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 :للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش المجلس الوطني  بيانفي 

 الرفض للمخطط الحكومي التصفوي ألنظمة التقاعد -

 فات العالقةالمطالبة بفتح حوار قطاعي عاجل حول المل -

دورته العادية بالمقر المركزي بالبيضاء  فيرالية الديمقراطية للشغل لفيدالمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في ااجتمع 

ات ألقاه األخ عبد العزيز إوي الكاتب العام والذي تناول فيه السياقلذي استماعه لعرض المكتب الوطني ا بعدو. 8102ماي  82 السبت يوم

مم لألمين العام لألاالنحياز السافر نتيجة طنية لوتعرفه القضية ا الوضع االستثنائي الذيينعقد فيها المجلس الوطني والمتمثلة أساسا في  لتيا

 .مريكية حيال هذه القضيةألة المتحدللواليات ا الموقف الملتبس و ،مم المتحدةألطروحة االنفصال مما يتعارض مع ميثاق األالمتحدة 

ما تواجهه الحركة العمالية في العديد من مناطق العالم من و ،استمرار تدهور الوضع العربي من تهميش بسبب وماتعرفه القضية الفلسطينية

المغربية في هذا النهج لحكومة فق مصالح الليبرالية المتوحشة، وانخراط االعالمية واالجتماعية إعادة ترتيب الخريطة  لىمخططات تهدف إ

من خالل  المأجورين  إضعاف الحركة النقابية وضرب مكتسبات ، وعملها علىللمطالب االجتماعية المشروعة للشغيلة المغربية هابعدائ

وفي مقدمتها تمرير قانون وحقوق اإلنسان الحريات الديموقراطية على  مهاهجووكذا  ،لتقاعدمخططها التصفوي لنظام ا تمريرإصرارها على 

ئة المتالعبين بأموال المتعاضدين والتضييق على مجال تحرك بتبرالعمل التعاضدي ضافة إلى الهجوم على إلبا ،نيسمح بتشغيل القاصري

انتخابات التعاضدية ما عرفته محطة انتخاب مناديب  كما وقف العرض  على .العمل التعاضدي بتقيلص خدماته والعمل على تفويتها للخواص

ير في كل مراحلها بتواطئ مكشوف لوزارة التشغيل مع الجهاز المهيمن على قيادة التعاضدية، والسعي وزمن فساد وتبية الوطنية للترالعامة 

 .على إبقاء هذا المرفق االجتماعي التعليمي بعيدا عن مشاركة المعنيين

المنظومة التربوية إصالح فها يعرلتي اأمام أبواب المؤسسات حالة االنتظار  وعلى المستوى التعليمي تناول عرض المكتب الوطني

جراءات تستهدف إلى اتخاذ إ الحكومة وانصراف الوزارة و ،قاعدة الرؤية االستراتيجيةنطالق إصالح جديد على ابعد مرور سنة على 

في  ،الذي ضاعت معه سنة تكوينية كاملة ظيفالمدرسة العمومية كتفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص وفصل التكوين عن التو

عن فتح ملفات التكوين المستمر ، وتماطل الوزارة الخصاص المهول في الموارد البشريةعجز الحكومة عن حل معضلة ظل استمرار 

 . التقويم والحكامة والزمن المدرسيالكتاب المدرسي ومنظومة و

خصاص في التأطير كما تناول العرض حالة االنحباس التي تعرفها الجامعة المغربية بسبب االكتضاض وضعف بنية االستقبال وال

 .طر نحو خوصصة القطاع وضرب مجانيتهأللعلمي وتكوين البحث اداري وتوجه وزارة التعليم العالي واإلالبيداغوجي وا

منذ لقة في عدد من الملفات التي ال زالت عا للحسممع الوزير  العرض عند تجميد الحوار القطاعي وعلى المستوى المطلبي وقف

، 000الحوار الجهوي ومآل المذكرة ، وملف المساعدين التقنيين، وملف المديرينوملف  2و  7ساتذة السلمين سنوات وعلى رأسها ملف أ

على تهميش إلصرار وا ...وملف المجازين، وملف المتصرفين، وملف ملحقي االقتصاد واإلدارة والملحقين التربويين، وملف المبرزين

في الحسم في مشروع النظام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واستمرار تماطل . قلميامواكبة الشأن التعليمي جهويا وإ عنالنقابات 

 .الجهوية الحركة االنتقالية بيرها بتدوانفراداألساسي 
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للشغل  وتناول العرض النتائج األولية لتنفيذ المخطط االستراتيجي للنهوض بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية

 .النقابي وتفعيل المبادرة النضالية ئهاادآآفاق تنظيمية من شأنها تطوير هذا المخطط من  فتحهوما 

 : فإن المجلس الوطنيلمختلف نقط التقرير، وللنتائج األولية للبرنامج االستراتيجي للنقابة وبعد نقاش مستفيض ومسؤول 

حوار اجتماعي حقيقي مدخل  خاللالملف االجتماعي من ويؤكد أن معاجة لتي تحاك ضد قضية الوحدة الترابية يدين بشدة المناورات ا -

 .لمواجهة كافة االحتماالت أساسي ال محيد عنه لتحصين الجبهة الداخلية

عن رفضه المطلق لما  المالية القارضة ويعبر لفرض إمالءات المؤسساتضعاف الحركة النقابية ة سعي الحكومة إلى إبشديستنكر   -

 .صلخايت المؤسسات التعليمية للقطاع التفو، ورفضه الحكومي" نظام التقاعد إصالح"مشروع سمي 

وعن تخوفه من انزالق  الذي يعرفه اإلصالح الحالي في التعاطي مع المشاكل الحقيقية للمنظومة،خر للتأالعميق نشغاله يعبر عن ا  -

 .المدرسة العمومية  ، واستهدافضمن أولوياتهاإلصالح نحو إجراءات لم تكن واردة 

بالحسم في النظام األساسي الخاص بتدبير الحركة االنتقالية ويطالبها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يحتج بشدة على انفراد  -

لوطنية والتكوين المهني للحسم في على مستوى وزير التربية احوار قطاعي بفتح ، والتعجيل بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 . عدد من القضايا العالقة المشار إليها أعاله والبث في مصير النظام األساسي للقطاع

عن  كما يعبر .داريونإلاالمساعدون والمساعدون التقنيون دارة التربوية وإلوهيأة ا 2و 7خاضها أساتذة السلمين لتي النضاالت ايثمن  -

ا النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي تقوده لتيدعمه للحركة االحتجاجية ا

الحركة االجتجاجية التي تقودها الجبهة و  يحيي عاليا الصمود البطولي لالساتذة المتدربينو بالكلية المتعددة االختصاصات بآسفي

  ...بخريبكةاالجتماعية للدفاع عن المدرسة العمومية 

إلى تمريرها طر ألالتي تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين او 10.11في القانون  ةينبه إلى خطورة التراجعات الوارد -

 .خذ بعين االعتبار مالحظات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغلألدون ا

حياء ألملف ابالعمل على طر بمعالجة الخصاص في الجامعة المغربية وألالعلمي وتكوين ا لبحثوايطالب وزارة التعليم العالي  -

 ...التحضير للميزانيةالنقاشات في إطار شراكهم  الفعلي في بإأوضاع الموظفين و تحسينب لبهاكما يطا ،الجامعية

رادة نساء ورجال التعليم في انتداب ممثليهم في الجمع إلضح للتربية الوطنية من تزوير فاانتخابات التعاضدية العامة  ما عرفتهيشجب  -

ضدية وحماية للتعاحقيقية ويدعو الشغيلة المغربية إلى مواصلة النضال من أجل دمقرطة  بتواطئ مع وزارة التشغيل، العام للتعاضدية

 ...نيأموال نساء ورجال التعليم ويفوض للمكتب الوطني صالحية تدبير الملف على المستوى الوط

المجلس  حقها في التمثيلية في مان النقابة الوطنية للتعليم من حرفي لقراره التحكمي الفوري  فعئيس الحكومة بالرلر لبتهيجدد مطا -

 ...األعلى للتربية والتكوين

الفيدرالية مركزيا هزة أج المقررة من طرف إلى مواصلة التعبئة واالستعداد لالنخراط في كل المعارك النضالية الشغيلة التعليميةيدعو  -

إلى فتح نقاش واسع في أفق ها كما يدعو، وعلى رأسها ملف التقاعد دلة والمشروعة للشغيلة التعليميةعن المطالب العا وقطاعيا دفاعا

 ...شعبيةلالاختياراتها ا للبث في حصيلة هذه الحكومة وكيفية مواجهةالمقبلة االستحقاقات االنتخابية 

ن توحيد صفوفها هو المدخل لفرض المطالب العادلة أويعتبر  لفلسطينيةالفلسطينية بقيادة منظمة التحرير ا لقضيةية ايجدد دعمه للقض -

 .للشعب الفلسطيني

 المجلس الوطني

  8102ماي  82: الدار البيضاء 


