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Syndicat National de l'Enseignement  
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Bureau National 

  :في بالغ النقابة الوطنیة للتعلیم ف د ش
  التأكید على رفض ما یسمى بالتقاعد والتعاضد والتعاقد  

  ..11والتحضیر للمؤتمرات الجھویة والمؤتمر الوطني 
  
  

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل اجتماعا بالمقر 
  .  2016غشت  30م بالبیضاء یو الوطني 

وبعد مناقشتھ لتطورات ملف التقاعد بعد تمریر الحكومة لما سمتھ إصالحا وما خلفھ ذلك من تذمر 
واستیاء وسط الشغیلة المغربیة وكذلك القرار الحكومي بمراجعة أنظمة التعاقد كاستھداف لمكسب اجتماعي آخر 

تھا وتضحیاتھا قبل أن تقوم الحكومة الحالیة بضربھا ضمن المكتسبات التي حققتھا الشغیلة المغربیة بفضل نضاال
  .والتراجع عنھا

نذر بوضع كارثي بفعل الخصاص المھول في وبعد الوقوف عند  مستجدات الدخول المدرسي التي ت
الجودة في القطاع بو المردودیةب المسالموارد البشریة، واستعداد الوزارة التخاذ تدابیر خطیرة من شأنھا  

  .في تغییب الحوار حول الملفات المطروحة في ظل الحدیث عن ملفات سوء التدبیر المالي في الوزارةوتمادیھا 
وبعد تقییم سیر التحضیر للمؤتمر الوطني الحادي عشر والمؤتمرات الجھویة من جھة والتحضیر 

  :إنھة البرنامج االستراتیجي للنقابة فلمواصل
 ویدعو  أنظمة التعاضد ذلك رفضھ لمراجعة یجدد رفضھ لما سمي إصالح نظام التقاعد وك

 .االحتجاجات ضد المس بالحقوق والمكتسبات تنظیم األجھزة الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة إلى مواصلة
  یطالب الوزارة بمواصلة الحوار حول النظام األساسي وباقي الملفات المطلبیة األخرى

المساعدین التقنیین  – 2003و 1985ظامي ضحایا ن(ضمنھا الملفات المتعلقة بالفئات المتضررة 
وغیرھا من  الملحقون التربوین وملحقو االقتصاد واإلدارة واإلدارة التربویة واإلداریین والمتصرفون و

 .الملفات العالقة
  یطلب بفتح تحقیق حول ملفات الفساد المطروحة في الوزارة كما یطالب بمحاسبة ومحاكمة
 .عن سوء التدبیر المالي الحقیقیین المسؤولین
 و األجھزة الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة وكافة المناضالت والمناضلین إلى االنخراط في یدع
 .والتعبئة من أجل تصویت عقابي ضد  مكونات ھذه الحكومة 2016أكتوبر  7استحقاقات 
  (للتعلیم  ةوالجامعة الوطنی) ف د ش(یثمن التنسیق الثالثي بین النقابة الوطنیة للتعلیمFNE (

 .)إ  ع ش م(والجامعة الحرة للتعلیم 
  یدعو األجھزة الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة إلى االنخراط في التحضیر للمؤتمرات الجھویة

 .في أفق عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر
  المكتب الوطني

  2016غشت  30: الدار البیضاء
  

 


