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ت ا���و�ة لل��بية ع&% "األنظمة األساسية ا� اصة بأطر األ�اديميان صادقت األ�اديميات ا���و�ة لل��بو�ة والت�و�

من نضال "األساتذة الذين فرض عل<:م التعاقد" ومطالب;:م باإلدماج 56 أسالك والت�و�ن". جاء 0ذا اإلجراء +عد سنة 

ملسلسل  اتو�جوتحلقة حاسمة 56 أكO� عملية للتخلص من التوظيف العمومي  Jعد 0ذه املصادقة الوظيفة العمومية.

 تطبيقا لXن بقطاع التعليماإلعداد السيا_^[ والقانو\ي واإلداري إلدخال JغيX�ات جذر�ة 56 أش�ال توظيف العامطو�ل من 

"تنوjع األوضاع القانونية للموظفXن"، "رgط األجور وال��قية باألداء ـالقاضية بوامر املؤسسات املالية الدولية؛ أل 

تدمX� املقاومة ا��ماعية لشغيلة الوظيفة العمومية و ، املوظفXن ألجور" بالتخلص منا واملردودية"، "تخفيض كتلة

  وضاع عمل�ا.بإضفاء ال�شاشة ع&% أ

  أوال: اإلطار العام لفرض مخطط "التوظيف بالتعاقد

qس ل ال يمكن ف�م مضمون وش�ل األنظمة األساسية ا� اصة بأطر األ�اديميات، دون رgط�ا بما سبق�ا. ففرض التعاقد

املرجعية  إال خطوة أخرى من سلسلة من ال�sمات اس;:دفت الوظيفة العمومية 56 التعليم منذ املصادقة ع&% الوثيقة

 5vبية والت�و�ن"، و�لل� ]wا|5 ع&% التعليم العمومي وأوضاع شغيلتھ: "امليثاق الوط�Oوم النيولي�sاألساس ال~[ تكثف ال

0ا من قوانXن وظ�ائر ومراسيم وgرامج لqست إال Jعميقا وأجرأة ملا ورد فيھ من تال الوثيقة السياسية ال~[ أطرت وتؤطر ما 

  بنود ومبادئ.

  :املرجعية املرتكزات

ال\��اب الدولة من القيام أس �ل السياسات الليO�الية املس;:دفة  ) Principe de subsidiarité( �عتO� مبدأ التفرjع

جو0ر�ة قوام�ا أن املسائل ال~[ يمكن حل�ا ع&% O�ا|5 ع&% فكرة يأ النيولبدوظائف اجتماعية واقتصادية. يقوم 0ذا املب

الوظائف ـ"ال تتحمل�ا املستو�ات العليا. �:ذا املع�w ال ي�تظر من املؤسسات ال~[ تقوم ب مستو�ات ترات�ية دنيا ي�ب�5 أن

دي ل�ا إال حينما ¢:دد عدم التصف ال ت�ت¡[ ل�ذه الوظائ أن تتصدى ملسائل أخرى " fonctions régaliennes السيادية

  .السيطرة السياسية للمالكXن

العليا، ورم<:ا ع&% عاتق  ~[ ي�ب�5 التخلص م£:ا ع&% املستو�اتاملسائل ال +شر�ة" إحدىو�مثل تدبX� ما �سمونھ "موارد 

مرحلة انتقالية لتعليم ا �عتO� مف�وم "تنوjع األوضاع القانونية" لشغيلة ومن 0نا (األ�اديميات ا���و�ة). مؤسسات أد\ى

عاملXن جدد يتم Jشغيل�م وفق  معجنبا إ|% جنب ضرور�ة لتدبX� واقع وجود موظفXن عموميXن وظفوا وفق صيغ سابقة، 

، و5v املرحلة االنتقالية ال~[ ست�ت¨[ +عد أن يتم التخلص +ش�ل ك&5 من النوع األول من أش�ال التوظيف ا��ديدة

 :1999خر�ب ال~[ ��قت منظمة ال��بية والت�و�ن منذ برامج اإلصالح/ الت �لو0و ما نصت عليھ  املوظفXن.

 ذلك 56 بما فصاعدا، اآلن من ا��دد املدرسXن أوضاع تنوjع "يتم :والت�و�ن لل��بية طw[الو  امليثاق من 135 تقول املادة

  وا���ات". يمواألقال املؤسسات صعيد ع&% للتجديد قابلة تدر�جية زمنية مدة ع&% دقاعللت ال�²وء

يئة املستخدمXن تت�ون ا¸�دث لأل�اديميات ا���و�ة لل��بية والت�و�ن، ع&% أن 0 07.00من القانون  )10(نصت املادة 

  من:

  أعوان يتم توظيف�م من لدن األ�اديمية طبقا لنظام أسا_^[ خاص يحدد بمرسوم؛ -

  موظفXن وأعوان 56 وضعية إ��اق. -

 أ�اديمية �ل مستوى  ع&% مراجع;:ا إذ "ستجري ½�ا|5" أن أش�ال التوظيف ستجري ستأقر "ا¸ طط اال  2009و56 سنة 

  ا���ة". صعيد &%ع Jعاقدي نظام حدة، وفق ع&%

مقصود 56  و56 ظل تباطؤ ،+عد أن أدى امليثاق وظيفتھ السياسية املتمثلة بخلق إجماع سيا_^[ ليO�ا|5 ع&% قضية التعليم

سر، و¿عد ... لتفادي ردود فعل الشبqبة واأل ال�²وء للتعاقدل ضرب ا¸�انية و بيك¾� شراسة من قتطبيق مقتضياتھ األ

5 املدرسXن و56 التج�ÀXات والب�يات، و¿عد أن اكتمل البناء التنظي¡[ املفكك لوظائف عملية مفضوحة إلحداث خصاص 6
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أعلن ا¸�لس األع&% للتعليم  �ن،�و يميات ا���و�ة لل��بية والت�ادطنية عO� عملية نقل الصالحيات لألوزارة ال��بية الو 

جÁ:ا سqتم تصر�ف منظور الدولة الليO�ا|5 56 وال~[ بمو "، 2030 -2015برنامجا جديدا، تحت مس¡� "ا� طة االس��اتيجية 

 وتقييمھ املÂ[ مسار0م ومتا+عة األساتذة مع التعاقد صالحيات واق��حت نقل". التوظيف56 مجال " بما 56 ذلكالتعليم، 

 )، حيث تقول 2018(صادق عليھ ا¸�لس ا���ومي يناير  51.71و0و ما أكد عليھ القانون اإلطار رقم  يات.اديم�األ إ|%

  ): "تنوjع طرف التوظيف والÆشغيل لولوج مختلف الفئات امل�نية، بما ف<:ا آلية التعاقد".35املادة (

سا_^[ العام 5 النظام األ مكرر 6 05 صلعديل الفتطبيقي لت مرسوم ع&% 2016 يونيو 24 يوم ا���ومة مجلس صادق

56  سبق أن ورد 0ذا .العمومية إلداراتبا عقود بموجب الÆشغيل وكيفيات شروط بموجبھ يحدد للوظيفة العمومية،

 حق األحوال من حال أي مكرر ع&% أن الÆشغيل +عقود ال ي�تج عنھ "56 6ينص فصلھ حيث  50.05مشروع قانون 

0ذا التعديل سÆستفيد  "قانو\ي" 56 الوظيفة العمومية. لنظام +ش�لعنصر املرونة 56 ا الو0و ما �عw[ إدخ ال��سيم"،

البورجواز�Xن الذين تا+عوا ت�و�نات 56 فروع ال تتوفر بالبلد أو ل�ا تجرgة 56 ميادين معينة، وجاء بناء من أ منھ فئات

  جور كبX�ة جدا.أالتعديل ليÆيح ل�ا االستفادة من 

بXن وزارة ال��بية الوطنية والت�و�ن املÂ[ ووزارة االقتصاد واملالية  7259رقم صدر املقرر املش��ك  2016أكتوgر  24و56 

عمومية ذات Ì صية معنو�ة ، باعتبار0ا مؤسسات أن توظيف األساتذة بموجب عقود مع األ�اديميات ا���و�ة+ش

ع املؤسسات العمومية ال Jسري عليھ أح�ام م ستقالل املا|5، مع خضوع�ا لوصاية الدولة، ومن املعلوم أن العاملوا

  .لة، بل يخضع ألنظمة خاصة بتلك املؤسسةنظمة ا� اصة بإدارات الدو مومية واأل النظام العام للوظيفة الع

�ل 0ذه ال��سانة القانونية عبارة عن مدفعية ثقيلة توج��ا الدولة لقصف ودك أسوار الوظيفة العمومية وحقوق 

  بنضال األجيال السابقة وت�ÎياÍ:ا. بةشغيلة الدولة املكÆس

اقع   فرض املرونة �� الو

ألساس السا5Ï لتدمX� اتعليم، 56 انتظار إنضاج اإلطار القانو\ي والتنظي¡[ إدخال أش�ال مرنة للÆشغيل بالب قامت الدولة

شغلة"، سواء املة، أية عالقة با���ة  - أش�ال Jشغيل "ال تضمن لألستاذ حيث فرضت، النظامي الضامن للشغل القار

  وزارة. ومن 0ذه األش�ال: �انت نيابة إقليمية أو أ�اديمية ج�و�ة أو 

 بتار�خ بالعقدة أساتذة Jشغيل وقرار الÆسعي�يات، من األخX� النصف خالل العرضيXن بÆشغيل اÑ^[الق الثالÐي امل�شور 

ة "أساتذة ال��بية غX� ن�Ô^� مأسان . دون أ2015/2016 الفارط املوسم التوظيف عن الت�و�ن فصل وقرار 2009 غشت 3

 أية ترgط�م ال" ا� صاص سد أساتذة"لوفا): النظامية وسد ا� صاص"، الذين قال ع£:م وز�ر ال��بية الوطنية آنذاك (ا

 ما مجال J 56عمل وال~[ املد\ي ا¸�تمع من جمعيات مع متعاقدون " أÕ:م اعتبار ع&% الوطنية، ال��بية بوزارة إدار�ة عالقة

  ".النظامية غX� ل��بيةاب �س¡�

56 الواقع من خالل ×�وم تدر�5Ö قامت الدولة بتم�يد أرضية تدمX� الشغل القار 56 الوظيفة العمومية، بفرض أمور 

عا��ة أوضاع وgجرعات ال تثX� مقاومة شاملة من طرف جسم الشغيلة، الذي أو0متھ بأن األمر محض إجراءات ظرفية مل

"تنوjع األوضاع القانونية" للشغيلة من الناحية املبدئية ح~� بدأت إجراءات عت فرض طان استاستØنائية. لكن ما إ

  أن ي�ون "محض إجراءات ظرفية". إÕ:ا تكتي�ات حرب، وا��رب خدعة.Jعميم ما �ان يف��ض 
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 KLالوظيفة العموميةغاية الدولة: تدم  

ل�م وÛضعاف قدرÍ:م ع&% الدفاع عن غالJسÚ% الدولة إ|% إضفاء ال�شاشة ع&% Jشغيل أجراÙ:ا قصد Jشديد است

، بدء بالت�و�ن والتوظيف والتأجX� وال��قية إعادة 0ي�لة شاملة لنظام الوظيفة العمومية برمتھ بذلكحقوق�م. تروم 

  ونظام الÆسيX� والرقابة ان;:اء بالتقاعد.

صالحات/ اإل يÆيح فرض التعاقد ع&% األجيال ا��ديدة من شغيلة التعليم، تطبيق 0ذه ا��زمة من 

 النقا¿ي، التنظيم من الشغيلة من عر�ضة فئات وتحرم االستغالل، شدة ال�sومات. تز�د ال�شاشة

  مضمون؟ غX� العمل 56 استمراره أن �علم من نقابة إ|% ينضم يففك

 ) ع&%: "ا��ق 56 ممارسة10وال �غX� من 0ذا الواقع تأكيد النظام األسا_^[ أل�اديمية الرgاط... 56 املادة (

لعمل النقا¿ي وفقا للÆشرjع ا��اري بھ العمل. وال ي��تب انتماء أو عدم االنتماء إ|% نقابة أي أثر ع&% ا

  وضعية اإلطار املتعاقد ا� اضع ملقتضيات 0ذا النظام األسا_^[".

م�دد ملمارسة ا��ق النقا¿ي، كما أن "القوانXن د 0ما أكO� قإن البطالة وا� وف من عدم تجديد الع

افر �ل 0ذا إلر0اب املفروض عل<:م املضرب عن العمل باالقتطاع. و�تض العمل" Jعاقب :اا��اري �

 -عمل النقا¿ي. لكن الÀßول +شروط العمل إ|% درك ا��Þيم سيدفع املفروض عل<:مالتعاقد ومنع�م من ال

  إ|% النضال ضد مخطط التعاقد وشروطھ ا¸�Þفة. -وقد دفع�م فعال

 ]^Ñسعي�يات القرن املاJ وامنذwسياسات تراجعية عن م�اسب نضاالت ما لبنك الدو|5 يدفع الدولة لتب ]

ف "عبء األجور" ع&% مÀXانية عمومية توج�ھ مالي;:ا ألداء +عد االستقالل، وفرض أش�ال عمل تخف

التخ&5 عن �ل التحمالت االجتماعية ال~[ تد5Ï الدولة  ،الديون ا� ارجية وحفز القطاع ا� اص. �عw[ 0ذا

ر غX� مباشرة (معاشات سات الدولية أÕ:ا تثقل مÀXانية الدولية: أجور، مكمالت أجور، أجو ؤسو0ذه امل

ا إال أحد أوجھ تقليص حصة الشغيلة من ال¾�وة القومية مقابل تÎ يم حصة رأس تقاعد). ولqس 0ذ

  املال.

 إ|% يناير اتحف بدأت الدولة 0ذا التقليص بأكO� عملية Jسر�ح جما5Ï تحت عنوان "مغادرة طوعية" ما بXن

. خO�ة سنة 35 إ|% 25 لد¢:م ألف 27 ز0اء ضم£:م من موظف ألف 39 ، حيث غادر حوا|20055 يونيو 30

 وزارة قدرتھ إجما|5 رgح تحقيق إ|% وأدت. در0م مليون  160و مليار 11 العملية Jعو�ضات مبلغ وصل وقد

 املدنيXن املوظفXن أعداد ذلك، إثر %ع& وتقلصت، در0م، مليار 15 ب الوقت ذلك 56 واملالية االقتصاد

 من%  12 سوى  تمثل ال 2006 سنة 56 أصبحت إذ ،% 8,5 ب�سبة األجور  كتلة وانخفضت ،%7,59 ب�سبة

  .2005 سنة 56%  13,6 حدود 56 �انت أن +عد ا� ام، الداخ&5 الناتج

ر�ر البنك الدو|5 قاولتعو�ض 0ذا ا��سم من املوظفXن القار�ن، التجأت الدولة إ|% ما أطلقت عليھ ت

  عاقد.بقطاع التعليم بفرض الت "تنوjع األوضاع القانونية" لشغيلة الدولة، ودش�ت 0ذا ال�sوم

 التعليم شغيلة وحدة تفكيك تفيد إÕ:ا. وا�âة داللة لذات املدرسXن القانونية" أوضاع "تنوjع عبارة إن

]ãن ءوتفXا��ديدة املعادلة مقابل الدولة"، ج�ةاو م 56 "مجموع طبقة الشغيلة ملعادلة حد ووضع املدرس :

  .مع�ا" املتعاقد املؤسسة مواج�ة 56 "الفرد
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  مKOرات واNية

عديدة لتمر�ر مخطط التعاقد، ع&% رأس�ا توفX� مناصب الشغل ومحارgة االكتظاظ  اتلدولة مO�رتقدم ا

حXن بجدوى ادوتحقيق جودة التعليم ومردوديتھ. مO�رات اعتادت الدولة استعمال�ا إلقناع ال�

ومية، "اإلصالحات"/ التخر�بات: امليثاق الوطw[ لل��بية والت�و�ن، ا� وصصة، ال�sوم ع&% ال�åة العم

  بل ح~� التجنيد اإلجباري جرى تقديمھ حال للبطالة.

يقلص الÆشغيل 0ل و�أن الطر�قة الوحيدة ملواج�ة البطالة 0و التوظيف بطر�قة تدمر الشغل القار. 

ا¸�تمع الرأسما|5: استغالل مآ_^[ البطالة لفرض شروط البطالة؟ إÕ:ا آلية قديمة قدم ) القار (لل��سيم

. إنھ اب�Àاز مفضوح من الدولة 56 حق آالف طالç[ القارالشغيلة 56 حاالت الÆشغيل تقبل�ا  الاستغالل 

  الشغل: إما التوظيف بالتعاقد أو البقاء �è 56يم البطالة.

إلدارة والقطاع العام، Í:اجم عدم ل رئqس الدولة تتضمن انتقاداتات اباملO�ر الثا\ي، مستمد من خط

وضع شغيلة التعليم العمومي 56 موقع مسؤولية ا��ضيض الذي  فعاليتھ مقارنة بالقطاع ا� اص. يجري 

  آلت إليھ أوضاع التعليم، مع كيل املديح لفعالية القطاع ا� اص ومردوديتھ.

سي�ون خاضعا +ش�ل دائم  د، سي�ون أك¾� فعالية ومردودية ألنھاقحسب 0ذا املO�ر فإن األستاذ املتع

تھ. 0ل 0ناك دليل عدم إثبات كفاء�ددا بف�ê العقدة 56 حالة ملعايX� تقييم كفاءتھ امل�نية، ما يجعلھ م

ا� اص، إ|% قطاع عمومي الدولة تر�د نقل عالقات االستغالل القائمة 56 القطاع  نأكO� من 0ذا، ع&% أ

  )؟(التعليم

�عاكس 0ذا �ل منطق. من 0و األستاذ الذي سي�ون أك¾� فعالية: 0ل األستاذ املطمëن إ|% مستقبلھ الذي 

  نھ الشغل القار، أم أستاذ مسلط عليھ سيف ف�ê العقدة +ش�ل دائم؟يضم

يد5Ï أنصار التوظيف بالتعاقد أن 0ذه الصيغة ستحارب االكتظاظ، و�لقون 56 وجھ رافضيھ �ìة: "0ل 

يضيع مستقبل التالميذ؟". و0ذا فرض لألمر الواقع واب�Àاز شغيلة التعليم. فالدولة 5v  أنتر�دون 

دى إ|% الب�ية التحتية، أما نقص األطر، املÀXانية ا¸ صصة للتعليم ما أ تظاظ، بتقليصاملسؤولة عن االك

ا استمرار د 0ذjعو  فتتحمل الدولة مسؤوليتھ بفتح باب املغادرة الطوعية وتقليص التوظيف 56 القطاع.

  لنís السياسات املفروضة من البنك العاملي: وضع ت�اليف األزمة ع&% �ا0ل �âايا0ا.

ل األول عن ما بلغھ التعليم من تردي 0و سياسة الدولة الليO�الية القائمة ع&% التقشف وJسليع املسؤو 

الذي �عد استكماال ل�ذا ، التعليم وال�sوم ع&% حقوق الشغيلة التعليمية. وال يمكن للتوظيف بالتعاقد

  ال�sوم، أن يرفع مستوى التعليم، بل بالعكس سÀXيده ترديا.

 -سال -النظام األسا,+* ا'&اص بأطر األ!اديمية ا'()و
ة للKQبية والتكو
ن الر1اطمالحظات حول ثانيا: 

  القنيطرة
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  . التوظيف Zعقود لتكرYس ال)شاشة1

 Jعميم أي املنبع، إ|% Jعداه بل املÂ[، املسار ع&% تدبX�، لم يقتصر ×�وم الدولة ع&% الوظيفة العمومية

لتعليم. وذلك بفرض شروط تحرم امللتحق من حق ال��سيم ا +سلك االلتحاق بداية منذ واملرونة ال�شاشة

  والعمل القار: إنھ فرض أمر واقع ع&% األجيال ا��ديدة من شغيلة التعليم.

ألطر حسب اديمية ا���و�ة "توظف بموجب عقود، مختلف ا�) من 0ذا النظام ع&% أن األ1تنص املادة (

دة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية"، وأن "ف�ê ) ع&% "إبرام العقود مل3احتياجاÍ:ا". وتنص املادة (

  العقد، ال �عطي ا��ق 56 أي Jعو�ض كيفما �ان نوعھ".

أي ش�ل من أش�ال ال��سيم، د يقوم روح 0ذه النظام األسا_^[ ع&% ترسيخ منطق العمل +عقود واسÆبعا

سا_^[ لأل�اديميات ، وjعw[ بھ "اإلدماج ضمن النظام األ و�ج;:د بإضفاء مع�w جديد ملطلب "اإلدماج"

): "يخضع املتدرgون خالل 0ذه السنة الت�و��ية األو|% ملقتضيات عقد 6بموجب عقود". تقول املادة (

  ة".ميالتدر�ب املفî^[ إ|% التوظيف بموجب عقود مع األ�ادي

غX� ) تقول: "9و�جري تقليص احتمال اإلدماج ح~� 56 نظام التعاقد 0ذا بال�سبة ل�يئة التدرjس، فاملادة (

 ]Âس ال يجوز تجديد عقد التوظيف إال +عد النجاح 56 امتحان التأ0يل املjأنھ بال�سبة ألطر التدر

  ".6املنصوص عليھ 56 املادة 

سلطات واسعة إلÕ:اء +ش�ل جازم ع&% منح املشغل/ األ�اديمية ط يؤكد النظام األسا_^[ أل�اديمية الرgا

ة 56 الرتبة األو|% من درجتھ  -ة املعXن -) أن املتعاقد9ملادة (ة. تنص ا -عالقة الشغل بي£:ا وXgن املتعاقد

 "يخضع لف��ة تدر�ب مدÍ:ا سنة �املة وال~[ يتم ع&% إثر0ا: إما تجديد العقد بصفة تلقائية؛ أو ف� ھ دون 

  ي Jعو�ض".أ

ذي ) من الفصل السادس ا� اص بأوقات العمل والرخص، ع&% أن "اإلطار املتعاقد، ال22وتنص املادة (

ش�را متتالية، من رخص مرضية بالتناوب وصل مجموع�ا ستة أش�ر، و�ïز Õ 56:اية  12استفاد خالل 

   آخر رخصة استðناف عملھ"، يجري "فصلھ بدون أي إشعار أو Jعو�ض".

 ع&% املوظفXن العموميXن الذين ال يتوفرون ع&% األقدمية ال~[ تمك£:م من نيل التقاعداألمر س نفينطبق 

]çعديل املستوفون لشرط األقدمية ح~�و  .ال�سJ ان فقد تم إدخال�Xط االستفادة من  ع&% ع�د بنكgير

  السن القانونية لھ. غمعاش التقاعد ببلو 

  ل التكو
ن عن التوظيففص .2

ملÀXانية املوج�ة للتعليم املوó^� بھ من طرف البنك الدو|5، ولqس لضوابط تقليص اف ينضبط التوظي

): "يتم توظيف األطر املتعاقدة، 56 حدود املناصب 4ص االكتظاظ. تقول املادة (��اجيات التالميذ وتقلي

  املالية املقيدة 56 مÀXانية األ�اديمية".

ا عودة ]، و0ذ4ظيف ال~[ Jعلن ع£:ا األ�اديمية" [املادة تو كما أن التوظيف مشروط بـ"النجاح 56 مبار�ات ال

 الذي ناضل األساتذة املتدرgون ) 2015/2016(لروح املرسوم ا� اص بفصل الت�و�ن عن التوظيف 

  .إلسقاطھ
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مسالك جامعية 56 ال��بية"، ال تخول الش�ادات املسلمة م£:ا التوظيف بل ول�ذا الغرض يتم إحداث "

�ش��ط حيث ن اجتياز مبار�ات التوظيف +عقود، [ أحد الشروط ال~[ تمكنھ ملçفقط لتجعل الطالب ي

  &%:اجتياز مباراة التوظيف التوفر ع

  ش�ادة اإلجازة 56 ال��بية أو ما �عادل�ا؛ -

  ش�ادة اإلجازة 56 ال��بية. -

�لفة املن لشروط االنتقاء األو|5 الذي سيجري تنظيمھ بموجب قرار السلطة ا���ومية و�خضع املتبارو 

  ].4بال��بية الوطنية [املادة 

، وسيÆنافس اآلالف من من املؤ0لXن الجتياز مبار�ات التوظيف â مة سيجري إذن ت�و�ن أفواج

ا� ر�جXن ع&% مناصب "56 حدود املقيد 56 مÀXانية األ�اديمية". وjعد 0ذا إحدى آليات سX� النظام 

، املقلصةنافسXن ع&% معروض مناصب الشغل تالرأسما|5، حيث يجري تÎ يم صفوف طالç[ العمل، امل

  أجور0م وحقوق�م االجتماعية.0م للقبول +شروط فرط االستغالل بالضغط ع&% و0و ما يÆيح اب�Àاز 

  نظام _عاقد مزدوج... تفاوت �� األجور  .3

 دة) من النظام األسا_^[ أل�اديمية الرابط ع&% أن األ�اديمية ا���و�ة توظف أطرا متعاق2تنص املادة (

  للقيام بامل�ام التالية: م�ام التدرjس، م�ام الÆسيX� والدعم، م�ام إدار�ة وتقنية، م�ام ا� O�ة.

wعJة إم�انيةو�O ن [ م�ام ا�Xشغيل عاملJ  مناصب) وفق نفس شروط الواردة  03بموجب عقود (56 حدود

العمومية،  داراتإل با عقود بموجب الÆشغيل وكيفيات شروط بتحديد املتعلق 2.15.770 رقم 56 املرسوم

 بدعوى  "ءا� O�ا مع التعاقد" عن تتحدث تضمن 0ذا املرسوم مقتضيات .2016غشت  15الصادر بتار�خ 

 +س�ب الدولة إدارات ت�sر وال~[ العمومية، اإلدارات تحتاج�ا ال~[ وا� O�ات العليا الكفاءات استقطاب

öÌ  ات وضعف األجورÀXا� اص القطاع ھيمنح ما مع مقارنة والتعو�ضات التحف.   

) 2017أغسطس 04( 3.95.17 رقم ا���ومة لرئqس قرار 2017 أغسطس 21 االثنXن يوم صدر سنة و¿عد

 الذين واألعوان لO ²�اء ا¸ ولة التنقل عن التعو�ضات ومقادير الش�ر�ة ا��زافية األجور  مقادير بتحديد

  :ي&5 كما ”ا� O�اء“ أجور  رالقرا حدد وقد العمومية، باإلدارات عقود بموجب Jشغيل�م يتم

  ؛)امل�نية التجرgة من سنوات 10 من وأقل 5 بXن ما( ش�ر�ا در0م ألف 30 بXن -

  ؛)امل�نية التجرgة من سنوات 15 من وأقل 10 بXن ما( ش�ر�ا در0م ألف  35 -

  ؛)امل�نية التجرgة من سنوات 20 من وأقل 15 بXن ما( ش�ر�ا در0م ألف  40 -

  ؛)امل�نية التجرgة من سنوات 25 من وأقل 20 بXن ما( ش�ر�ا در0م ألف  45 -

  .امل�نية التجرgة من سنة 25 ع&% يتوفر ملن بال�سبة در0م ألف  50 -

"األطر املتعاقدة"، وال~[ يجري البؤس ا� اصة بـلنقارن األجور السمينة املمنوحة ل�ؤالء ا� O�اء، بأجور 

  .وال��قية تقليص�ا بال�sوم ع&% حق التقاعد
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  : مز
د تحكم �� شغيلة التعليمةسلطات مدير األ!اديمية املطلق. 4

ضيق صالحيات مؤسسات ال��بية والت�و�ن، وتصر ع&% منذ عقود وتقار�ر البنك الدو|J 5شX� إ|% 

 يوجد يقول أحد تقار�ر البنك الدو|5 �:ذا ا� صوص: "ال توسيع�ا، 56 إطار ما تطلق عليھ "ح�امة".

 صالحيات ع&% ذلك من بدال االعتماد و�تم واملنا×í، املدرسXن تقييم 56 املدارس ءملدرا مركز�ة ال صالحيات

  مركز�ة".

حيات مدراء املؤسسات، وضم£:ا مدراء األ�اديميات، تأJي 56 سياق الرغبة 56 التحكم 56 إن توسيع صال 

تضمن النظام  لذلك شغيلة التعليم ملنع�ا من مقاومة ال�sوم ال�اöù الذي يفتتحھ الÆشغيل بالتعاقد.

 اص بأطر أ�اديمية الرgاط... موادا Jعطي ملدير األ�اديمية مطلق الصالحية 56 تدبX� ما يطلق األسا_^[ ا�

  عليھ القاموس الليO�ا|5: "املوارد ال�شر�ة".

و5v صيغة غX�  بـ"االنضباط واح��ام الرؤساء"،) ع&% أن اإلطار املتعاقد يل�Àم 11ولفرض ذلك تنص املادة (

"يجب ع&%  :منھ ع&% 13األسا_^[ للوظيفة العمومية الذي نص الفصل  �:ذه الفجاجة 56 النظام واردة

، فإذا �انت السلطة الرئاسية 56 الوظيفة العمومية سلطة الدولة وjعمل ع&% اح��ام�ا"املوظف أن يح��م 

يغة 56 الص كتل، فإن ورود0ا بتحت مس¡� سلطة الدولة محددةند0ا 56 اختصاصات قانونية تجد س

ملاذا ال ينص النظام األسا_^[ ع&% . مطلقا للرئqستجعل تلك السلطة حقا Ì صيا  �اديمياتنظام األ

��بية والت�و�ن باأل�اديمية"؟ إن األمر يجد خلفيتھ 56 ضرورة "االح��ام املتبادل بXن �ل فئات منظومة ال

  عمل.ملراقب والر0بة من رب المن ا نقل لعالقات ا� ضوع القائمة 56 القطاع ا� اص: ا� وف محاوالت

  األ!اديمية مدير بيد  التأديبحصر سلطة . أ

  اديميات ا���و�ة 56 0ذا الباب نفس ما �سري ع&% موظفي الدولة الرسميXن.مع األ��سري ع&% املتعاقدين 

يç[". التأد): "يمارس مدير األ�اديمية السلطة التأدي�ية، وتقوم ��نة األطر بدور ا¸�لس 36تقول املادة (

 الة تؤكد ع&% حصر سلطة التأديب والعقاب 56 يد املدير، بqنما ال تتمتع ��نة األطر إحقال لكن املواد ال

  بصالحية اسÆشار�ة، أي إبداء الرأي غX� امللزم.

وJعتO� ��نة األطر املنصوص عل<:ا 56 النظام األسا_^[ بمثابة ��نة إدار�ة مÆساو�ة األعضاء ج�و�ة، 

بـ"تجديد العقد ع&% إثر ان;:اء ف��ة دارة األ�اديمية 56 أمور تتعلق تقديم املشورة والرأي إل ا 56 و�قتصر دور0

تدعاء من املدير الذي ]. وتجتمع باس34التدر�ب، املسائل الفردية املتعلقة بال��قية والتأديب" [املادة 

"تبدي آراء0ا بأغلبية  بارة:إ|% دور0ا االسÆشاري بصر�ح الع )33(عمال�ا، وJشX� املادة يحدد جدول أ

ألعضاء ا��اضر�ن"، وÛبداء الرأي û^[ء وسلطة التقر�ر واالع��اض û^[ء آخر. وح~� إبداء الرأي يجري ا

  تضqيقھ ب��جيح صوت الرئqس 56 حالة Jعادل األصوات.

يمية إصدار العقوgات من الدرجة األو|% (اإلنذار والتوgيخ) بيد مدير األ�ادصالحية  )38(املادة تحصر 

بqنما Jش��ط إصدار املدير للعقوgات من الدرجة الثانية (تأجيل ال��قية 56  دون اسÆشارة ��نة األطر،

الرتبة ملدة ال تتجاوز سنة، االنحدار من الرتبة، الق�قرة من الدرجة، العزل) باسÆشارة 0ذه ال�²نة 

.(]çا¸�لس التأدي)   
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�وي)، والتنصيص 56 ية (بمثابة وز�ر Jعليم ج�اديمإن 0ذه السلطات الواسعة ا¸�صورة بيد مدير األ

النظام األسا_^[ ع&% ضرورة "االل�Àام باح��ام الرؤساء"، ستجعل السلطة التقدير�ة والفعلية ملدير 

  األ�اديمية سيفا مسلطا ع&% األطر املفروض عل<:ا التعاقد.

  

  

  الرخص إصدار . ب

  الدولة الرسميXن. ب نفس ما �سري ع&% موظفيالبا اديميات ا���و�ة 56 0ذامع األ��سري ع&% املتعاقدين 

) 56 ما يخص إصدار الرخص: "يبقى ملدير األ�اديمية أو املسؤولXن املفوض ل�م ذلك، 19تصرح املادة (

 �Oعتjير�ة صالحية االستجابة لطلبات 0ذه الرخص أو رفض�ا". و�Oن باألمر بالوثائق التXو¿عد إدالء املعني

لنظام األسا_^[ ا���وي ذاتھ. ملاذا Jعطى للمدير خص ال~[ يقر0ا �:ا 0ذا ا% الر 0ذا تضqيقا ل�²صول ع&

الرخص اإلدار�ة، الرخص االستØنائية ألسباب ): 10صالحية رفض طلبات الرخص ال~[ نصت عل<:ا املادة (

  عائلية أو خطX�ة، رخصة أداء مناسك ا�íü، رخصة الوالدة، الرخص املرضية.

~[ ال تحد م£:ا أي ج�ة أخرى، سواء Jعلق األمر لالتعسفية سلطة املدير  د ع&%ال مO�ر إذن، إال التأكي

با¸�لس اإلداري أو ب�²نة األطر. إن األطر املفروض عل<:ا التعاقد تقف 0نا بمواج�ة سلطة مطلقة، 

  شب<:ة تماما +سلطة رب العمل داخل مقاولتھ.

  . فhi العقودج

وتر0ن مصX� األطر  بيد مدراء األ�اديميات، حياتيبقى ف�ê العقد بدون Jعو�ض من أخطر الصال 

  ) ع&% 0ذه الصالحية صراحة:3املتعاقدة بمشqئ;:م. تنص املادة (

  "يتم إبرام العقود املشار إل<:ا أعاله ملدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.

املنصوص  تصة إال أنھ يمكن ف�ê 0ذه العقود من أحد الطرفXن، كتابة، +عد اسÆشارة ��نة األطر ا¸

  +عده، وذلك مع اح��ام م�لة إشعار مدتھ : 31 عل<:ا 56 املادة

 ثمانية أيام خالل ستة أش�ر من العمل -

 ش�ر +عد ستة أش�ر من العمل -

�ق 56 أي Jعو�ض كيفما �ان مع مراعاة آجال اإلخطار املنصوص عل<:ا أعاله. فإن ف�ê العقد، ال �عطي ا�

  نوعھ.

سابقة والالحقة ال~[ تÆشابھ ف<:ا أح�ام ي�سف �ل املواد ال )3(ة املادول من 0ذا القسم األ ي�سف 

، إنھ القسم الذي يمثل مانات التأدي�يةضاملتعاقدين مع أح�ام الرسميXن فيما يتعلق باإلجراءات وال

: جعل شغيلة التعليم املفروض عل<:م التعاقد 56 وضعية خضوع دائمة، لغاية منھحقيقة نظام التعاقد وا

نقص اشر عمليات تقليص عدد "موظف<:ا" �لما دع;:ا ضروراÍ:ا املالية (املشغل (األ�اديمية) لتبق يد وÛطال 

مثال �أن Jش��ط عل<:ا غرافية) أو التعاقدية (سباب ديمو ) أو التدبX�ية (تقلص ا� ر�طة املدرسية أل املÀXانية

ذلك باسÆشارة ��نة  ن رgطمؤسسة مالية تقليص عدد العاملXن لد¢:ا ل�²صول ع&% قرض) لذلك، مع أ
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لإلدارة، وحدود صالحياÍ:ا ر ما 0و إال ذر للرماد 56 العيون، ف��كيبة ��نة األطر Jعطي األفضلية األط

  .اسÆشار�ةمحض : معروفة

خذ "القوة القا0رة" كمO�ر "لإلطار املتعاقد الذي انقطع عن العمل، ولم يلتحق بھ 56 اآلجال املقررة وال تؤ 

مثال: "إذا ترك اإلطار املتعاقد وظيفتھ، وجب إنذاره بالعودة ) 46ما وردت 56 املادة (_^[، ك56 النظام األسا

إ|% مقر عملھ خالل السبعة أيام املوالية لتبليغ اإلنذار... وÛذا انصرم األجل املذ�ور ولم يلتحق املعw[ باألمر 

Æاس �Xشارة بمقر عملھ، جاز ملدير األ�اديمية أن يصدر 56 حقھ مباشرة من غ) ]çة ) عق!!ا¸�لس التأديgو

  العزل".

) صالحية ف�ê العقد دون إشعار أو Jعو�ض 56 حالة "ا\عدام الكفاءة امل�نية، وذلك +عد 48وتوسع املادة (

اسÆشارة ��نة األطر ا¸ تصة". فصالحية تحديد معايX� "ا\عدام الكفاءة امل�نية" توجد بيد الرؤساء 

  بمدير األ�اديمية.تعلق األمر 0نا، صراحة، "، و�املباشر�ن لـ"اإلطار املتعاقد

) ال~[ تنص ع&% فصل العاجز عن العمل +عد رخص قصX�ة ومتوسطة 25) و(22نفس الþ^[ء فيما يخص (

  وطو�لة األمد "دون أي إشعار أو Jعو�ض".

  . تفكيك ا'jماية االجتماعية5

ضال عقود من الن، ان�Àع;:ا +ماليةO�ى ل�²ركة العJعتO� أنظمة ا��ماية االجتماعية من امل�اسب الك

والت�Îيات. و5v عبارة عن أش�ال أخرى لألجر غX� األجر املباشر: أجور غX� مباشرة مؤجلة مثل معاشات 

التقاعد والزمانة، ومكمالت أجور من Jعو�ضات ودعم القدرة الشرائية خاصة فيما يخص التأمXن ع&% 

  األمراض امل�نية وحوادث الشغل.

ا��ماية االجتماعية، ساعية إ|% تفكيك�ا، وgالتا|5 التخلص  �sوم النيوليO�ا|5 أنظمةية الاس;:دفت مدفع

الدولة وتحد من  جتماعية"، ال~[ تثقل حسب األيديولوجية النيوليO�الية مÀXانيةال من 0ذه "الت�اليف ا

  .تنافسية االقتصاد

ق االجتماعية (بدء بالصندو ماية �ذه األوامر وأطلقت ×�وم�ا مس;:دفة صناديق ا��لاستجابت الدولة 

  ) وJسليع ال�åة وضرب طا+ع�ا العمومي.املغر¿ي للتقاعد

األنظمة األساسية ا� اصة بأطر األ�اديميات ا���و�ة عن 0ذا ال�sوم، لذلك فصل النظام  تحدلم 

ن األسا_^[ ا� اص بأ�اديمية الرgاط... بنودا تقلص كثX�ا من ضمان Jغطية ��ية وحماية اجتماعية �ا

خصص الفصل السا+ع من نظام أ�اديمية الرgاط... ل�ذا األمر تحت  بقا.تع �:ا شغيلة التعليم سايتم

."5Ïعنوان "االحتياط االجتما  

  . الفصل من العمل Zعد ثبوت الm(زأ

): "بال�سبة لإلطار املتعاقد الذي استفاد، خالل اثw[ عشر ش�را متتالية، من رخص 22تقول املادة (

ز Õ 56:اية آخر رخصة عن استðناف عملھ، فإنھ يفصل ل مجموع�ا ستة أش�ر، و�ïوب وصمرضية بالتنا

) فيما يخص الرخص متوسطة أو طو�لة 25بدون أي إشعار أو Jعو�ض". و0و نفس ما نصت عليھ املادة (

و�ندرج 0ذا 56 مسلسل تراجعات ش�دÍ:ا الوظيفة العمومية، ال~[ �انت تنص أنظم;:ا ع&% أن  األمد.
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ز عن استðناف عملھ ضمن شروط معينة فإنھ يحال ع&% التقاعد سنة، و�ï 21ذي عمل ملدة ظف الاملو 

عن 0ذا األمر حيث أض�%  ع&% ع�د ح�ومة بنكX�انوjستفيد فورا من معاشھ التقاعدي، وتم ال��اجع 

ميات �ادي، لنصل مع أنظمة األالتمتع باملعاش التقاعدي رX0ن ببلوغ السن القانو\ي لإلحالة ع&% املعاش

   Jعو�ض.للفصل دون إشعار أو 

يجري التخلص من "اإلطار املتعاقد" العاجز عن استðناف عملھ ألسباب ��ية، ب�ل س�ولة و�أنھ مجرد 

آلة انقضت مدة صالحي;:ا. إنھ ما آل إليھ وضع األجراء تحت 0يمنة األيديولوجية النيوليO�الية ال~[ 

نظور التقw[ واالقتصادي إ\سا\ي تضامw[ وjعم امل منظور JعتO�0م مجرد "موارد +شر�ة". ينعدم �ل 

املردودية املتأتية من استغاللھ ح~� آخر  ا¸�ض، الذي يأخذ باالعتبار "مردودية اإلطار املتعاقد"، 0ذه

  ، و�رمى إ|% حاو�ة األزgال تماما كما ترمى حبة ليمون معصورة.قطرة دم

لناتجة عن األمراض، حاالت ال½�ز عن العمل ا مل �لاملنطقي إذن أن يجري توسيع معاش الزمانة لqش

5 الوظيفة العمومية كذلك، ال½�ز الناتج عن مزاولة امل�ام. و0ذا مطلب وجب رفعھ 6 وعدم حصر0ا 56

   الزمانة اال +س�ب حوادث مص�²ة (حوادث شغل) نتج ع£:ا �ïز دائم. وال~[ ال يمكن التمتع ف<:ا بمعاش

  . التقاعدب

د. وقامت ب�sوم�ا الثالÐي داف الصندوق املغر¿ي للتقاعباس;: د&% صناديق التقاعم�ا عأت الدولة ×�و بد

�ق (الز�ادة 56 \سبة االقتطاع، تقليص رصيد املعاش، ز�ادة 56 عمر التقاعد). 0ذا ا�املعروف ع&% 

ملنح  �ما5Ïـ"النظام ا�ولÆس�يل تمر�ر 0ذا ال�sوم، أ��قت األنظمة األساسية ا���و�ة "أطر0ا املتعاقدة" ب

  qس بـ"الصندوق املغر¿ي للتقاعد" حيث ينخرط مجمل شغيلة الدولة الرسميXن.رواتب التقاعد" ول

): "تخضع األطر املتعاقدة باأل�اديمية فيما يخص التقاعد للنظام ا��ما5Ï ملنح رواتب 28نصت املادة (

  التقاعد".

لتقاعد، لصندوق املغر¿ي لداخل ا ميات"ألطر املتعاقدة مع األ�ادي"ا انخراطلqس 0ناك من داع لعدم 

د بدل ال��سيم. الغاية إذن 0و التخلص من "التحمالت ماما كما ينعدم أي مO�ر لفرض التعاقت

النظام ا��ما5Ï، وJس�يل ال�sوم ع&% ا��ق االجتماعية" ال~[ يتمÀX �:ا الصندوق املغر¿ي للتقاعد مقارنة ب

  .2000سنوات مطلع 56 التقاعد الذي انخرطت فيھ الدولة منذ 

  غرoي للتقاعدالصندوق امل

جرى توسيع التغطية لفائدة املستخدمXن املغارgة  1950و 1931، وXgن 1930مارس  30أحدث بتار�خ 

وحدت األنظمة املنخرطة  1971و 1950العاملXن بإدارة ا��ماية، و�ان �عمل بنظام الرسملة. وXgن سنوات 

لة عكس نظام الرسملة القائم ع&% التضامن بXن أجيال الشغيع&%  بداخلھ واعتمد نظام التوزjع، القائم

  الفوائد املتأتية من اسÆثمار اقتطاعات �ل أجX� بمفرده.

يتحمل�ا مناصفة املنخرط واملشغل  من مجموع األجرة القارة 20%دوق ننخراط 56 الصال تبلغ واجبات ا

و0ذه  ،التقاعدرفع قيمة معاش  يÆيح ، و�جري تصفية املعاش ع&% أساس آخر أجرة، و0و ما(الدولة)
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Ú% الدولة +ش�ل حثqث إ|% ال��اجع ع£:ا، ولك£:ا مÀXات يتفوق �:ا نظام الصندوق املغر¿ي م�اسب Jس

  التقاعد. للتقاعد عن النظام ا��ما5Ï ملنح رواتب

اتب التقاعد   النظام ا'(ما�r ملنح رو

رضيXن ملؤقتXن واملياومXن والعمXن ا، وjشمل املستخد1977أكتوgر  4أحدث بظ�X� شر�ف مؤرخ بـ 

قدين ا��اري عل<:م االعاملXن مع الدولة وا��ماعات ا¸�لية، ومستخدمي املؤسسات العمومية واملتع

  ا��ق العام.

  تنقسم واجبات االنخراط إ|% قسمXن:

-  :�Xمن مجموع األجرة القارة 6%مسا0مة األج  

  وتنقسم بدور0ا إ|%:�:ا، من األجرة املصرح  12%مسا0مات أرgاب العمل:  -

  6%ط ثابت: + قس

 :�X6%+ قسط قابل للتغي  

ع&% نظام التوزjع (القائم ع&% التضامن بXن أجيال املنخرطXن)، للتقاعد 56 حXن �عتمد الصندوق املغر¿ي 

ع&% التمو�ل املزدوج: ثلثXن ع&% الرسملة  ح رواتب التقاعد نظاما معقدا يقوم�عتمد النظام ا��ما5Ï ملن

بات انخراط ومسا0مات املشغل القارة عن طر�ق الرسملة، أما % التوزjع، حيث JسX� واجلث ع&وث

مسا0مات املشغل القابلة للتغيX� فÆسX� عن طر�ق التوزjع. أي أن ثل�[ اقتطاع واجبات انخراط ال~[ 

 قلباتJش�ل احتياطي مستقب&5 لألجX� يجري ا¸�ازفة �:ا 56 اسÆثمارات قد تن�ö أو تفشل، +س�ب ت

  السوق املالية.

 اإلصالحات املقياسية)عليھ (قبل ال�sوم األخX�  قت الذي �عتمد فيھ الصندوق املغر¿ي للتقاعدو56 الو 

ع&% آخر أجرة �أساس الحÆساب املعاش، و0و ما يرفع قيمتھ، �عتمد النظام ا��ما5Ï ملنح رواتب التقاعد 

��ما5Ï +عض عاش. كما �عرف النظام امة املع&% معدل أجور ا��ياة امل�نية، و0و ما يخفض من قي

املشا�ل الناتجة عن السياسة النيوليO�الية للدولة، حيث تقلصت القاعدة الديمغرافية ل�ذا النظام بفعل 

  خوصصة +عض املؤسسات العمومية.

  . ر1ط الKQقية باملردودية6

 ة الشغيلة وتÆيح ل�ا قوةل طبقيÆيح النظام األسا_^[ املوحد ع&% املستوى الوطw[، معايX� موحدة تجمع �

مفاوضة جماعية حول األجور وتطور 0ذه األجور (ال��قية). JسÚ% الدولة من خالل تنوjع األوضاع 

تفتqت وحدة 0ذه املعايX� وgالتا|5  إ|%القانونية للشغيلة (Jعدد األنظمة األساسية القائمة ع&% التعاقد)، 

  متعاقد" لوحده. "إطارجعل ال��قية مرتبطة بمعايX� فردية تخص �ل 

 النظامية لنظام القديم ع&% معايX� موحدة Jعتمد فيھ ال��قية 56 الرتبة والدرجة ع&% الشروطاعتمد ا

مع  باالختيار لل��قية بال�سبة سنوات وعشرة امل�نية الكفاءة مباراة الجتياز �أقدمية سنوات التالية: ست

 22%د 56 \سبة ملوظف خارج ا��صيص ا¸�د<:ا ار¿ع سنوات ي���% فتحديد سقف لالنتطار حدد 56 أ

  .باملائة من املقيدين 56 الالئحة السنو�ة لل��قية
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�sقية بالش�ادة، و56  وم ع&% 0ذه اآلليات النظامية بدءجرى ال�2بإلغاء ال�  �Oأصدر مرسوم  2005د�سم

 .العمومية اإلدارات موظفي وتقييم تنقيط ، ا� اص بتحديد مسطرة2-05-1367رقم 

  وم عناصر تنقيط التقييم 56 خمس:) من 0ذا املرس2املادة (حصرت 

 بالوظيفة؛ املرتبطة األعمال إنجاز -

 املردودية؛ -

 التنظيم؛ ع&% القدرة -

 املÂ[؛ السلوك -

 .واالبت�ار البحث -

 ملتقيي) من نفس املرسوم ع&% أن املوظف املرöÌ لل��سيم وال���5 56 الدرجة، يخضع "10وتنص املادة (

 إثر ع&% املباشر الرئqس املباشر"، و"�عد الرئqس مع مقابلة يتضمن س�تXن، �ل األقل ع&% واحدة مرة يتم

 مناسبة م�ام ملمارسة وا��ركية التأ0يل إعادة من لالستفادة املوظف حاجة مدى يO�ز تقر�را املقابلة 0ذه

 .الدرجة" 56 وال���5 لل��سيم استحقاقھ مدى وكذا ملؤ0التھ،

يم 56 الدرجة تخضع 0نا للسلطة التقدير�ة للرئqس املباشر للموظف ر أحقية ال���5 أو ال��سمعيا أي أن

.öÌاملر  

�عد 0ذا خضوعا لتوصيات/ أوامر البنك الدو|5 الذي يصر ع&% رgط األجور وتطور0ا باملردودية الفردية 

�X5 آلية للألجvت وحدة الشغيلتتكثيف االستغالل و56 نفس الوقت ل، وqليص ت�اليف�ا.ة وتقفت  

) من نظام 14نظمة األساسية ا� اصة بأطر األ�اديميات ا���و�ة ع&% 0ذا، فقد نصت املادة (حافظت األ 

أ�اديمية الرgاط ع&%: "Jسند سلطة التنقيط إ|% مدير األ�اديمية الذي تبقى لھ صالحية تفوض<:ا إ|% 

لة بتقييم عام ول \شاطھ نقطة عددية مذيد يزاون سنو�ا ل�ل إطار متعاقاملسؤولXن املعنيXن والذين يمنح

  لقيمتھ امل�نية".

وgما أن ال��قية 56 الدرجة Jش��ط توفر منصب ما|5 شاغر (املناصب املالية املقيدة 56 مÀXانية األ�اديمية)، 

 .ولqس توفر شروط ال��قية 56 األجX�، فسيجري تضqيق حصول�ا

  . tuاية ا'jركة االنتقالية7

التعليم، إم�انية ا��ركة االنتقالية وJغيX� م�ان  نظام أسا_^[ موحد لشغيلة واسطةيمنح التوظيف ب

التعيXن. ومنذ مدة والدولة JسÚ% لتمر�ر قوانXن Jسمح ل�ا بالتحكم 56 حركية األساتذة و0و ما أطلقت 

  عليھ "إعادة االنÆشار".

العمل وJغيX� م�ان  ج�ات البلدبXن  نتقالال تقî^[ أنظمة التعاقد ا���و�ة مع األ�اديميات Õ:ائيا ع&% حق ا

بما يالئم االستقرار االجتما5Ï والنفÔ^[ للشغيل، وتجعل "اإلطار املتعاقد" "قنا وعبدا" لدى األ�اديمية 

  ال~[ "Jعاقد" مع�ا.
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) من نظام أ�اديمية الرgاط ع&% ال�Àام "اإلطار املتعاقد" بـ"قبول مقر العمل وكذا التعيXن 11تنص املادة (

"، دون تحديد معايX� 0ذا ومي ال~[ يتم تحديد0ا من قبل اإلدارةت ال��بية والتعليم العممؤسسابإحدى 

  حاالت اجتماعية... ا�ê.الت "األطر املتعاقدة": ا���س، التعيXن وا��رص ع&% مراعاة حا

راجع ) حق االنتقال داخل ا���ة، و0و إعدام Õ:ا�ي ��ق JغيX� م�ان العمل وطنيا، وت53وتحصر املادة (

يھ الدولة ا��ديثة، ورجوع إ|% قواعد العصور الوسطى، حيث �ان الفالحون ع&% األساس الذي بنqت عل

األقنان ملزمون بالعمل داخل إقطاعية سيد0م، و�منع عل<:م JغيX� م�ان إقام;:م وعمل�م، وjعتO� 0ذا 56 

  ت).املو  عرف األسياد اإلقطاعيXن 0روgا �ستحق عقوgات جسدية (ا��لد، وقد تصل حد

  د وضد الهجوم على الوظيفة العموميةد مخطط التعاقمن أجل نضال وحدوي ضخاتمة: 

 اعتبار0م تر�د الدولة استعباد عشرات اآلالف من شغيلة التعليم ا��دد من خالل Jشغيل�م +عقود، بدل

  .املرسمXن بزمالÙ:م إسوة الوطنية ال��بية وزارة ملوظفي األسا_^[ للنظام خاضعXن موظفXن

 الدولة س5Ú بفعل موظفي الدولة ومتعاقدين مع اال�اديميات إ|% مقّسمXن العمومي لتعليما يلةشغ أصبح

 عن الدفاع ع&% قدرÍ:م وÛضعاف استغالل�م Jشديد بقصد أجراÙ:ا Jشغيل ع&% ال�شاشة إضفاء إ|%

 ن مس;:دفو  املرسمون  فح~� أجراÙ:ا، ع&% الدولة لتعدي الوحيد الوجھ التعاقد فرض ولqس. حقوق�م

 56 ا��اري  كما) استغالل(=  مردود أق
^� أجل من �:م ا� اصة الشغل عالقة 56 شاملة نظر ادةبإع

  .ا� اص القطاع

 درك إ|% �:ا الÀßول الدولة إ|% طبقة الشغيلة ال~[ JسÚ%ال0ذه "األطر" ال~[ فرض عل<:ا التعاقد جزء من 

 نم ا��ديد األساتذة جيل ھل عرضيت وما. الذات عن الدفاع مقدرة وا\عدام العqش، سوء من ر0يب

 يحوزه ما ليدوس سيلتفت با��دد ال�sوم يفتك فعندما. األقدم أقراÕ:م مستقبال JسÆثw[ لن ضرgات

  .حدة ع&% طرف ب�ل بانفراده حقق�ا كبX�ة +س�ولة األقدمون 

 د ا���ن¡[ الذي �عتO� رأس حرgة تفكيك النظاميفرض 0ذا توحيد ج�ود النضال لرد مخطط التعاق

  بتوحيد �ل �âايا 0ذا ال�sوم الشامل واملعمم. لن يتأJى 0ذا إالظيفة العمومية، و ا_^[ للو األس

�عتO� مطلب "إلغاء مخطط التعاقد" و"اإلدماج الفوري للمفروض عل<:م التعاقد 56 أسالك الوظيفة 

  العمومية" مطلبا جو0ر�ا وموحدا ل�ل �âايا العمل بالعقدة وأيضا ل�ل املرسمXن.

لب جزئية للنضال من أجل�ا قصد تحسXن شروط عمل "املفروض ا املطلب العام تطرح مطانب 0ذإ|% جا

  عل<:م التعاقد"، و0و ما سيحسن شروط نضال�م أيضا:

ا|5 ال ضرورة لتجديد العقد د غX� محددة املدة +عد النجاح 56 امتحان الكفاءة امل�نية، وgالتو اعتبار العق -

  متعھ ب�ل ا��قوق ال~[ يمنح�ا ال��سيم.��سيم ال£:ا�ي لإلطار وتال |%�جب أن يفî^[ 0ذا إ. و تلقائيا

من نظام األ�اديميات، وعدم وضع سيف ف�ê العقد ع&% رقبة  )03(إلغاء الشطر األول من املادة  -

  املتعاقدين.
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تمتيع ��نة األطر بصالحيات حقيقية وفعلية، أي صالحيات التقر�ر واالع��اض ع&% قرارات مدراء  -

  أديب وف�ê العقود.ميات، خاصة فيما يخص الت�ادياأل

نزع صالحيات ف�ê العقود (بدون إشعار أو Jعو�ض) من يد مدراء األ�اديميات ووضع�ا 56 يد ��نة  -

  األطر.

معاش نظX�  تمتيع العاجز�ن عن العمل +عد ان;:اء رخص املرض قصX�ة ومتوسطة وطو�لة األمد من -

  ن العمل.ل�م ع، بدل فصا� دمات ال~[ قدمو0ا

  نتقالية ع&% املستوى الوطw[.حق ا��ركة اال  -

  االنخراط 56 الصندوق املغر¿ي للتقاعد إسوة بزمالÙ:م املرسمXن. -

  .امتحان التأ0يل املÂ[ التوظيف الفوري بمجرد التخرج من مراكز الت�و�ن، وÛلغاء شرط النجاح 56 -

  الفردية (املردودية). ل املعايX�والش�ادة، بد ختبارمعايX� موحدة وجماعية لل��قية: األقدمية واال  -
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