاتبا وطنيا ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه  )3

وكاتبا إداريا. 
اللجان المحلية واإلقليمية والجهوية للتنظيم الفئوي والتي يتم تسييرها من طرف لجنة (محلية أو إقليمية أو جهوية) تنتخب من بين أعضائها  )4

منسقا أو كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.  
يضع الملتقى الوطني لكل لجنة وطنية للفئة نظاما داخليا مكمال لهذا الفصل من القانون األساسي، يتم المصادقة عليه أو تعديله باألغلبية  )5

المطلقة للمشاركين في الملتقى. 
 الفصل الخامس عشر: التنظيمات الموازية 

يمكن لـ "الجامعة" إنشاء تنظيمات موازية مرتبطة بها هدفها توسيع وتعميق العمل النقابي بتأطير شرائح محددة من نساء ورجال التعليم وتعبئتهم 
انطالقا من خصوصياتهم.  

يدخل في هذا اإلطار بالخصوص: 
تنظيم "نساء قطاع التعليم"   .132
تنظيم "متقاعدي قطاع التعليم"  .133
 تنظيم "شبيبة قطاع التعليم". .134
تتكون الهياكل التنظيمية للتنظيمات الموازية من:  .135

المؤتمر الوطني الذي ينعقد بشكل عادي مرة على األقل كل أربع سنوات وبشكل فوق العادة كلما دعت الضرورة.   )1
 اللجنة اإلدارية.  )2
 المكتب الوطني للتنظيم الموازي الذي ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا. )3
المجلس الوطني المكون من اللجنة اإلدارية ومن ممثلي الفروع المحلية واإلقليمية والجهوية.  )4
الفروع المحلية واإلقليمية والجهوية للتنظيم النقابي الموازي والتي تنتخب لجان محلية أو إقليمية أو جهوية تنتخب من بين أعضائها كاتبا عاما  )5

ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا. 
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الفصل الرابع عشر : الحصيص النسائي والشبيبي 
تعمل "الجامعة" تدريجيا على تفعيل شعار"الثلث على األقل في أفق المناصفة"، مع تحديد النظام الداخلي لحصيص نسائي موجب للتطبيق وفق  .136

 جدولة زمنية محددة.
من أجل ضمان مشاركة نسائية وازنة ومنصفة على مستوى كافة أجهزة "الجامعة" الوطنية والقطاعية والمحلية واإلقليمية والجهوية وأجهزة  .137

التنظيمات الموازية والفئوية، تعمل "الجامعة" تدريجيا على تفعيل شعار"الثلث على األقل في أفق المناصفة"، مع تحديد النظام الداخلي لحصيص 
 نسائي موجب للتطبيق وفق جدولة زمنية محددة.

 كما يتم في إطار النظام الداخلي كذلك تحديد حصيص خاص بالشباب على مستوى كافة األجهزة المذكورة في الفقرة السابقة. .138
 الفصل الخامس عشر: اإلدارة النقابية

من أجل عقلنة وعصرنة وتفعيل العمل اإلداري "للجامعة" مركزيا وقطاعيا ومحليا وإقليميا وجهويا، يعتمد "الجامعة" على إدارات نقابية تتكون من  .139
 منقطعين عن العمل موضوعين رهن اإلشارة، ومن متطوعين للعمل النقابي.

تشتغل اإلدارات النقابية لـ"الجامعة" تحت اإلشراف المباشر لألجهزة التنفيذية لـ"الجامعة"، للتنظيمات الوطنية وللفروع المحلية واإلقليمية  .140
 والجهوية.

الفصل السادس عشر: عالقات "الجامعة" الوطنية 
من أجل توحيد الجهود لتحقيق مطالب ومطامح نساء ورجال التعليم وسائر فئات الشغيلة، تعمل "الجامعة" وطنيا وقطاعيا ومحليا وإقليميا وجهويا  .141

على توطيد أواصر التضامن والتعاون مع سائر القوى الديمقراطية - السياسية واالجتماعية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية - التي لها نفس 
 األهداف وبما ال يتنافى وهوية ومبادئ "الجامعة".

 تسهر "الجامعة" على تطوير حجم وفعل تمثيليتها في مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية خدمة لمصالح نساء ورجال التعليم والطبقة العاملة. .142
 الفصل السابع عشر: العالقات الدولية للجامعة

تفعيال ألواصر التضامن والتعاون وسط الحركة النقابية العمالية على المستوى األممي، تنخرط "الجامعة" في التكتالت النقابية التعليمية على  .143
 المستوى المغاربي والعربي واإلفريقي والدولي ويعقد عالقات وطيدة مع النقابات التعليمية لمختلف البلدان.

وتعمل "الجامعة" مع سائر القوى التحررية والتقدمية في العالم من أجل التصدي للعولمة الليبرالية وللهيمنة االمبريالية ومن أجل مناصرة الشعوب  .144
 في نضالها من أجل التحرر الوطني واالجتماعي.

الفصل الثامن عشر: مالية "الجامعة" 
تستمد "الجامعة" مداخيلها من انخراطات واشتراكات واكتتابات األعضاء ومن الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية واإلعانات ومداخيل  .145

األنشطة وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي ال يتعارض قبولها مع هوية ومبادئ "الجامعة" وأهدافها. 
 المكتب الوطني مؤتمن على مالية وممتلكات "الجامعة" وتحرص على صيانتها وحمايتها. .146
يودع رصيد "الجامعة" في حساب بنكي باسم "الجامعة الوطنية للتعليم".  .147
 السحب البنكي يتم بواسطة شيك موقع من طرف الكاتب العام لـ"الجامعة" وأمين المال أو من ينوب عنه. .148
 يحدد المجلس الوطني النسب الموزعة من قيمة االنخراط على مختلف هياكل "الجامعة". .149
يقوم أمين المال المعني أو من ينوب عنه بتحصيل المداخيل وضبط وثائق المحاسبة وجرد ممتلكات "الجامعة" ويقدم تقارير مالية للهياكل التنظيمية  .150

 المعنية.
 المرجع الوحيد في تحديد عدد المنخرطين هو المبالغ المالية المسددة برسم واجب االنخراط. .151
 أعضاء بين أعضاء اللجنة اإلدارية الوطنية وتسهر على حسن تدبير مالية "الجامعة". 5تَُشكُل لجنة للمراقبة المالية من  .152

 الفصل التاسع عشر: النزاعات الداخلية
عند نشوب نزاعات داخل "الجامعة" بين أجهزة نقابية مختلفة، أو بين مسؤولين نقابيين، أو بين مسؤولين وأجهزة، يتم اللجوء إلى الضوابط  .153

 التنظيمية المحددة في القانون األساسي والنظام الداخلي؛ وعند اختالف التأويل يمكن اللجوء إلى أسلوب التحكيم المخول للجنة التحكيم الوطنية.
 في حالة عدم نجاح التحكيم يطرح النزاع على المجلس الوطني ليبث فيه. .154

الفصل العشرون: اإلجراءات التأديبية 
 اإلجراءات التأديبية والنزاعات الداخلية في "الجامعة" تُبَث من طرف اللجنة اإلدارية. .155
 يحق لمختلف األجهزة القيادية والتنفيذية "للجامعة"، وطنيا وقطاعيا ومحليا وإقليميا وجهويا، اتخاذ إجراءات تأديبية معللة في حق كل عضو. .156
كل عضو أو جهاز تنظيمي في "الجامعة" يُسيء ألهداف االتحاد المغربي للشغل وهويته ومبادئه ويخل بضوابطه القانونية يمكن أن تتخذ ضده  .157

 إجراءات تأديبية، بعد التشاور واالتفاق مع الفرع أو التنظيم المعني الذي ينتمي إليه.
اإلجراءات التأديبية قد تتراوح بين اإلنذار واإلقالة من المهام والتوقيف المؤقت والطرد من "الجامعة" بالنسبة للعضو، وبين اإلنذار والتجميد والحل  .158

بالنسبة للجهاز؛ وال يحق اتخاذ اإلجراءات، القصوى بالخصوص، إال بعد اإلنصات للمعنيين باألمر وتأكيد قرار الفصل من لدن اللجنة اإلدارية 
 لـ"الجامعة".

 يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق باإلجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها. .159
 الفصل الواحد والعشرون: مقتضيات خاصة 

 ال يمكن تعديل القانون األساسي إال بقرار من المؤتمر العادي أو االستثنائي، ويتخذ باألغلبية المطلقة للمؤتمرين. .160
للمسؤوليات: عن طريق االنتخاب السري المباشر أو عن طريق لجنة الترشيحات ـ التي تختار المرشحين على قاعدة معايير طريقة االنتخاب  .161

موضوعية، شفافة وديمقراطية ـ أو أي أسلوب ديمقراطي آخر. ويحدد األسلوب الذي يتم اختياره بقرار ديمقراطي للهيئة التي تنتخب المسؤولين/ات 
 المعنيين.

تضع اللجنة اإلدارية، في ظرف سنة على األكثر، نظاما داخليا لـ"الجامعة" بما ال يتعارض مع مقتضيات هذا القانون األساسي ومكمال وموضحا  .162
 لمقتضياته.

 في هذه ،" إال من قبل مؤتمر استثنائي يعقد لهذا الغرض؛ ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويتالجامعةال يمكن حل " .163
" إلى االتحاد المغربي للشغل. الجامعةالحالة تسلم ممتلكات "

صودق على هذا القانون األساسي المعدل من طرف 
  إ م شالمؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم"

 2012  ماي6 و5 المنعقد بالرباط في
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)1(مشروع   مقرر السياسة التعليمية 

للجامعة الوطنية للتعليم. إ م ش المؤتمر الوطني العاشر الصادر عن 
 2012 ماي 6 و5المنعقد بالرباط في 

 تقديم عام:

تتسم بفشل السياسات التعليمية المتبعة بالمغرب  ينعقد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم في ظرفية
مند عقود، حيث أقر الجميع (نقابات، متتبعين، منظمات دولية...) بخطورة األزمة التي يتخبط فيها النظام التعليمي 

المغربي. بحيث أن النتائج الكارثية والتجليات السلبية تجاوزت كل تقدير، األمر الذي يؤكد الطرح الذي آمنت به الجامعة 
الوطنية للتعليم منذ تأسيسها، وهو اعتبار المسألة التعليمية قضية وطنية ومصيرية، وليست قضية وزارة محددة، مؤكدة 

وعلى الدور االستراتيجي للمدرسة الوطنية العمومية في تنمية البالد  دور الدولة في ضمانه كخدمة عمومية، على
 ونهضتها الشاملة.

إن الجامعة الوطنية للتعليم ترى أن المسألة التعليمية تحتل مكانة مركزية في الصراع الطبقي الدائر في بالدنا 
مند الحقبة االستعمارية الى اآلن، بحيث أن الدولة تتعامل مع التعليم كأداة من أدواتها االديولوجية لتأبيد سيطرتها، لدلك 
تعتبر الجامعة أن نقد السياسة التعليمية ومواجهتها هو جانب مهم وأساسي في الصراع وفي مواجهة المشروع المخزني 
 برمته.

وفي سياق الحديث عن األزمة التعليمية بالمغرب، تطرح األسئلة التالية: ما هو تصور الجامعة الوطنية للتعليم 
لطبيعة هذه األزمة؟ وما هي جذورها؟ وما هي تجلياتها الحالية؟ وما هي المواقف المبدئية للجامعة في مجال التعليم 

 والتربية والتكوين؟ وما العمل للوصول إلى تعليم ديمقراطي شعبي ذا مضمون عصري ينتصر لقيم التقدم والتحرر؟

 

I : المسارات التاريخية واالختيارات المحددة للسياسات التعليمية بالمغرب-  

 

إن االختيارات المحددة للسياسات التعليمية بالمغرب حسمت مند البدايات األولى لالستقالل الشكلي مع حسم 
الصراع لصالح المشروع المخزني واستمرت بنفس المقومات والمنطلقات واألهداف الى اآلن. تاريخيا ما سمي مشاريع 

: المناظرة الوطنية حول التعليم ومشروع بنهيمة الذي 1967- 1964: اللجنة الملكية إلصالح التعليم، 1957اإلصالح (
 والتي عبرت إلى جانب الجماهير 1965 مارس 23عرف مقاومة قوية من لذن جماهير الطالب والتالميذ إبان انتفاضة 

: مناظرة إفران 1970الشعبية عن رفضها للسياسة التصفوية رغم حمالت القمع والتقتيل التي شهدتها البالد آنذاك، 
: مناظرة إفران الثانية التي جاءت بإجراءات وقرارات تصفوية ضد الطلبة تتصل بضرب مبدأ تعميم 1980األولى، 

: اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة قضايا التعليم، 1994المنح وتكريس الطرد في صفوف الطلبة وعسكرة الحرم الجامعي، 
: اللجنة الملكية المكلفة بوضع ميثاق للتربية والتكوين، وصوال إلى مشروع البرنامج االستعجالي إلصالح التعليم 1999
) قد فشلت ألن منطلقاتها وخلفياتها تسعى إلى تأبيد سيطرة الدولة وتوظيف المدرسة كآلية من آليات 2009-2012

 الضبط والتحكم في المجتمع والى احتواء االحتجاجات االجتماعية واإلجهاز على مقومات المدرسة العمومية. 

 



8/6 

بعد اإلستقالل الشكلي نادت الحركة الوطنية ببناء المدرسة الوطنية، وظل مفهوم المدرسة الوطنية عند هذه 
األحزاب مشروطا بخلفياتها الطبقية وأيضا بتكوينها الثقافي والفكري ولم يتخلص تصورها للنظام التربوي من مخلفات 

 الحقبة االستعمارية التي تحاول أن تجمع بين نزعة المحافظة ومظاهر العصرنة وإلى تكريس القيم والعالقات السائدة .

)" من مبادئ أربع: التعميم، 1957ما ميز هذه الحقبة خصوصا ما أقرته "اللجنة الملكية إلصالح التعليم (سنة 
التوحيد، التعريب والمغربة. حيث يعني تعميم التعليم، توفير نفس شروط التمدرس لجميع أطفال الجماهير الشعبية دون 

ميز جغرافي أو جنسي أو اجتماعي. وتوحيده يعني توفير مدرسة وطنية متفتحة ومتنوعة ومعبرة عن قيم ووحدة 
الشخصية المغربية وعن طموحات الشعب المغربي في التنمية والتحرر من كل تبعية، وكذا توحيد اإلطار المشرف على 

مختلف أشكال ومستويات التعليم والتكوين المهني وتكوين األطر. لكن هذين الشعارين لم يطبقا أبدا على أرض الواقع 
حيث أن جميع الحكومات المتعاقبة أمعنت في نخبوية التعليم وشجعت مزيدا من األنظمة التعليمية األجنبية لضرب 
المجانية وأجهزت على المدرسة العمومية المغربية وحولتها إلى نظام إقصائي وإلى أداة إيديولوجية لتكريس التقليد 

والمحافظة والعداء للتنوير والتقدم. أما التعريب فهو إعطاء اللغة العربية مكانتها في المدرسة والمجتمع والتفتح على 
اللغات والثقافات األجنبية. لكن هذا المبدأ استغل لضرب قيم التفتح والتحرر التي يجب أن تسود في المدرسة المغربية 
ولتسييد ثقافة عروبية مغرقة في الرجعية والتخلف ضاربة عرض الحائط مكون أساسي من الهوية المغربية أال وهو 
المكون األمازيغي. وبالنسبة للمغربة فتعني مغربة القرار عبر تكوين فاعل ومستمر لألطر المغربية وتوفير شروط 

العمل المثمر والعيش الكريم، وحضور القيم األصلية المتنورة للشعب المغربي والتراث الوطني في المحتويات الدراسية. 
غير أن هذا المبدأ تم اختزاله فقط في تعويض المتعاونين الفرنسيين واألجانب بأطر مغربية ولم يمس أبدا مصدر القرار 
 المتحكم في النظام التعليمي المغربي الذي بقي لحد اآلن في يد األجنبي.

 

مع بداية الثمانينات، وبعد رهن االقتصاد الوطني بتوجهات المؤسسات المالية الدولية وتطبيق سياسة التقويم 
الهيكلي، سيتم تقليص االعتمادات المتعلقة بالقطاعات االجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، وتجلى التوجه الجديد بشكل 

 (نحو نظام تربوي جديد) والذي هو 1980جلي مع ما سمي "باإلصالح التعليمي" الذي طرح منذ مناظرة إفران لسنة 
في الحقيقة تراجع جديد عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال التعليم بمختلف مستوياته، يحكمه الهاجس المالي 

وتقليص النفقات (وهو ما أكده ما كان يعرف بنظام التعليم األساسين...)، واعتبار قطاع التعليم عبئا سياسيا واقتصاديا 
على المالية العامة، وبذلك استهدف اإلصالح تقويض المدرسة العمومية عبر تفقيرها والتقشف عليها وبداية الدعوة إلى 
مراجعة مبدأ المجانية . كما تم التحكم في تدفق نسب التمدرس في المدرسة األساسية إلى الثانوي عبر كوطا ال تتعدى 

40 % 60، معنى هذا إقصاء  %  من المتعلمين وربطهم كفاشلين بالتكوين المهني وتخريجهم كيد عاملة رخيصة انسجاما 
مع التوجهات النيوليبرالية للتقويم الهيكلي. هذه التراجعات على المدرسة العمومية ستتم عبر سياسة متدرجة ومتحفظة 

  سنة، أي إلى إعداد ميثاق التربية والتكوين، وذلك مخافة إثارة الشباب المتعلم وأسرهم . 15دامت أكثر من 

 

 ابتداء من منتصف التسعينات اعتبر تقرير البنك الدولي أن المدرسة العمومية الزالت فاشلة وأنها تشكل عبئا 
يفاقم اإلنفاق العمومي، واقترح خطة تستهدف تصفية مبدأ المجانية، ودعم برامج موازية تستهدف إخالء مسؤولية الدولة 
من ضمان حق التعليم، وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص والتربية غيرالنظامية ومحو األمية، كما دعا إلى تقليص عدد 

األطر والزيادة في ساعات العمل وتقليص حصص المواد، وهذا مسلسل سيعمل على تفقير المدرسة المغربية ماديا 
وتربويا، وأيضا الحد من إشعاعها السياسي والفكري في إطار ما يسمى بالميثاق الوطني للتربية والتكوين كمخطط 
استراتيجي سيرهن قطاع التعليم ومستقبل أجيال من أبناء الشعب المغربي بمخططات الليبرالية المتوحشة. ويكفي 

)، ليتضح هول الكارثة: أكثر من نصف مليون تلميذ 2010 - 2000الوقوف عند حصيلة ما سمي بعشرية اإلصالح (
يخرج من المدرسة بدون رجعة، تدني المستوى الدراسي بشكل رهيب وانعدام الجودة، وتفشي األمية وتخرج أفواج من 

حاملي الشهادات المعطلين، إدارة فاشلة في التسيير ومرتجلة في التخطيط، تسيب وفوضى على صعيد النيابات 
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واألكاديميات، خصاص مهول في األطر التربوية واإلدارية واألعوان، استغالل مكثف للمدرسين، بنايات مدرسية 
مهترئة وبئيسة، اكتظاظ وإدماج المستويات بشكل ال تربوي... ووصوال إلى ما بات يعرف حاليا بالبرنامج االستعجالي 
)، الذي جاء إثر صدور تقرير البنك العالمي، والذي أقر بفشل المنظومة التعليمية 2012-2009( إلصالح التعليم
بالمغرب وبتشخيص للوضع المزري للتعليم الذي أوصلته إليه تلك السياسة المرتبطة بالسياسة العامة المتبعة على كافة 

المستويات األخرى سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا.إن هذا البرنامج الذي وضع في غياب النقابات التعليمية واألحزاب 
السياسية، بل حتى الحكومة لم تطلع على هذا المشروع إال في اللحظات األخيرة، يتبنى الشرعنة التعسفية لكل التدابير 

المالية واإلدارية الموجهة لضرب المجانية في التعليم وتعزيز خوصصته. ويتجلى هذا في تفويت البنايات التعليمية 
العمومية مجانا إلى الخواص ودعم المستثمرين في قطاع التعليم ماليا مع إيالء جميع المهام الخارجية عدا مهمة التدريس 
إلى القطاع الخاص، مع إحداث ثانويات نموذجية في األكاديميات ومنحها دعما ماليا خاصا وتعيين أساتذة نموذجيين بها، 
مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتكريسا للطبقية بهذا القطاع من خالل خلق نوعين من المؤسسات التعليمية: مؤسسات 

نموذجية باألحياء الفاخرة تحضى باهتمام خاص من طرف الرأسمال ومؤسسات عادية مهمشة ألبناء الشعب تعاني من 
اإلهمال الشديد مما يكرس إعادة إنتاج النخب والطبقات السائدة. وقد تضمن هذا المشروع كذلك إحداث صندوق الدعم 

المدرسي الذي ستساهم فيه فعاليات المجتمع من جماعات محلية وشركات ومقاوالت وأولياء التالميذ والطلبة. ويقر هذا 
المشروع أيضا برسوم التسجيل في الجامعة مع تسهيل القروض للطلبة وأوليائهم بالفائدة. وهي قروض تقدمها األبناك 
وشركات متعددة االستيطان يقف وراءها البنك العالمي تمهيدا للسماح لرأسمال األجنبي والمحلي باالستثمار في مجال 

التربية والتكوين. كما يكرس المشروع انتقاء الطلبة الحاصلين على الباكالوريا في التسجيل بالجامعة كما هو الشأن حاليا 
في كليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعلوم والتقنيات وكذا العديد من مؤسسات تكوين األطر ذات االستقطاب 

المحدود. ويعتبر هذا اإلجراء في حد ذاته تبخيسا لبعض شواهد الباكالوريا وبالتالي تصريحا ضمنيا بعدم االعتراف بها 
 خصوصا تلك التي تمنحها المؤسسات "المهمشة" و"المهملة". 

وأما بخصوص وضعية نساء ورجال التعليم فقد تم إثقال كاهلهم بساعات إضافية وصل عددها حوالي مليون 
 ساعة)، أي ما يمكن الوزارة من التملص من إحداث تسعمائة وستون 1.360.000وثالثمائة وستون ألف ساعة سنويا (

) بالنسبة ألساتذة التعليم 750) منصب شغل بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي والعالي، وسبعمائة وخمسون منصبا (960(
االبتدائي واإلعدادي.كما أن طريقة التشغيل أصبحت بالعقدة وفي إطار الجهة، مما يعني إمكانية االستغناء عن المدرس 

في أية لحظة عند العجز عن األداء من طرف التالميذ وأسرهم. ويعتبر هذا تراجعا خطيرا عن الحق في الشغل القار 
 وضربا للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية وتكريسا لصيغة المستخدم في الجامعة والثانوية والمدرسة.

 

 إن الخيط الناظم األساسي والمتحكم في مشاريع البرنامج االستعجالي هو توقيع المغرب على وعلى العموم
مجموعة من اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ومنها على الخصوص االتفاقية العامة حول تجارة الخدمات التي تعتبر 

التعليم خدمة، وبالتالي فإنه قابل للتفويت والخوصصة، وشعاراته هي شعارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول 
 التعليم: تشجيع القطاع الخاص، ربط التعليم بالمقاولة، ....

 فالبرنامج االستعجالي هو في الحقيقة برنامج استراتيجي سيرهن مستقبل األجيال في يد الرأسمال األجنبي 
والمحلي. وقد جاء لتشجيع وتسليع وتبضيع التعليم من خالل فتحه على االستثمار، ولتقنين انسحاب الدولة وتيسيره من 

تمويل هذا القطاع الحيوي، وجاء كذلك لضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية والتراجع عن حق الجماهير الشعبية في 
 التعليم.

 

لكن البرنامج االستعجالي ال يستحضر التزامات المغرب تجاه مجموعة من االتفاقيات واإلعالنات والتوصيات 
الدولية ومنها أهداف األلفية لألمم المتحدة واألهداف الستة حول التعليم للجميع لليونسكو واإلعالن العالمي حول التعليم 
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 حول ظروف عمل المدرسين، والعهد 1966للجميع وتوصيات الندوة الدولية لليونسكو ومنظمة العمل الدولية لسنة 
الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة واتفاقية القضاء على أشكال التمييز في التعليم لليونسكو، 

 واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.

 

II:تجليات األزمة واختالالت النظام التعليمي بالمغرب - 

 

يقتضي بالضرورة القيام بتشخيص دقيق للنظام التربوي بأكمله انطالقا من مقاربة  إن اإلجابة عن ما العمل؟
مسح شمولي عمودي وأفقي لكافة مصادر خلل النظام التعليمي ومظاهره، بدءا بالوقوف على مختلف مكونات هذا النظام 

من خالل وضعية المؤسسات التعليمية ومن الهيكلة الحالية لمؤسسات تدبير شؤون التربية والتعليم، والتطرق لعناصر 
المنهاج التعليمي، وتحليل وضعية الموارد البشرية والمالية وطرق استغاللها وتدبيرها، ونوعية األطر والمحيط السياسي 
 واالجتماعي واالقتصادي والثقافي... 

وإذا كانت السياسات التعليمية المتبعة في بالدنا منذ االستقالل الشكلي، بعيدة عن أن تتجاوب مع التطلعات 
والحاجات المجتمعية في التنمية والبناء الديمقراطي، واستهدفت في واقع األمر تعزيز السلطة السياسية عن طريق سلطة 

المعرفة، والدفع في اتجاه تقليص النفقات العمومية وترك التعليم العمومي يغرق في مشاكله ويتفكك لصالح مخططات 
الخوصصة في كافة القطاعات االجتماعية، بحيث أنه كلما ازداد اللغو عن اإلصالح زاد الدمار اتساعا، فإنها قد تسببت 

في إيصال النظام التعليمي المغربي إلى التدهور واألزمة المتجليين في عدد كبير من االختالالت البنيوية منها على سبيل 
 المثال ال الحصر: 

  * التدني الخطير لنسبة التمدرس لألطفال خصوصا في الوسط القروي ولدى اإلناث.

 * التوزيع غير العادل لما هو متوفر من تربية وتعليم وتكوين على غرار ما هو عليه التوزيع غير العادل 
للثروات االقتصادية. مما ساهم في تعميق الفوارق بين المدن والبوادي، وبين اإلناث والذكور، وبين الشرائح االجتماعية 
 المكونة للمجتمع المغربي.

 * اإلهمال المفرط للتعليم العمومي، والتشجيع المبالغ فيه لكافة أشكال التعليم الخصوصي، مما قد ينتج عنه 
تكسير للوحدة المنشودة للمدرسة المغربية، ويمثل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم الذي يعتبر أهم مكاسب الشعب 

المغربي، ويشكل عرقلة إضافية أمام تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن. ناهيك عن االمتيازات واإلعفاءات التي توجه 
إلى الخواص األثرياء الذين حولوا التعليم والتربية إلى سلعة، عوض أن تستثمر تلك المساعدات في مجال البحث العلمي 
 وتوفير الشروط المادية والمعنوية للرفع من مردودية المدرسة العمومية.

 * عدم مالئمة المنظومة التربوية الحالية للحاجات اآلنية والمستقبلية للبالد، ولمواكبة التحديات المطروحة في 
 مجاالت تطوير اإلنتاج وقواه، وتدعيم الحماية االجتماعية، والنهوض بالعلوم والتكنولوجية.

 * تذبذب االختيارات وعدم توفير اإلمكانات في مجال تدعيم مكانة اللغتين العربية واألمازيغية، واالستفادة من 
 اللهجات والثقافات المحلية األخرى وضعف التركيز على اللغات األكثر حضورا في العالم.

 * إهمال الطاقات البشرية المكونة ألسرة التربية والتعليم والتكوين، وسوء تدبير شؤونها، وعدم تقدير دورها 
 وتضحياتها، وضرب المكتسبات التي حققها نساء التعليم ورجاله خالل عقود من النضاالت والتضحيات الجسام.

 * المس بحقوق اإلنسان وكرامته في الحقل التربوي، وبحرمة المؤسسات التعليمية، وعدم إشراك رجال التربية 
 والتعليم في التقويم واإلصالح وإعداد المشاريع...
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* تعرض نساء التعليم ورجاله الستفزازات وإجراءات تعسفية وإهانات معنوية واعتداءات جسدية، وغياب أدنى 
 الشروط الضرورية للقيام بمهام التعليم والتربية المنوطة بهم.

* نقص مهول في األطر التعليمية، وفي التجهيزات والوسائل التعليمية وتفشي خطير لظاهرة االكتظاظ 
وإلجراءات اإلدماجات الالتربوية، وتقليص الساعات لبعض المواد المدرسة، بل حرمان أفواج التالميذ اآلخرين من مواد 

أخرى، وإدماج المستويات، ومحاولة سد الخصاص الذي خلفته المغادرة الطوعية، بإرغام األساتذة على تدريس مواد 
مغايرة لتخصصهم بمبرر بدعة المواد المتآخية، واللجوء إلى موظفي الجماعات المحلية ومتطوعين في إطار ما يسمى 

 بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

* إحباط وتذمر وسط عموم الفئات التعليمية، جراء تدهور أوضاعها المادية والمهنية وتلكؤ الحكومة بل تنصلها 
 من االلتزام بتنفيذ اتفاقاتها والتزاماتها مع النقابات التعليمية.

 

III :من أجل بلورة إستراتيجية إلرساء دعائم تعليم ديمقراطي شعبي والدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم-   

 

بعد هذا التشخيص المركز جدا لبعض جوانب اختالالت المنظومة التربوية في هذا الظرف الخاص الذي يجتازه 
الوضع االقتصادي واالجتماعي المتسم باالحتقان، تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم بمناسبة انعقاد مؤتمرها العاشر، أنه ال 

يمكن الحديث عن أزمة التعليم دون ربطها بالوضع العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأن حل تلك األزمة مرتبط 
بتجاوز الفشل الذي وقعت فيه االختيارات السياسية السائدة مند االستقالل الشكلي، وأن الوضع التعليمي الراهن لم يعد 

يقبل االنتظار أو التباطؤ من أجل إنجاز اإلصالح الحقيقي المنشود، أو المراوغات واإلثراء غير المشروع على حساب 
مستقبل الوطن بأكمله، كما تؤكد على أن المواثيق والتقارير والبرامج االستعجالية لن تصلح التعليم في شيء. وفي هدا 
اإلطار تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الى بلورة إستراتيجية تعمل على إرساء دعائم تعليم ديمقراطي شعبي والدفاع عن 

 حقوق نساء ورجال التعليم عبر:

 إحداث قطيعة جذرية مع كل المقاربات واالختيارات التي أدت إلى اختناق النظام التعليمي المغربي،  -
وكذا فك االرتباط مع الدوائر المالية الدولية وتوفر إرادة سياسية حقيقية إلرساء دعائم تعليم ديمقراطي شعبي. 

إقرار سياسة اجتماعية حقيقية تتجاوز طبقية التعليم، وتعمل على إحداث ميزانية تضمن لعموم أبناء  -
 الجماهير الشعبية تعليما عموميا جيد ولو في حده األدنى. 

 اعتبار التعليم ميدانا هاما المتحان مدى حقيقة البعد االجتماعي ألية اختيارات سياسية. -
 إيقاف الهجوم العدواني على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ذلك أن التعليم على عكس ما  -

تصوره السياسة الرسمية وكأنه مفتوح للجميع، فإنه في الحقيقة هو في متناول من استطاع إليه سبيال فقط، ألن المتطلبات 
المادية لتعليم األبناء تزايدت، واألوضاع االجتماعية تفاقمت، والجماهير الشعبية ال تقف عاجزة فقط أمام التعليم بل أمام 

 أبسط حاجيات العيش.
 المحافظة على مجانية التعليم باعتباره حق أساسي من حقوق اإلنسان. -
 اعتبار التعليم العمومي خدمة عمومية تولج دون تمييز أو انتقاء. -
التزام الدولة بمقتضى وظيفتها والتزاماتها وبمقتضى ما تفرضه من ضرائب على المواطنين والمواطنات  -

بضمان هذا الحق. 
 إصالح الوضع المزري للمؤسسات التعليمية، وتوفير األطر التعليمية الكافية مع ضمان تكوينها  -

المستمر وتحفيزها، وتشجيع الفكر النقدي والعقالني عوض المضامين المتخلفة والغيبية التي تهيمن في البرامج 
والمقررات الدراسية. 

االستجابة للمطالب المادية والمعنوية العادلة والمشروعة لعموم العاملين لقطاع التعليم وتحسين شروط  -
 عملهم وصون كرامتهم ورد االعتبار لهم ولرسالتهم التربوية النبيلة. 
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إقرار مبدأ انتخاب جميع المسؤولين اإلداريين وفق برامج مرحلية إلنقاذ التعليم العمومي واالبتعاد نهائيا  -
عن أسلوب التعيين المخزني ضمانا للتدبير الديمقراطي الشفاف النزيه مع اعتماد مبدأ المحاسبة والمراقبة في التسيير 

 المالي واإلداري معاقبة كل من تبث في حقه التالعب بمصير هذا القطاع. 
 استعمال الوسائل الديداكتيكية الحديثة لتيسير عملية االستيعاب والتلقين. -
 سمو المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ومالئمة البرامج التربوية والمنظومة التعليمية معها. -
 

ينضاف إلى ذلك، ما يحتاجه التعليم أساسا، من دمقرطة حقيقية وتحديث ومالئمة. وتعني الدمقرطة بالنسبة 
للجامعة الوطنية للتعليم، إعادة االعتبار للطاقات البشرية المكونة ألسرة التربية والتعليم وفسح المجال أمام الجميع 

للمساهمة في بلورة المشروع التربوي المنشود وتدبيره. كما تعني الدمقرطة احترام حرمة المؤسسات التعليمية وتحويلها 
إلى فضاء لممارسة الحريات والخلق واإلبداع. أما التحديث والمالئمة فيعنيان تطوير البحث المعرفي والتربوي وتوجيهه 
لخدمة المناهج والممارسات التربوية والرفع من مردوديتها، ووضع استرتيجية هادفة لالستجابة للحاجات التنموية للبالد 

ومواجهة التحديات التي يفرضها النظام العالمي الجديد. 
فالجامعة الوطنية للتعليم تنطلق من تصور شمولي، يربط أزمة التعليم بالسياسيات االقتصادية واالجتماعية التي 

تطبقها الحكومات المتعاقبة منذ عقود. فالتعليم جزء من البنية المجتمعية العامة، يؤثر في الواقع ويتأثر به، والسياسة 
التعليمية انعكاس لسياسية الدولة المطبقة في القطاعات األخرى، لذلك فال مجال للقبول بالتحليالت التبسيطية والسطحية 

التي تختزل قضايا التعليم في قلة الموارد المالية، أو في الجوانب البيداغوجية أو التسييرية أو التقنية... وبالتالي فإن النظرة 
الشمولية تقتضي البحث عن جذور األزمة التعليمية في اختيارات الدولة، وسياستها الطبقية العامة التي أنتجت األزمة 
الحالية، وهي االختيارات التي ظل هاجسها هو التخلص من التعليم كخدمة عمومية بمنظور تقنوقراطي مالي، ضيق، 

خاضع إلمالءات وضغوطات الدوائر المالية الدولية. 
إن الجامعة الوطنية للتعليم، وعيا منها بخلفية وخطورة المخططات الطبقية، الرامية إلى اإلجهاز على مكتسبات 

نساء التعليم ورجاله، وتدمير المدرسة العمومية، وضمنها ما يسمى بالبرنامج االستعجالي إلصالح التعليم، وهي 
المخططات التي تجعل من نساء التعليم ورجاله شماعة، يعلق عليها فشل اإلصالحات المزعومة لنظامنا التعليمي، 
وتحملهم تبعات إفالس السياسة التعليمية الطبقية المتبعة، وتكثف استغاللهم، كما تستعجل تفكيك المدرسة العمومية 

لخوصصتها وتبضيع المعرفة لفائدة المقاولة، وما واقع التعليم العمومي وما آل إليه بكل أسالكه، من انحطاط وانهيار، إال 
نموذجا إلجهاز الدولة على مكتسبات الشعب المغربي في مجال التعليم، بالرغم من اللغو الرسمي عن اإلصالح المرفوع 

 سنة، لتجعل، أي الجامعة، من مؤتمرها العاشر وقفة مسؤولة لمحاولة اإلجابة على التحديات والرهانات 18منذ 
المطروحة، والستشراف األفاق النضالية المستقبلية، بروح التفاؤل واألمل واإلرادة القوية في الدفاع عن مكتسبات نساء 

التعليم ورجاله، وفي المواجهة ألية سياسة يكون من شأنها تدمير المدرسة العمومية، وفي بعث األمل لدى الشغيلة 
التعليمية، وتحويل يأسها وإحباطها إلى ثقة وتفاؤل في المستقبل، وفي دفاع مستميت عن التعليم العمومي غير القابل ألي 
تفاوض، باعتباره حق دستوري وليس امتيازا، كما يعد ضمانة لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة المعرفية بين جميع 
 أبناء الشعب المغربي، وتجسيدا للوحدة الوطنية، ناهيك عن ما للتعليم من دور استراتيجي وحاسم في مصير الوطن.

 

 من طرف المقررصودق على هذا 
المؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم" 

 2012  ماي6 و5 المنعقد بالرباط في
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 المقرر المطلبي )1( مشروع
 إ م ش للجامعة الوطنية للتعليمالمؤتمر الوطني العاشر الصادر عن 

 2012 ماي 6 و5 المنعقد بالرباط في
 

 تقديم .1
 

شكل قطاع التعليم بالمغرب على الدوام مجاال لصراع مجتمعي تفاوتت حدته من فترة إلى أخرى تبعا للظروف السياسية 
 حدثا تاريخيا 1965التي سادت في كل مرحلة، ولطبيعة ميزان القوى االجتماعي خاللها. وقد كانت هزة االنتفاضة الشعبية لسنة 

تجلت في ضوئه الحساسية المفرطة لمشكل التعليم ببالدنا باعتباره البوابة الرئيسية ألبناء الشرائح الدنيا من المجتمع لتحقيق حد 
أدنى من الرقي االجتماعي. وعلى إثر ما خلفته هذه االنتفاضة من نتائج خطيرة وصلت حد حل البرلمان وإعالن حالة االستثناء، 

فطنت الدولة مبكرا إلى مقاربة في التعاطي مع مشكل التعليم مفادها خلق نوع من "اإلجماع" حوله، وذلك باستدراج القوى 
والفاعلين إلى ندوات ولجان إصالح، محاولة بذلك اإليهام بأن ما يجري من إصالح ألعطاب منظومة التربية والتكوين مستقل عن 

االستراتيجيات السياسية واالقتصادية التي تخضع لها من موقع التبعية لدواليب القرار العالمي. 
إن وضع ملف مطلبي قادر على استقطاب أوسع عدد من شغيلة القطاع إلى جانب حلفائها من داخل المجتمع للنضال 

الوحدوي حوله يستوجب خلفية تمكن من تملك الطبيعة الجوهرية إلجراءات الدولة في قطاع التعليم، وبالتالي صياغة مقرر 
مطلبي يعكس هوية نقابتنا الديمقراطية ويحدد موقعها في خندق ضحايا السياسات المعادية لمصالح الشرائح الدنيا من المجتمع، 

وضمنها عموم المأجورات والمأجورين.  
 السياق الدولي  .2

 
لقد أضحى جليا اليوم أن كل قطاع الخدمات والقطاعات االجتماعية، وضمنها قطاع التعليم أصبحت في صلب الرهانات 

الكبرى لهجوم الرأسمال العالمي. وقد كانت أداته في ولوج هده السوق، الغطاء الذي وفره االتفاق العام حول تجارة الخدمات 
AGCS دولة، هو االتفاق الذي يستهدف تدريجيا التحرير الكلي لما 124 بمراكش من طرف 1994،الذي تم توقيعه في أبريل 
 من قطاعات الخدمات العمومية، وضمنها قطاع التربية والتكوين. فباإلضافة إلى أسواق اللوازم المدرسية، والبناء 160مجموعه 

والتجهيز والتكوين المستمر... أصبح االستثمار يستهدف احتكار كل مجاالت النفقات العمومية في قطاع التعليم وما يرتبط بها من 
 مليار دوالر سنة 1403 إلى 1960 مليار دوالر سنة 566خدمات. لقد انتقل حجم النفقات العمومية الخاصة بهذا القطاع من 

  من الناتج الداخلي الخام العالمي. إنها أرقام تفسر بما ال  %5، أي ما يعادل 2002 مليار دوالر سنة 2000، ثم إلى نحو 1995
يدع مجاال للشك الجشع المتنامي للرأسمال العالمي في ولوج هذه " السوق " والتي تكاد مخاطر االستثمار فيها تكون منعدمة. 

 
 

 السياق الوطني .3
 

،نتج عنه 1983مليار دوالر سنة 12إلى ما يناهز 1970مليون دوالر سنة 750انتقل الدين العمومي الخارجي للمغرب من 
 من الناتج اإلجمالي . وهي وضعية أدخلت المغرب تحت وصاية  %97عجز الدولة عن السداد، حيث بلغت نسبة المديونية 

، في إطار ما يصطلح عليه برامج التقويم الهيكلي. 1983المؤسسات المالية المقرضة، بعدما فقد ثقتها، ودلك ابتداء من صيف 
فتحت ذريعة استعادة التوازنات المالية الهيكلية لالقتصاد، دخلت الدولة مرحلة خوض الحرب المباشرة على كل القطاعات 

االجتماعية عبر سن سياسات تقشفية وخفض النفقات العمومية بغية توجيه الفائض المالي لسداد خدمة الدين. وقد وقع المغرب 
 على تسع اتفاقيات إلعادة جدولة الديون، مما يعنيه ذلك من اإلذعان إلى مزيد من التراجعات عن 1993 و 1983مابين 

المكتسبات االجتماعية، على قلتها.  
لن يتأتى فهم ما يجري من تفكيك لنظام التعليم بالمغرب دون استحضار هذا السياق، كما أنه لن يتأتى صياغة ملفات 

مطلبية مدققة دون معرفة حقيقية بما يحاك للتعليم العمومي ولكل ما له بعد اجتماعي من طرف لوبيات مافيا الخدمات االجتماعية 
الدولي وأدواته المحلية. 

إن قطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات االجتماعية تضررا من السياسات المنتهجة منذ عقود. ولعل خير دليل على ذلك 
المحاوالت الرامية للتضليل التي رافقت مسلسل تفكيكه والمتمثلة في عقد لجان وندوات عدة تحت عنوان " اإلصالح ". 

 إطالقا لرصاصة الرحمة على وثيقة المبادئ األساسية التي توصلت إليها 1995لقد شكل صدور تقرير البنك العالمي سنة 
 يونيو من نفس السنة، والتي أقرت مبادئ اإللزامية والتعميم والمجانية وشددت على 25اللجنة الوطنية إلصالح التعليم في 

مسؤولية الدولة في ضمانها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مستندة في ذلك لما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية في هذا الصدد. 
 تشكلت لجنة أخرى أسندت رئاستها إلى مستشار الملك مزيان بلفقيه، وقد تم تشكيلها كما جاء في 1999وفي مارس من سنة 

تقرير البنك العالمي: ( من األحسن إسناد صياغة هذه اللجنة إلى مجموعة صغيرة من المسؤولين ذوي المستوى العالي، والذين 
يعملون تحت إمرة شخصية نشيطة ومحترمة على الصعيد الوطني، هذه المجموعة ستتلقى أجرا وموارد مالية وبشرية من أجل 
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القيام بالتحليل التقني وطلب النصيحة من دول أخرى ). أما أمر تمثيلية النقابات داخل هذه اللجنة، فقد حسمته الرسالة الملكية 
إلى مزيان بلفقيه، والتي نصت على وجوب مناقشة تلك المنظمات في أمر هوية ممثليها باللجنة. وتم االشتغال في سرية، وبعيدا 

عن النقاش العمومي أو المتابعة اإلعالمية إلى غاية إنتاج وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نجحت الدولة في أن 
تحشد لها دعما ومباركة واسعتين، مشكلة بذلك إجماعا كان البد منه، على الرغم من فوقيته، لتمرير الضربة القاصمة للحق في 

التعليم. 
لقد كانت قرابة عشر سنوات من تنزيل مضامين الميثاق كافية إلصابة التعليم بالمغرب بشلل تام عبر عنه تقرير البنك 

الدولي الذي صنف المغرب إلى جانب كل من جيبوتي والعراق الذي دمرته الحرب. ثم جاء تقرير المجلس األعلى للتعليم سنة 
 مرددا صدى تقرير البنك الدولي فيما يخص تشخيص وضعية التعليم بالمغرب. وعلى إثر ذلك تم إعالن ضرورة إدخال 2008

القطاع غرفة إنعاش جديدة، وبشكل استعجالي، بغية ضخ مزيد من الهواء في رئتي النظام التعليمي، حيث جاء شعار البرنامج 
االستعجالي بصيغة " من أجل نفس جديد إلصالح منظومة التربية والتكوين". 

طغت على البرنامج االستعجالي جرعة زائدة من اللغة الليبرالية دون الحاجة إلى إخفاء األهداف المراد تحقيقها والمتمثلة 
في إخضاع التعليم بالمغرب لمنطق المقاولة والسوق في أفق تحريره الشامل. وعلى سبيل المثال، شدد البرنامج في الجانب 

المرتبط  بالمدرس على ضرورة ربط نظام التحفيز بالمردودية، وشدد على ضعف التمويل أو اإلنفاق التربوي الذي ربطه تقرير 
البنك الدولي باستمرار الدولة في االلتزام بالمجانية، كما استعمل – في سابقة من نوعها في الحقل التعليمي المغربي – مفهوم " 
العرض التربوي" عند الحديث عن التعليم التأهيلي والعالي، وهو األمر الذي يوحي بهيكلة " سوق تربية" ستخضع كليا لمنطق 
العرض والطلب، بينما في الحديث عن االبتدائي واإلعدادي تم استعمال مفهوم العرض المدرسي، وهنا ينحو المخطط إلى التمييز 

بين جوهر الوظيفة التعليمية الذي هو التدريس وبين الجانب المتعلق بالداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي وخدمات 
الحراسة والنظافة والصيانة......وهو الخاضع لمنطق السوق. بل إن الغاية من مبدأ إلزامية التعليم في االبتدائي واإلعدادي ال 
تخرج عن نطاق ضمان حد أدنى من التعليم ألكبر عدد من العوام األمر الذي يفرضه توفر حد أدنى من التأهيل لليد العاملة من 

جانب وتوسيع دائرة االستهالك من جانب آخر، حيث ينص البنك الدولي على كون مؤشره – أي االستهالك – يرتفع كلما ارتفع 
مستوى التعليم. 

 
 بعض تجليات تفكيك قطاع التعليم في السياسات العمومية .4

 
شكل كل من الميثاق والبرنامج االستعجالي طورا جديدا في تصفية ما تبقى من مكتسبات للمدرسة العمومية، وقد جندت كل 

سبل إضفاء المشروعية على هذه المخططات، من ندوات ولقاءات وبرامج دورية في وسائل اإلعالم. إن الدولة، ومن منطلق 
معرفتها بصعوبة إقناع الناس بمضامينها، اعتمدت إستراتيجية قصف العقول، كما هو معمول به في اإلشهار التجاري. وفي هذا 
الصدد يندرج الضخ اإلعالمي حول تدني المردودية الداخلية بسبب تغيبات المدرسين والحملة الشعواء على حقهم في اإلضراب. 

إن النتائج الكارثية لوصفات المؤسسات االمبريالية  تفند كل المزاعم التي تختبئ وراء لغة اإلصالح. ولعل في النماذج 
التالية خير دليل على ذلك: 

مشكل التمويل وخوصصة القطاع: 
إعالن التراجع عن مبدأ المجانية في التأهيلي والعالي.  
تفويت عدد من الخدمات ( الحراسة - النظافة – الداخليات – اإلطعام المدرسي – النقل المدرسي...).  
إحداث صندوق لدعم التعليم المدرسي، االبتدائي واإلعدادي تتم تغديته من قبل فعاليات المجتمع.  
توسيع دائرة القطاع الخاص، مع المزيد من تحفيز المستثمرين عبر اإلعفاءات الضريبية وهشاشة سوق الشغل.  
تفويض تدبير مدارس عمومية للقطاع الخاص.  
تطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التربوي الخاص ينتظم حول متدخلين خواص من حجم كبير باستطاعتهم  

تغطية التراب الوطني ( بمعنى خلق سوق كبير للتعليم بالمغرب ). 
االستمرار في تقليص ميزانية التجهيز والرهان على دور الجماعات المحلية والمقاوالت.  

مظاهر إقرار المرونة/ الهشاشة: 
  مرونة التعليم المقدم قصد مالءمته مع متطلبات االقتصاد، وفي هذا اإلطار تندرج مفاهيم التعلم مدى الحياة ـ حد

أدنى من التعليم للعوام... 
  تقليص أعداد التوظيفات الجديدة وإقرار التوظيف على الصعيد الجهوي على أساس العقدة، وبناء على أنظمة

وقوانين خاصة باألكاديميات ( المركزة تدبير الموارد البشرية). 
  .( شبكة تقويم األداء المهني ) ربط األجر والترقي المهني بمفهوم المردودية
  مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين،حيث سنتان من التكوين ليتم بعدها الحصول على شهادة المركز، والتي ال

تخول لصاحبها سوى العمل بالقطاع الخاص أو االلتحاق بالتدريس كمتعاقد لمدة ثالث أو أربع سنوات دون 
ترسيم، يمكن بعدها اجتياز امتحان شهادة األهلية لولوج الوظيفة. 

  .اإلجهاز على الترقية كحق، وخصوصا عن طريق الشهادات
  .تعمد ترك فراغ في ما يتعلق بساعات العمل داخل النظام األساسي
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  توجه الدولة إلى إقرار نظام تنافسي في ما يخص أنظمة الحماية لصالح شركات التأمين، وسيكمن دور الدولة في
تنظيم فوضاه، وقد تكون االختالالت التي تعرفها مختلف الصناديق جراء النهب الممنهج فرصتها في ذلك. 

 ) 1995مظاهر تكثيف االستغالل داخل القطاع ( نص عليها تقرير البنك الدولي لسنة 
  .العمل في أقسام مكتظة وأخرى متعددة المستويات
  .التحكم في الحركة االنتقالية وسن إعادة االنتشار التي قد يتسع مجالها مستقبال داخل الجهة
  .تشغيل المدرسين في مختلف األسالك
  .تدريس المدرس الواحد ألكثر من مادة واحدة
  .تدريس المدرس بأكثر من مؤسسة واحدة
  .إقرار العمل بساعات إضافية
  .تقليص حصص المواد الدراسية ربحا لمزيد من المناصب
  .تشغيل أساتذة مؤقتين لسد الخصاص
 .التوجه نحو مراجعة نظام التقاعد بالرفع من السن 

 
 مطالبنا العامة .5

 
  وهو يستحضر السمات 2012 ماي 6 و5إن المؤتمر الوطني العاشرللجامعة الوطنية للتعليم المنعقد بالرباط . يومي 

العامة لصيرورة تفكيك قطاع التعليم بالمغرب، ومن منطلق الوعي بالنتائج الكارثية على كل منتسبي المدرسة العمومية، فإنه 
يوصي ب : 
  .توسيع دائرة الديمقراطية الداخلية كأداة للرفع من وعي الشغيلة حتى تتملك مصيرها بيدها
  .التنسيق مع كل القوى الديمقراطية على خط جبهة التصدي لكاعة المخططات
  .تطوير اآلليات التنظيمية الموحدة لنضاالت ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها
  .تطوير آليات التنسيق في المطالب المشتركة مع القطاعات األخرى والعمل بمبدأ التضامن النقابي

 وذلك من أجل:
 الحريات النقابية: 

 التراجع عن مشروع قانون تجريم اإلضراب، مع ضمان حق ممارسة جميع أنواع اإلضراب -
 ).151 – 87حمل الدولة على المصادقة على جميع االتفاقيات ذات الصلة بالحريات النقابية (  -
 إلغاء الفصول السالبة للحرية النقابية من القانون الجنائي، ومالءمة القوانين المحلية مع مقتضيات االتفاقات الدولية. -
 التصدي لالقتطاعات من أجور المضربين. -

 األجور والنظام الضريبي: 
 مراجعة منظومة األجور بشكل يضمن مبدأ العدالة ويقلص الفوارق المهولة. -
 تطبيق السلم المتحرك لألجور واألسعار. -
 مراجعة شاملة لمنظومة الترقي المجحفة وجعلها أكثر تحفيزا مع إلغاء نظام الكوطا. -
 استرجاع كل مستحقات السنوات المقرصنة لجميع فئات شغيلة القطاع. -
 إقرار التعويض عن المخاطر المهنية المرتبطة بأداء الوظيفة، وتعويض الئق عن العمل بالمناطق القروية والنائية. -
 تخفيض الضغط الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل، وتعويض ذلك بفرض ضريبة على الثروة. -
 الرفع من قيمة التعويضات العائلية بشكل يتماشى ومتطلبات الحياة المتنامية. -

 الحماية االجتماعية: 
 دمقرطة نظام التعاضد وتطويره وتوسيعه خدمة ألبعاده االجتماعية واإلنسانية. -
 التصدي لعبث شركات التأمين بمصالح المتعاضدين والمتاجرة بها. -
مراجعة نظام التعويض الخاص بتعاضدية موظفي وزارة التربية الوطنية بإعفاء المنخرط من جميع مصاريف العالج  -

 والتطبيب بمجرد اإلدالء ببطاقة الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي.
توحيد منظومة األعمال االجتماعية الخاصة بشغيلة القطاع وأبنائهم وتوسيع دائرة االستفادة ( السكن ـ التثقيف ـ  -

 الترفيه.... )، مع تعزيز موقع القواعد التعليمية في اإلشراف والتسيير والمراقبة في أجهزتها.
رفض أي مخطط يستهدف النيل من نظام التقاعد سواء بتمديد مدة العمل، أو عبر الزيادة في نصيب الموظف، والمطالبة  -

 بالرفع من مساهمة الدولة.
  عند التقاعد النسبي.% 2 عوض % 2.5اعتماد نسبة  -
دعم المشاريع السكنية لصالح الموظفين التي تقام في إطار التعاونيات من خالل اإلعفاء الضريبي واستعمال الرصيد  -

 العقاري الذي يفوت للمضاربين العقاريين.
 المطالب القطاعية: 

التراجع عن خوصصة قطاع التعليم وإخضاعه للمخاطر المرتبطة بمنطق السوق، وتحمل الدولة لكامل مسؤوليتها في  -
 القطاع.
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التراجع عن جميع المخططات التي تستهدف إدخال الهشاشة والمرونة لقطاع التعليم، وإقرار تعليم مجاني جيد وضامن  -
 لمبدأ تكافؤ الفرص بالتساوي بين جميع أبناء الشعب المغربي.

التصدي لجميع مظاهر تكثيف استغالل المدرسات والمدرسين ورد االعتبار لهم ولمهنتهم واالعتذار عن ما طالهم من  -
 استهداف وتحقير في وسائل اإلعالم.

إقرار نظام أساسي عادل يقطع مع كل مظاهر الهشاشة ويضمن حقوق جميع الفئات التعليمية في الحماية القانونية وفي  -
 مسار مهني متكافئ.

 فتح مجال التوظيف وإلغاء العمل بالعقدة. -
 الرفع من الميزانيات الخاصة بالقطاع بشكل يتناسب وتنامي أعداد المتمدرسين. -

  إقرار المحاسبة وعدم االفالت من العقاب : 
فتح تحقيق حول الهدر المزمن للمال العام ولمقدرات المدرسة العمومية، والذي رافق جميع المخططات، ومحاسبة  -

المسؤولين عنه والمختلسين وكل من فوتوا على أجيال من أبناء الشعب المغربي فرصة الرقي االجتماعي عبر بوابة 
 التعليم.

 تقديم كشف حساب حول مالية الجمعيات المدرسية ( جمعية تنمية التعاون المدرسي – الجمعية الرياضية...). -
تصنيف واضح في القوانين للجرائم المرتبطة بالتصرف في الميزانيات المرصودة للقطاع، وإقرار العقوبات الزجرية  -

 المرتبطة بها، مع تكريس عدم اإلفالت من العقاب مهما كان تقادمها.
تقديم كشف حساب حول الوضعية المالية لصناديق الحماية االجتماعية ( التقاعد ـ التعاضدية ـ األعمال االجتماعية...)  -

 مع تكريس مبدأ المحاسبة في كل من ثبت في حقه اختالسها.
 مساءلة ومحاسبة الدولة في عدم وفائها باالنتظام في تأدية نصيبها في مختلف الصناديق. -
 فتح تحقيق عمومي في ملف التعليم الخصوصي وما يعرفه من متاجرة بمصير أبناء البلد. -

في األخير يوصي المؤتمر جميع التنظيمات المحلية والجهوية والوطنية المنبثقة عنه بضرورة االنكباب على مهمة أجرأة 
هذا المقرر المطلبي من خالل ملفات مطلبية محلية وجهوية وفئوية ينبثق عنها ملف مطلبي وطني موحد، كما يوصي بضرورة 

االشتغال على الملفات المطلبية ذات الطابع المشترك مع قطاعات أخرى تشكل أرضية للنضال الوحدوي بين جميع أصناف 
 المأجورين والمستخدمين.

 
 من طرف المقررصودق على هذا 

  إ م شالمؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم"
 2012  ماي6 و5 المنعقد بالرباط في
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 مقرر حول العمل وسط الفئات )1( مشروع
 / إ م شللجامعة الوطنية للتعليمالمؤتمر الوطني العاشر الصادر عن 

 2012 ماي 6 و5المنعقد بالرباط في 
تقديم عام: 

منذ خضوع المغرب المالءات المؤسسات االمبريالية تحت ذريعة تسوية المديونية الخارجية وتصحيح التوازنات الماكرو 
اقتصادية، حيث عانت الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة من نتائج برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي 

 على ما تبقى من القطاع العمومي بفعل الخوصصة والنهب أتتتوحشة فيما بعد، والتي م العولمة الإطاروالسياسات اللبرالية في 
(التعليم، الصحة، السكن،   ضرب الخدمة العمومية وتراجع دور الدولة في المجاالت االجتماعيةإلى أدتوالمغادرة الطوعية، 

)  .التشغيل.
 شريك، إلىوفي المقابل حاولت الدولة تدجين النقابات وادخالها في مسلسالت من السلم االجتماعي وتحويلها من نقيض 

 تفكيك قاعدتها الشعبية وعزلها عن نضاالت الجماهير الكادحة واصبح همها الوحيد هو الحفاظ على امتيازاتها من إلىمما أدى 
  ...اقتصاد الريع النقابي

نقابية لها خبرة محترمة في وضع القوانين األساسية تراعي التحول الذي يعرفه  وفي غياب عمل نقابي مكافح وأطر
المجتمع المغربي من حيث التكوين األكاديمي او تحيين القوانين الخاصة بولوج مراكز التكوين في قطاع التربية والتعليم بصفة 

خاصة، او سن سياسات ترقيعية في تشغيل العديد من األطر الجديدة المعطلة كمدرسين عرضيين مياومين في العديد من المناطق 
النائية او التي تعاني خصاص مهول في بعض مواد التدريس دون مراعات القوانين المنظمة للتوظيف وال تخصصات األطر، فقط 

 إطار في أوكان هم الدولة الوحيد هو استيعاب جزء من خريجي الجامعات والكليات المغربية في تشغيلها في اطار الخدمة المدنية 
عرضيين، علما بأن هذه الفترة كانت االرهاصات األولى لتشيكل الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين.  

كل هذه التحوالت انعكست على قطاع الوظيفة العمومية اتجهت الدولة الى بلورة قوانين أساسية على المقاص، مما نتج 
عنه كذلك ظهور العديد من الفئات داخل الوظيفة العمومية كالبريد والصحة والمياه والغابات وغيرها من القطاعات األخرى، لكننا 

في هذه الورقة نركز على العمل الفئوي قطاع التربية والتكوين الذي عرف انضمام افواج كثيرة من خريجي الجامعات بتعدد 
 والذي ال يتماشى والجيل الجديد من 1985 النظام األساسي لإطارشواههم وتكويناتهم الى التعليم المدرسي، وبالخصوص في 

 وغياب ضوابط قانونية وتشريعية محينة ستخلف عدة ضحايا االرتجالالموارد البشرية الخاصة بالتعليم المدرسي، وبالطبع هذا 
 وسيتكرس هذا الوضع المزري لفئات عريضة في قطاع التعليم المدرسي بظهور ...وكوارث بخصوص الترقية، الترسيم، التقاعد

، حيث سيتم التراجع عن العديد من المكتسبات وتكريس المزيد من الحيف والتهميش، نظرا للظروف العامة 2003النظام األساسي ل
المحيطة بتنزيل هذا النظام(حكومة التناوب التوافقي)، ومن هنا ستؤجج النضاالت الفئوية في قطاع التعليم المدرسي والذي ستقوده 
الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء االتحاد المغربي للشغل، بحكم ما راكمته من تجربة قوية ورائدة في هذا المجال، حيث 
كانت تتوفر على نقابات فئوية تشتغل بهذا األسلوب قصد اإلحاطة بجميع حيثيات الملفات المطلبية، ونذكر على سبيل المثال النقابة 

الوطنية للتعليم اإلبتدائي والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي. . . فالجامعة في تلك الفترة اشتغلت على العمل الفئوي من خالل التقسيم 
الذي كان يعرفه التعليم آنذاك(ابتدائي وثانوي) وداخل كل سلك كان يضم اطرا ومطالب ويتم تجميع مطالب كل سلك بأطره، قصد 

بلورة ملف مطلبي شامل لكل العاملين بالتعليم.  
ومن هنا فإن العمل وسط الفئات التعليمية بالجامعة ليس بجديد بل فقط تم تجديده وفق مستجدات الساحة التعليمية، التي 
بواسطة نضاالت الفئات التعليمية التي اعطت نفسا جديدا للجامعة واعادتها الى كفاحيتها ونضالها في كل اسالك التعليم من اجل 

اثارة االنتباه للعديد من الملفات التعليمية المنسية والتي ال تدخل ضمن اهتمامات المسؤولين النقابيين والتي عرت عن االختالالت 
واألخطاء االدارية المرتكبة عن عمد او عن غير قصد. وكذلك لسياسة الهروب الى األمام في ميدان التوظيف في قطاع التعليم 

واتباع سياسة الكم وليس الكيف والجودة، مما اغرق العديد من المناطق النائية المغربية ببنايات اسمنتية ال تراع فيها ادنى معايير 
المؤسسات التعليمية(افتقار لوسائل العمل، سكن المدرس، المرافق الصحية، الماء الصالح للشرب، الكهرباء. . . ). وعدم مسايرة 

النمو الديموغرافي وحق الشعب المغربي في التمدرس من توفير اطر تربوية مؤهلة وبنية تحتية تستجيب لحاجيات التعليم باإلضافة 
لى سلك سياسة ترقيعية في سد إلى عدم تكافؤ الفرص من حيث التعليم بين مختلف مناطق المغرب، كل هذه المعطيات دفعت الدولة إ

هي بأقسام تعليمية  الخصاص من األطر التربوية، ووضع بنايات ال تتوفر على معايير مؤسسات تعليمية تتكدس فيها كتل بشرية، ما
لى إ التربية والتكوين، لهذا استنجدت الدولة بفئة العرضيين من حاملي اإلجازة إال تصلح ألي شئ أنوال بيوت سكنية، يمكن 

الباكالوريا وكذلك ما دون الباكالوريا في المناطق النائية المغرب العميق (الجنوب والشمال الشرقي)، وأغلب هؤالء الذين التحقوا 
و يعانون ألى هذه المناطق النائية إن اغلب هؤالء األطر ينتمون أو تربوي، والمالحظ أي تكوين بيداغوجي أبسلك التعليم لم يتلقوا 

من البطالة، الشئ الذي دفع هؤالء الشباب العاطل قبول هذه الوظيفة رغم الشروط غير القانونية لتوظيفهم، من خالل هذا التوضيح 
لى فئة المجندين إباإلضافة  )2007، 2005، 2002، 2001 (فوج ـالمبسط ظهرت فئة العرضيين الذين ستتفرع عنهم عدة فئات ك

، التوظيفات المباشرة، التربية غير 94لى إ 86المحتفظ بهم في الخدمة المدنية، توظيف المجازين بالتعليم االبتدائي ابتداء من 
لى غير ذلك من الحلول الترقيعية التي ال تستجيب الى معايير التوظيف انطالقا من قانون إ. . . 2009  غشت3النظامية، توظيفات 

) ولم 2003ونظام  85(نظام   سنة التوظيفأثناءالوظيفة العمومية، فكل هذه التوظيفات ال تحترم األنظمة األساسية التي وجدت 
تحترم الشواهد التي وظف بها األطر، حيث تحايل المسؤولون على القانون وحرموا هذه الفئات من ابسط حقوقهم مما فوت عليهم 
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فرص الترقي وتحسين وضعهم المادي واإلعتباري، بل حرموا حتى من حقهم في اتمام دراساتهم العليا بعد احتجاز لشواهدهم لمدة 
 سنوات، مما فجر عدة نضاالت بطولية من أجل االدماج في الوظيفة العمومية، و بذلك بدأ النضال المستمر والنوعي من 04تفوق 

اجل استرجاع الحقوق وتصحيح اإلختالل ورغم السمسرة والزبونية والمحسوبية والتدخالت المشبوهة لبعض أشباه النقابيين فإن 
النضاالت الفئوية اعادت التوازن للملف التعليمي ودفعت الوزارة الوصية الى حل العديد من قضايا نساء ورجال التعليم، وستصعد 

الفئات التعليمية من وتيرة نضالها بإلتحاق فئات جديدة بالساحة التعليمية مما يعكس عمق األزمة التعليمية وعدم مسايرة النظام 
األساسي للتحول والتطور الذي تعرفه الموارد البشرية في قطاع التعليم ومزاجية الوزارة في تطبيق القانون، مما أزم وضعية العديد 

ساتذة الزنزانة أ سنة في انتظار الترقية باالختيار (نموذج 16من نساء ورجال التعليم بالقطاع حيث اصبح األستاذ/ة يقضي اكثر من 
)، وكذلك عدم قدرة النقابات التعليمية على الدفاع باستماتة عن مطالب هذه الفئات وتورط العديد من مسؤولينها في ...، المجازون9

ملفات مشبوهة باإلضافة الى تواطئهم الصارخ مع اإلدارة، مما دفع بالعديد من الفئات التعليمية الى التنظيم الذاتي وتأسيس لجان 
وطنية بدعم من بعض القيادات النقابية الشريفة المناضلة، والتي رأت في هذه الفئات متنفس جديد للجامعة الوطنية للتعليم ودينامية 

جديدة لتجاوز انتكاسة سنوات التسعينيات، ومن تم انطلقت الجامعة من جديد بدماء جديدة ونفس نضالي مكافح قصد استرجاع 
الحقوق المشروعة وبذلك خاض المجندون عدة نضاالت بطولية كان من نتائجها اإلدماج في قطاع التعليم مع احتساب سنوات 

الخدمة المدنية باالضافة الى نضال فئات تعليمية اخرى وعلى رأسهم العرضيين بمختلف فئاتهم ثم المبرزين، المجازين، الدكاترة، 
التوجيه والتخطيط منشطي التربية غير النظامية وغيرهم من الفئات األخرى. فالنضاالت الفئوية بعد مرحلة النضج النضالي افرزت 

قيادات ميدانية مما مكن الجامعة من التوفر على عدد كبير من األطر النقابية التي اصبحت تقود مفاوضات على اعلى مستوى مع 
وزارة التربية الوطنية وخلفت انطباعا جيدا وكانت لها قوة اقتراحية في المستوى المطلوب مما رفع من سقف المكاسب التي حققتها 

وقدرتها على اإلقناع والمرافعة نظرا إللمامها الدقيق بكل عناصر الملف المطلبي. ونظرا لهذا النجاح الذي حققته القيادات الفئوية 
و اإلقليمي، كسبت ثقة العديد من المناضلين بفضل نضاليتها وكفاحيتها، أالجهوي  وأالميدانية سواء على المستوى المركزي 

لى امتداداتها داخل الجهات واألقاليم مما جعل الجامعة إو االتحاد المحلي، باإلضافة أاإلقليم  وأفأصبحت قيادية على مستوى الجهة 
ضمن النقابات األكثر تمثيلية في قطاع التعليم.  

فالعمل وسط الفئات التعليمية نعتبره احد االسترتيجيات األساسية للجامعة الوطنية للتعليم وخزان مهم لمناضلين كفاحيين، 
يتم تطويره بواسطة التكوين والتأطير من اجل عمل نقابي كفاحي وايجاد قيادات نقابية مكافحة على المستوى المركزي والجهوي 
واإلقليمي. والعمل وسط الفئات التعليمية سيبقى حاضرا مادام هناك نظام اساسي فئوي الديمقراطي تجزيئي لنساء ورجال التعليم، 

مما يحتم على كل المناضلين داخل الجامعة العمل على: 
 ـ تطوير اشكال التضامن بين كل الفئات التعليمية.  

 ـ خلق مجلس للفئات داخل القطاع، وكذلك ذاخل الوظيفة العمومية من أجل التنسيق وتوحيد النضاالت.  
 ـ خلق لجنة للدراسات، مهمتها اإلحاطة بالقوانين األساسية وتحديد االختالالت قصد تجاوزها  

رشفة نضاالت الفئات التعليمية.  أ ـ 
  ـ ضرورة ان يضم القانون األساسي للجامعة التنصيص على العمل الفئوي. 

 
 من طرف المقررصودق على هذا 

 إ م ش المؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم"
 2012  ماي6 و5 المنعقد بالرباط في
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  مقرر مؤسسات الخدمات والشؤون االجتماعية)1 (مشروع

للجامعة الوطنية للتعليم. إ م شالمؤتمر الوطني العاشر الصادر عن   
2012 ماي 6 و5المنعقد بالرباط في   

  : مدخل عام

إن ما تعانيه الطبقة العاملة المغربية عامة والشغيلة التعليمية خاصة من حصار وتهميش في المجاالت االجتماعية التي 
شيدتها من عرق جبينها، ومن وضع اجتماعي واقتصادي متدهورين، ونمط عيش بئيس وحياة قاسية تصل إلى حد عتبة الفقر 

بسبب إرادة الحاكمين وإصرار هم على تغييب الديمقراطية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وشن سياسة 
 مبنية على اختيارات ممالت من طرف القوى الرجعية والمؤسسات المالية الدولية والمتميزة بـ:

  * تغييب الملف االجتماعي ونهج الحوار المغشوش، واإلجهاز عن المكتسبات.

 * تجميد األجور والتعويضات وإفراغ الترقية الداخلية من محتواها في مقابل االرتفاع المتحرك ألسعار أبسط ضروريات 
 الحد األدنى للحياة.

 * إفساد المؤسسات، ومنها مؤسسات الشؤون والخدمات االجتماعية، والتشجيع على سوء تسييرها وتعطيل آليات وقواعد 
 الديمقراطية والمراقبة والمحاسبة داخلها، وتحويلها الى صناديق سوداء.

إن هذه المعاناة تفرض على مركزيتنا االتحاد المغربي للشغل المناضلة والمعبرة عن آمال العمال ومصالحهم التواقين إلى 
التغيير، وعلى الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواءها أن تضع في مركز اهتماماتها الخدمات االجتماعية للعاملين بقطاع 
التعليم، سواء ضمن ملفاتها المطلبية أو في نضالها اليومي، ألن هذه الخدمات أصبحت ضرورة وحاجة تفرض نفسها بقوة على 

 النقابة، كما أن الوعي النقابي المتطور يفرز، أساسا، التفكير في صيغ وأشكال االلتفاف حول المسألة االجتماعية.

وبالنظر إلى الواقع االجتماعي الحالي يتبين جليا أن خريطة العمل االجتماعي تنبني على ما هو موجود وقائم بفضل 
الظروف التاريخية والسياسية للبالد، كالصناديق االجتماعية والتعاضديات من جهة، وما تم إحداثه كجمعية األعمال االجتماعية 

لموظفي التربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين، مع ما يشوب هذه وتلك من 
ضعف الخدمات التي تقوم بها، وما تدعو الحاجة إلى إنشائه من إطارات اجتماعية وأندية ترفيهية وثقافية من جهة ثانية. وبالتالي 
وجب تحديد األهداف المتوخاة من مؤسسات الشؤون االجتماعية، وتحليل اإلطار التاريخي لنشأتها وتطورها ومآلها، وكذا رسم 

رؤية الجامعة الوطنية للتعليم لها، وذلك من أجل التوصل إلى صياغة رؤية أفضل لمستقبل العمل االجتماعي، بل ولمستقبل 
 الجامعة الوطنية للتعليم.

فإذا كان النضال النقابي اليومي كثيرا ما يطغى عليه الجانب المادي واإلداري، مما حال دون تطبيق العديد من القرارات 
في المجال االجتماعي، فإن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة هذا، مطالب بأن يعطي لهذا الجانب االهتمام الالزم والكافي، حتى 

 يأخذ ملف مؤسسات الشؤون االجتماعية مكانة متقدمة قياسا بالمؤتمرات السابقة التي ألحت على هذا الجانب.

ومن هنا فإن هذا التوجيه سيمكن من توفير شروط تعبوية ووحدوية شاملة للنضال، تساهم في الرفع من مستوى الوعي 
وتعمل على تطوير الفعل النقابي وتعطي للجامعة قفزة نوعية إلى األمام، وتفتح آفاق جديدة لتحسين األوضاع المادية والمعنوية 

لعموم العاملين بقطاع التعليم. بحيث يجد المنخرطون في النقابة منفعة، وإطار لممارسة نشاطهم الترفيهي والفني واإلبداعي 
 الخالق في الميدان االجتماعي والجمعوي، مما سيزيد من ارتباطهم بالنقابة ومقراتها، بدل االرتباط النقابي النفعي التقليدي.

I   البرنامج وتوجيهات عامة :- 

إن السؤالين اللذين قد يطرحهما المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم على مستوى الخدمات االجتماعية هما: ماذا 
نريد؟ وماذ نستطيع تحقيقه؟ هذا يعني أن على برامج الجامعة االنطالق من الحاجيات الضرورية والمستعجلة للفئات التعليمية، مما 

 يسمح به الواقع ويراعي المؤهالت الذاتية والموضوعية للنقابة.
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فنظرا إلمكانيات النقابة البشرية والمادية، لم يعد من المجدي التعامل بنوع من الالمباالة مع ما تقدمه تشريعات الدولة، 
وبالخصوص وزارة التربية الوطنية في مجال الشؤون االجتماعية، بل الظرف يحتم على الجامعة الفعل في هذا الميدان الستثماره 

 في العمل على تحسين خدماته وتطويرها لصالح الشغيلة التعليمية.

 كيف، إذن يمكن للجامعة المساهمة في تفعيل هذا المجال وإعطائه الدينامية المطلوبة؟

  المؤسسات االجتماعية الموجودة :-1

التعاضدية العامة للتربية الوطنية.*   

، المتعلق بنظام التعاضديات بأنها 1963 نونبر 12عرف المشرع المغربي التعاضديات في الفصل األول من ظهير 
"تجمعات ذات غرض الربحي والتي بواسطة مساهمات أعضائها تنوي القيام لصالح األعضاء وعائالتهم بعمل وقائي تضامني 

 ومساعد تهدف إلى تغطية األخطار التي تصيب شخص اإلنسان".

إذا كانت هذه هي األهداف التي من أجلها تؤسس هذه المؤسسات االجتماعية، فإن تسيير التعاضدية العامة للتربية الوطنية، 
 تجعلنا نسجل بعض المالحظات األساسية: 

إن الخدمات الصحية التي تقوم بها التعاضدية ال تخضع في مجملها للنظام الداخلي لهذه الهيأة وال يحترم جل ما يتضمنه  -1
 من شروط وأولويات، على الرغم مما لذلك النظام من سلبيات وثغرات، وعدم تكييفه مع تطور األوضاع المعيشية للمستفدين منها.

إن العيادات التي تضعها التعاضدية رهن إشارة المنخرطين وذوي الحقوق بالرغم من محدوديتها، وسوء معاملتها،  -2
تخضع لمقتضيات قانون الطب الخاص بما يترتب عنه من هيمنة لالعتبارات التجارية والسعي وراء الربح اآلني والسريع، أما 
عيادات األسنان فحدث وال حرج، فمن أجل خدمات بسيطة يجب االنتظار شهرا وأكثر للحصول على الموعد، مع ما يترتب عن 
 ذلك من مضاعفات...

 إن المعالجات الطبية المباشرة خارج المغرب تقتصر على فئة محدودة ومحظوظة في الغالب من المنخرطين... -3
إن التحليالت والبحوث البيولوجية تتم في مختبرات خاصة وغير تابعة للتعاضدية وغير خاضعة لمقاييس عمومية  -4

 معقولة فيما يخص األسعار والتكليف، والتي تؤدي فاتورتها المنخرط.
إن إرجاع المستحقات من المصاريف الطبية والصيدلية على ضآلتها ال يحترم القوانين المنظمة لهذه التعاضدية، وتظل  -5

 مجاال للتالعب، حيث تستغرق مدة اإلرجاع بالنسبة للمنخرطين العاديين سنة ونصف أو ما يزيد.
إن هذه التعاضدية، باعتبار ألقدميتها، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عهد الحماية، واعتبارا للتوسع الكمي لالنخراطات 

التي تعطيها المكانة األولى بين التعاضديات الموجودة بالمغرب، وتؤهلها الحتالل الصدارة في الميدان التعاضدي، سواء في مجال 
 الخدمات الصحية أو التأمينية أو االستثمارية، تعاني كغيرها من مكونات الشؤون االجتماعية، من العديد من النواقص.

إن التحوالت التي يشهدها مجتمعنا وتطلع أوسع فئات رجال التعليم إلى القي بخدمات تعاضديتهم تفرض على الجامعة 
 العمل في هذه الواجهة، لبلوغ األهداف االيجابية واإلنسانية النبيلة التي أنشئت من اجلها التعاضدية.

: جمعية األعمال االجتماعية لموظفي التربية الوطنية •
 من خالل قراءة القانون األساسي لجمعية األعمال االجتماعية لوزارة التربية الوطنية يتضح ما يلي :

 الخاص بتأسيس الجمعيات، في حين أنها مسيرة مركزيا في شكل مجلس 1958 نونبر 15أنها جمعية تخضع لظهير  -1
إداري تتحكم فيه الوزارة دون اإلشراك الفعلي الفئات العريضة من المنخرطين في االنتخاب والترشيح لألجهزة المسيرة. 

أنها ممولة من طرف الشغيلة التعليمية (إعانة الوزارة، االنخراط) في حين أن المنخرطين ال يشاركون في المراقبة  -2
 والمحاسبة وضبط مالية الجمعية أو معرفة في أي مجال تستغل.

أنها تهدف إلى المساهمة في رعاية المصالح االجتماعية لموظفي وزارة التربية الوطنية في مجال السكن واالستهالك  -3
والثقافة والترفيه وحوادث الشغل، في حين أن هذه األهداف الزالت متعثرة بشكل أو آخر ولم ترق إلى ما يطمح إليه موظفو 
 الوزارة.

لقد بادرت الجمعية وأسست تعاونيات استهالكية في شكل مقتصديات ممولها األساسي الشغيلة التعليمية. وقد تختلف هذه 
المقتضيات من حيث التسيير والخدمات التي تقدمها، ولكنها رغم ما يشوبها، تبقى خطوة إيجابية يجب العمل على تعميمها 

 ودمقرطتها بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة.
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وإذا ما تمت دمقرطة هذه الجمعية، فسيكون مطروحا عليها التخطيط لمشاريع إسكانية، مساهمة في حل مشكل االستقرار 
بالنسبة ألوسع الفئات التعليمية، وكذا إنشاء أندية ومخيمات لالصطياف وخلق نشاطات ترفيهية، ومن خالل الحوار مع الفئات 

 التعليمية يمكن تحديد األسبقيات والسقف الزمني النجاز تلك المشاريع.

ففي المجال السكني على الجمعية تشجيع ونشر الفكر التعاوني بين المنخرطين وتقديم المساعدة اإلدارية والقانونية لهم، كما 
عليها أن تأخذ بعين االعتبار العدد الكمي لموظفي الوزارة للدفاع عن نسبة عالية للموظفين المستفدين في إطار المشروع السكني 

 االقتصادي الذي ستنجزه الدولة.

أما المجال الترفيهي، فإذا كانت هناك أندية أو مركبات لالصطياف أو شيء من هذا القبيل فال يعرف طريقه إال المسؤولين 
 في الوزارة.

إن واجب النقذ الذاتي الموضوعي يفرض علينا أن نشير إلى أن سير هذه الجمعية يعاني من المباالة القواعد التعليمية 
المعنية بها، ومن اتكالهم على أفراد يضعون فيهم ثقة عمياء، أومن سقوطهم في التشاؤم السريع نتيجة االنحرافات التي شابت 

 مجال الشؤون االجتماعية.

إن الدور النقابي في هذا المجال يعتبر دورا رياديا وذلك أمام االتجاهات المعكوسة التي تنهجها الوزارة عن طريق خلقها 
 مشاريع تجارية وبالتالي توظيف أموال ذوي الحقوق بعيدا عن األهداف التي من أجلها أسست الجمعية رغم محدوديتها.

إن الجامعة كإطار نقابي مطالبة بالمساهمة في نشر الفكر التعاوني وفي توعية الجميع بالدور الهام لجمعية األعمال 
االجتماعية في مجال السكن واالستهالك والترفيه والثقافة، وبواجبهم في مسايرتها، وحقهم في معرفة تطور أحوالها، وذلك 

بتخصيص جزء من كل اجتماعاتها النقابية لتقديم العروض والتوضيحات والمعلومات المتعلقة بهذا المجال حتى يشعر الجميع 
بمسؤولياتهم في حسن أو سوء تسييرها. وإن نضالها في هذه الواجهة سيؤدي حتما إلى ترشيد استعمال أموال الجمعية وتوجيهها 

 نحو توفير الخدمات الضرورية والملحة.

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين:*   

انسجاما مع المقارابات العصرية لتدبير الموارد البشرية ومصالحها، التي تتجاوز منطق تسيير شؤون الموظفين اإلدارية 
، العائلية والشخصية، وتفعيال لبعض المواد المدرجة في الميثاق االجتماعيةوالمالية وحسب، بل تتعداها إلى االهتمام بقضايا هؤالء 
 "مؤسسة محمد السادس للنهوض تأسيس 2001، تم سنة 138، المادة 13الوطني للتربية والتكوين، خاصة ما تنص عليه الدعامة 

 باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين."

وإذا كان القائمون على هذه المؤسسة قد حددوا لها أهدافا، من قبيل: "التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتفعيل البنيات 
 التابعة للقطاع العام والخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية لفائدة موظفي الدولة الذين يقومون بمهام تربوية أو إدارية أو

تقنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي وبالؤسسات التابعة لها" حيث تحاول هذه المؤسسة 
القيام بمجموع من األنشطة والخدمات على مستوى المساعدة القتناء السكن، النقل، التخييم والسياحة الداخلية، منح التحفيز والتفوق 

 المدرسي، التغطية الصحية التكميلية، اإلسعاف والنقل الصحي...

وإذا كانت الشغيلة التعليمية كذلك مساهمة في تمويل هذه المؤسسة، على شكل اقتطاعات، فإنه البد من مناقشة خدماتها 
ومقارنتها مع الخدمات التي تقدمها مؤسسات األعمال االجتماعية األخرى التابعة لقطاعات أخرى كقطاع الكهرباء مثال... مما 
يدفع للبحث عن صيغ من شأنها حمل المسؤولين على هذه المؤسسة لتقديم خدمات أفضل، وتجاوز النواقص المسجلة في هذا 

 المجال، والتي يتمثل البعض منها على سبيل المثال ال الحصر:

في عدم استفادة شريحة واسعة من العاملين بالقطاع من خدمات عديدة كالتخفيض الممنوح عن التنقل عبر القطارات، 
 واقتصار خدمات أخرى على جهات ترابية دون أخرى، عدم تعميم مكاتب ..

.................................................................................... 

..................................................................................... 
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  :الخدمات االجتماعية المطلوب إحداثها- 2

  : والترفيهاألندية* 

 العمل النقابي ليس إطار للنضال من اجل تحسين الظروف المادية و االجتماعية فقط بل هو إطار كذلك لممارسة كل إن
 والجمعيات، يبقى على األنديةالنشاطات اإلبداعية والخالقة في الميدان االجتماعي والجمعوي والثقافي والترفيهي. فأمام تكاثر 

 نقابتنا المساهمة في:

 إحداث أندية ثقافية، ترفيهية، رياضية ذات مرافق كاملة.

 إحداث مراكز لالصطياف جبلية وساحلية.

 القيام برحالت لفائدة الشغيلة التعليمية وعائالتهم داخل وخارج التراب الوطني.

  روض لألطفال.إحداث

:خالصة   

إن المؤتمر الوطني التاسع للجامعة قد خصص قسطا من أدبياته للشؤون االجتماعية، لكن ما لم يتحقق في الواقع أي شيء، 
بل لم تخرج تلك األدبيات إلى التداول، ولقد آن األوان لنشر الفكر التعاوني ودور الخدمات االجتماعية والمساهمة في تصحيح ما 

 هو قائم وخلق ما يمكن خلقه، ويبقى على المؤتمر تحديد األجهزة المشرفة على الشؤون االجتماعية، ورسم استراتيجية عملها.

III :اإلطار التنظيمي-   

في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بتحديد كل التدابير النضالية التي يمكن بواسطتها العمل على تصحيح بعض ما يحدث من 
انحرافات وسلبيات، فإننا مطالبون كذلك بتحديد اإلطار التنظيمي حتى تتمكن قواعدنا من فرض المعالجة الجذرية واإلصالحات 

العميقة التي يجب أن تعرفها هذه المؤسسات سواء في قوانينها أو مهامها أو طرق تمويلها أو وسائل السهر على تسييرها ومراقبة 
أعمالها. لذا نرى من الضروري العمل على خلق األجهزة المناسبة، تكون قطعا من تكوين وتحت إشراف األجهزة المركزية 

 للجامعة:

  :اللجنة الوطنية

تتكون من أعضاء من اللجنة اإلدارية، من بينهم عضو من األمانة الوطنية، إضافة إلى كل الفعاليات النقابية ذات االهتمام 
واإلمكانات الفكرية المتمرسة في هذا المجال، ومن األنسب، وتوقا إلى الضبط واالنضباط، أن تكون هذه الفعاليات لها مسؤولية 

في إحدى األجهزة النقابية القاعدية للجامعة (مكتب جهوي، مكتب محلي، المجلس النقابي، لجن المؤسسة، اللجن الثنائية...)، حيث 
 سيكون من اختصاصات هذه اللجنة ومهامها:

  - وضع الخطة الخاصة بتنفيذ البرنامج االجتماعي للجامعة.

  - انجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع االجتماعية المقترحة مركزيا.

  - تقديم مشاريع وخطة ومراحل التنفيذ إلى األمانة الوطنية للموافقة ومتابعة تنفيذها.

  - تمثيل الجامعة في اللقاءات الوطنية والدولية، والمبادرة إلى التنسيق مع الجمعيات ذات النشاط المماثل وطنيا ودوليا.

 - اإلشراف على تكوين اللجن الفرعية وتزويدها بالمساعدة والمشورة والحرص على أال يتعارض أو يعرقل برنامجها 
 المحلي الخطة العامة.

 صودق على هذا المقرر من طرف
 المؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم" إ م ش

2012 ماي 6 و5المنعقد بالرباط في   
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  التفرغ النقابيمقرر حول )1(مشروع 
للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش المؤتمر الوطني العاشر الصادر عن 

 2012 ماي 6 و5المنعقد بالرباط في 
 

 يعتبر التفرغ النقابي من المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة، تستعمله قصد تطوير أدائها 
النقابي والمجابهة اليومية لمشاكل رجال ونساء التعليم عبر التأطير والتوجيه لنضاالتها، والسهر على السير العادي والديمقراطي 

 لهياكل تنظيماتها لما يخدم مصلحة الشغيلة.

وتجدر اإلشارة هنا كون التفرغ النقابي ليس هدية من الدولة، بل هو مكسب انتزع بفضل نضاالت الشغيلة التعليمية عبر 
 تاريخ الصراع النقابي بالمغرب.

إال أنه انسجاما مع طبيعة القيادة البيروقراطية لالتحاد المغربي للشغل الفاسدة، والتي تحارب كل فهم نقابي ديمقراطي 
وكفاحي، تستعمل هذا المكسب الثمين كرشوة وريع نقابي توزعه حسب معايير الوالء والمحسوبية على عناصر احترفت التخابر 

والنميمة والتطبيل ألولياء النعمة، لضبط الخريطة التنظيمية ولجم نضاالت القواعد النقابية وسرعان ما تنتزعه عن كل من 
 تحركت فيهم بقية من الكرامة الغابرة.

إن طبيعة التفرغ النقابي من طبيعة البيروقراطية المسيطرة على قيادة الجامعة الوطنية للتعليم إذ تم إفراغه من مضمونه 
ن من النقابيين خلفه، حتى أصبح المتفرغون داخل الجامعة والنقابي الديمقراطي والكفاحي ليتحول إلى ريع نقابي يهرول االنتهازي

الوطنية للتعليم في السنوات األخيرة مؤسسة قائمة الذات لها قواعدها وآلياتها تكبح كل حركة تصحيحية داخل الجامعة تروم خلخلة 
موازن القوى لصالح الشغيلة التعليمية. هكذا تمت إعادة توجيه هذا المكسب النقابي ليصبح علة ومرضا أذل جزءا من مناضليها 

 ونخر عددا من هياكلها.

إن استنهاض الفعل النضالي الكفاحي داخل الجامعة الوطنية للتعليم ودمقرطتها سيمر دون شك بمعبر كنس كل 
الممارسات البيروقراطية داخلها ومن بينها طريقة توزيع التفرغ النقابي بجعله تكليف نقابي يعطى لمن يتمتع بالشرعية النضالية 
والكفاحية والمصداقية بين قواعد الجامعة عبر آليات شفافة وديمقراطية وربطه بالمحاسبة النضالية من طرف األجهزة التقريرية 

 للجامعة.

ومن أجل ذلك يجب ربط التفرغ النقابي بتنفيذ مهمات نقابية مطلوبة في إطار من الضوابط التي تسمح بالمحاسبة في حالة 
 مرتبطة باألجهزة التقريرية الوطنية والجهوية إداراتاالنحراف عن مهمة التفرغ وذلك عن طريق إعادة توزيعه على شكل ثالث 

  (المكتب الوطني)–  األمانة الوطنية-أي المجلس الوطني والمجلس الجهوي عوض الجهاز التنفيذي 

  اإلدارة المركزية:

 يتم انتخابهم من المجلس الوطني لمدة سنتين ربعة متفرغينأ  تتكون اإلدارة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم من
 تعليم.جامعة الوطنية للويقومون بالمداومة داخل المقر المركزي للجامعة حسب برنامج عمل مضبوط تضعه األمانة الوطنية لل

وتقدم األمانة الوطنية في نهاية كل والية (سنتين) أو كل ما دعت الضرورة لذلك تقريرا مفصال للمجلس الوطني حول 
 سير عمل اإلدارة ليقرر في التمديد أو انتخاب إدارة جديدة.

 اإلدارة الملحقة بالمصالح المركزية:

يتم انتخابهما من طرف المجلس الوطني لمدة سنتين متفرغين اثنين  تتكون اإلدارة الملحقة بالمصالح المركزية من 
ويلتزمان باالستقرار في مدينة الرباط لتتبع الملفات الفردية والجماعية لمنخر طي الجامعة الوطنية للتعليم، والتواصل الدائم مع 
الفروع لتسهيل عملية حل المشاكل اإلدارية والمالية واالجتماعية ألعضاء الجامعة لدى المصالح المركزية وذلك تحت إشراف 

 األمانة الوطنية.
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(سنتين) أو كل ما دعت الضرورة لذلك تقريرا مفصال للمجلس الوطني حول   وتقدم األمانة الوطنية في نهاية كل والية
 سير عمل اإلدارة ليقرر في التمديد أو انتخاب إدارة جديدة.

 اإلدارة الجهوية:

(على حسب التوزيع الوطني لعدد المتفرغين على حسب الجهات من  تتكون اإلدارة الجهوية من متفرغ واحد أو أكثر
طرف المجلس الوطني) يتم انتخابهم من المجلس الجهوي كل سنة في دورة ماي، وتلتزم اإلدارة الجهوية ببرنامج مضبوط يحدده 

 المكتب الجهوي، كما يحق للمجلس الجهوي إنهاء تفرغ أي متفرغ جهوي بناء على تقرير من المكتب الجهوي.

يحق لألمانة الوطنية للتعليم إعطاء التفرغ أو إنهاء مهام أي متفرغ دون االستناد إلى  وفي األخير يجب التأكيد على أنه ال
 تقارير المجالس الجهوية بالنسبة للمتفرغين الجهويين وتقرير المجلس الوطني للمتفرغين اآلخرين.

 

 من طرف المقررصودق على هذا 
  إ م شالمؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم"

 2012  ماي6 و5 المنعقد بالرباط في

 


