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Syndicat National de l'Enseignement 
(F D T) 

Bureau National 
  :ش د ف للتعليم الوطنية النقابة بيان في

    .العمومية والمدرسة التعليمية الشغيلة لمكتسبات الخطيرة التراجعات إدانة
اجتماعا بالمقر المركزي يوم الثالثاء  للشغلعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية           

والذي يعكس الوضع  2017- 2016خالله تقارير الجهات حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي  ناقش   2016شتنبر  20
الكارثي للمنظومة التربوية من خصاص مهول في الموارد البشرية مما دفع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واإلدارات 

لقسري وإلغاء بعض المواد ا لتفييضقسام وإغالق العديد من الفرعيات واالتابعة لها جهويا وإقليميا إلى الرفع من االكتظاظ داخل األ
والتخفيض من ساعات مواد أخرى وإلغاء التفويج واعتماد األستاذ المتحرك واللجوء إلى التعاقد بدل التوظيف. كما تجاهلت الوزارة 

واإلدارة التربوية  8و 7ة (أساتذة السلمين أولوية النظام األساسي، وجمدت الحوار القطاعي حول الملفات المطلبية المطروح
والملحقين التربويين وملحقي االقتصاد واإلدارة، والمساعدين التقنيين واإلداريين...). وعملت على تهميش النقابات وطنيا وجهويا 

ي اإلضراب. كما أقبرت وإقليميا، في الوقت الذي أجهزت فيه الحكومة على مكتسبات التقاعد والتعاضد، والحق في الشغل، والحق ف
  .الف إطار إداري وتربوي لمعالجة كارثة الخصاصآ 10رفضت توظيف ، و2011أبريل  26ما تبقى من اتفاق 

النقابة الوطنية للتعليم  :وتدارس المكتب الوطني تنفيذ البرنامج النضالي المسطر بين النقابات التعليمية الثالث األكثر تمثيلية   
و   2016شتنبر  19خالل الفترة الممتدة ما بين  ،م).ش.ع.والجامعة الحرة للتعليم (ا ،(FNE)وطنية للتعليم الجامعة ال ،ش).د.(ف
  . كما وقف عند سير التحضير للمؤتمر الوطني والمؤتمرات الجهوية.2016أكتوبر  16

  والمكتب الوطني وهو يقف عند هذه المستجدات والتطورات فإنه :
 التقاعد ويدعو إلى مواصلة النضال من أجل إسقاطه.يجدد رفضه لما سمي إصالح  -
 يدين بشدة التراجعات الخطيرة التي مست نظام التعاضد والحق في اإلضراب والحق في التوظيف.. -
يعبر عن رفضه لكل التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لحل مشكل الخصاص في الموارد  -

تستهدف المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم، وتمس في العمق جودة المنظومة التربوية، ويدعو إلى لكونها  ،البشرية
 المدرسي. إلنقاذ الدخول استثنائي توظيف

وإخراج النظام  8و  7يدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى حوار قطاعي عاجل إلنهاء ملف أساتذة السلمين  -
 لقة.لعاالملفات الفئوية ا من األساسي وحل عدد

يستنكر ما تعرض له أطر اإلدارة التربوية من نظام تسخير، وإجبارهم على االنتظار إلى ساعات متأخرة من الليل لتسليمهم  -
 المحافظ الدراسية. 

ش) والجامعة .د.(ف بين النقابات التعليمية الثالث: النقابة الوطنية للتعليم 2016شتنبر  19يثمن نجاح الندوة الصحفية ليوم  -
ويدعو جميع المناضالت والمناضلين إلى مواصلة التعبئة  ،م).ش.ع.الجامعة الحرة للتعليم (ا (FNE)الوطنية للتعليم 

 إلنجاح مختلف المحطات المسطرة في البرنامج النضالي.
، والعمل على تصويت 2016أكتوبر  7التعليمية إلى االنخراط بكل وعي ومسؤولية في استحقاقات  للشغيلةيجدد دعوته  -

 عن المكتسبات. تراجعت الحقوق و فتمة التي استهدلحكوعقابي ضد ا
يدعو األجهزة النقابية الجهوية واإلقليمية والمحلية لمواصلة التحضير للمؤتمرات الجهوية في أفق عقد المؤتمر الوطني  -

 الحادي عشر...
 المدرسة العمومية.ولتعبئة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات يهيب بالشغيلة التعليمية لمزيد من الوحدة والصمود وا -

  الوطني المكتب
 2016شتنبر  20الدار البيضاء في : 

  

 


