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Syndicat National de l'Enseignement  

(F D T) 

Bureau National 

  :النقابة الوطنیة للتعلیم ف د ش الغـــــبفي 
 اصالح التقاعد التندید بمؤامرات تمریر مراجعة أنظمة -
  استیراد النفایات المطالبة بإلغاء قرار -
  .من التفتیش واالدارة التربویةالمقصیین االساتذة  التضامن مع -

  
ر المركزي بالمق 2016یولیوز  11دي یوم االثنین اجتماعھ العا )ف د ش(عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم 
 لصندوق المغربي للتقاعد خالل جلسةا "بإصالح"تمریر ما سمي  متھا وفي مقد بالدار البیضاء وقف خاللھ على عدد من القضایا،

  :وفي ھذا اإلطار فإن المكتب الوطني  ،2016یونیو  28مجلس المستشارین یوم ب بئیسة
مسلسل المؤامرات  المكشوفة الني انطلقت فصولھا من  ین من تمریر حلقة جدیدة منالعمیق ستنكارهوا یعبر عن استیائھ -

إلى منذ تشكیلھا سعت على عالتھ، من طرف حكومة  2011أبریل  26اتفاق التراجعات عن االتفاقات االجتماعیة آخرھا 
 یة وتجمید الحوار االجتماعي والمسداف الحریات النقابمن خالل استھ ،اإلجھاز على المكتسبات التي حققتھا الشغیلة المغربیة
  .جھ نحو خوصصة الخدمات االجتماعیةبالقدرة الشرائیة وتمریر قانون التوظیف بالتعاقد والتو

تشردم في من تصدع وسوء التدبیر النقابي لملف التقاعد وما وصل إلیھ التنسیق النقابي العمیق من كما یعبر عن استیائھ  -
لقد كشفت ھذه . كمالتزامھ بالتصدي للمشروع الحكومي، مما خدم في نھایة المطاف مصالح التحالف الحكومي الحاوعدم  ،قفاالمو

وفضحت التبعیة المطلقة لبعض النقابات، التي احتلت  ،2015لتي جرت في نتخابات المھنیة لالالنتائج الرسمیة المحطة زیف 
 .ال عالقة لھا بقضایا الماجورین ومشاكلھمبما یؤكد انھا الحكومي  في تلك االنتخابات، للموقف مراكز متقدمة 

أمام البرلمان بتزامن مع الشروع في احتجاجي اعتصام تنظیم ب ة الدیمقراطیة للشغلقرار الفیدرالیإن المكتب الوطني إذ یثمن  -
ضد  وواسعة لتوحید نضاالت المأجورینفإنھ یدعم قرارھا بالدعوة إلى فتح آفاق جدیدة  المشروع على مجلس النواب،مناقشة 

االحتجاجیة ویدعو الشغیلة التعلیمیة إلى المشاركة الواسعة في ھذه المحطة میة المدعومة من طرف أرباب العمل، السیاسة الحكو
  .واالستعداد لمواصلة كل أشكال االحتجاج مع انطالق الموسم الدراسي المقبل االولى،

ر تداعیات الفضیحة الحكومیة المتمثلة في سماحھا باستیراد النفایات من إیطالیا، في تجاھل تام إن المكتب الوطني وھو یستحض -
، فإنھ "22الكوب "للدستور، واستعداد المغرب الحتضان  31لحق المغاربة في العیش في بیئة سلیمة كما ینص على ذلك الفصل 
الشریفة في مطالبتھا ویضم صوتھ لكل الضمائر  ،اطنین للخطریحمل الحكومة كامل المسؤولة في تعریض حیاة المواطنات والمو

 .بالتراجع عن ھذا القرارالخطیر
لھذه السنة، واألوضاع الصعبة التي الباكلوریا امتحانات على وفي المجال التربوي سجل المكتب الوطني طغیان الھاجس األمني  -

یلة التعلیم التي شاركت في الحراسة أو في التصحیح، وقرر متابعة الموضوع بمناسبة الدورة االستدراكیة قبل طرح عانت منھا شغ
 .المشاكل على الوزارة

ت الوزارة بتدبیرھا درة التي انفنتائج الحركة االنتقالیة الوطنی ستغراب واستنكار علىابوقف المكتب الوطني وفي نفس السیاق  -
سوء برمجة وتنظیم الحركتین الجھویة والمحلیة وما نتج عنھ من في االقالیم والجھات، ولنقابات التعلیمیة راك لأي إشفي غیاب 

، واحتواء النتائج المعنة عن العدید من العیوب والھفوات حرمان العدید من نساء ورجال التعلیم من حق االنتقال واالستقرار
  .شغیلة التعلیم المعنیة المقصودة وغیر المقصودة التي أضرت بمصالح

فإن المكتب الوطني یعبر عن تضامنھ المطلق مع أساتذة التعلیم اإلعدادي الذي  الخاصة بولوج المراكز  وفیما یخص المباریات -
كما یعبر عن تضامنھ مع األساتذة الذین حرموا من اجتیاز مباراة ولوج المركز  ،ة ولوج مركز المفتشیناحرموا من اجتیاز مبار

  .والتكوین مسلك اإلدارة التربویة في تنكر تام للتجربة المھنیة التي راكموھا لجھوي لمھن التربیةا
یونیو  28 – 27یومي المنعقد واستعرض المكتب الوطني نتائج الجمع العام المتعلق بالتعاضدیة العامة لوزارة التربیة الوطنیة  -

انطالق التحضیر النتخاب المنادیب للجمع  منظمتنا منذضھا مناضلو ومناضالتیثمن المعارك التي خافإنھ وبھذه المناسبة  .2016
  .تدبیر دیمقراطي وشفاف للتعاضدیة خدمة للشغیلة التعلیمیةإقرار ویؤكد على ضرورة مواصلة المجھودات من أجل العام، 

  .األعمال ولجد وستكمالقاء اجتماعھ مفتوحا لمتابعة المستجدات في األخیر ب وقرر المكتب الوطني -
  المكتب الوطني
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