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ﻓﻲ ﺑيان النقاﺑة الوطنية للتعليم ف د ش:
تخوف النقاﺑة مﻦ مضمون العقدة والمطالبة ﺑإخراج نظام أساسﻲ عادل ومنصﻒ

ﻋﻘﺪ المكتب الوطني لﻠنﻘﺎﺑﺔ الوطنيﺔ لﻠتعﻠيم العضو ﻓي الفيﺪراليﺔ الﺪيموقراطيﺔ لﻠﺸﻐﻞ اجتمﺎﻋه العﺎدي ﺑﺎلمﻘر الوطني يوم
 12أكتوﺑر  ،2016تﺪارس ﻓي ﺑﺪايته ﻧتﺎﺋﺞ اﻻجتمﺎع الذي ﻋﻘﺪه وزير الترﺑيﺔ الوطنيﺔ والتكوين المهني ﻣﻊ الكتﺎب العﺎﻣين لﻠنﻘﺎﺑﺎت
التعﻠيميﺔ حول قرار الوزارة الﺸروع ﻓي التوظيف ﻋﻠﻰ ﻣستوى اﻷكﺎديميﺎت الجهويﺔ لﻠترﺑيﺔ والتكوين اﺑتﺪاء ﻣن الموسم الﺪراسي
 2017 -2016حسب حﺎجيﺎت كﻞ أكﺎديميﺔ ،ﻣستعرﺿﺎ ﻓي هذا السيﺎق ﻋﺪدا ﻣن الجواﻧب المرتبطﺔ ﺑﺎستﻘرار التﺸﻐيﻞ لﺪى هذا الجيﻞ
الجﺪيﺪ ﻣن الموظفين ،وكذا المسﺎر المهني ،والتﻘﺎﻋﺪ ،وﻣختﻠف الضمﺎﻧﺎت المهنيﺔ واﻹداريﺔ.
كمﺎ وقف المكتب الوطني ﻋنﺪ تﻘييم أولي لنتﺎﺋﺞ اﻧتخﺎﺑﺎت  7أكتوﺑر  ،2016ﻣستحضرا ﻣعﺎﻧﺎة الﺸﻐيﻠﺔ التعﻠيميﺔ ﻣﻊ الحكوﻣﺔ
المنتهيﺔ وﻻيتهﺎ ﻋﻘب اﻹجراءات التي اتخذتهﺎ ،ﻣبﺪيﺎ قﻠﻘه الكبير ﻣن استمرار تﺪهور اﻷوﺿﺎع اﻻجتمﺎﻋيﺔ والمهنيﺔ إذا استمرت
الحكوﻣﺔ المﻘبﻠﺔ ﻓي ﻧفﺲ ﻧهﺞ سﺎﺑﻘتهﺎ .كمﺎ وقف ﻋﻠﻰ سير التحضير ﻻجتمﺎع المجﻠﺲ الوطني.
وﺑعﺪ ﻧﻘﺎش ﻣستفيض ﻓإن المكتب الوطني:
 يذكر بمسؤولية الحكومة المنتهية وﻻياتها ﻓﻲ تردي اﻷوضاع اﻻجتماعية للشغيلة التعليمية وعموم المأجورين بسبب
استهداف حقوقهم ومكتسبتهم اﻻجتماعية ،وضرب قدرتهم الشرائية ،وكذا التضييق ومحاربة العمل النقابﻲ وإﻓراغ الحوار
اﻻجتماعﻲ من محتواه ،وعدم تنفيذ ما تبقﻰ من اتفاق  26أبريل  ،2011وإقبارها للتعويض عن العمل ﻓﻲ المناطق النائية
والصعبة.
 يؤكد مسؤولية نفس الحكومة ﻓﻲ الوضع الكارثﻲ للدخول المدرسﻲ الحالﻲ بعدم اتخادها ﻷي إجراء استثنائﻲ لتزويد القطاع
بمناصب مالية استثنائية لتعويض النزيف الذي تعرض له جراء ﻓرض منظورها اﻷحادي لمراجعة أنظمة التقاعد .كما
يسجل نفس النهج ﻓﻲ مشروع ميزانية  2017حيث عمدت إلﻰ حذف  3000منصب ليتبقﻰ ﻓقط  5000منصب للقطاع ﻓﻲ
الوقت الذي يتوقع مغادرة حوالﻲ  17000موظف سنة  2017بفعل التقاعد النسبﻲ وحد السن.
 يعتبر أن الخطوة الجديدة للوزارة المتمثلة ﻓﻲ تشغيل جيل جديد من الموظفين ،يجب ان تؤطر بكل الضمانات التﻲ تحمﻲ
هذا الجيل من الموظفين من السقوط ﻓﻲ الهشاشة من جهة ،وتضمن لهؤﻻء الموظفين حقوقا مماثلة لزمﻼئهم الحاليين ،سواء
ﻓﻲ اﻷجر أو ساعات العمل أو الترقية أو اﻻنتقال وجميع الحقوق التﻲ يضمنها الدستور وجميع المكتسبات اﻷخرى.
 يطالب وزارة التربية الوطنية باﻹسراع بإخراج النظام اﻷساسﻲ ،ومعالجة ملف ضحايا النظامين اﻷساسيين ،والحسم ﻓﻲ
ملف المدراء ،والمجازين ،و المساعدين التقنيين ،والمتصرﻓين ،وباقﻲ الملفات الفئوية العالقة .
 يقرر تكليف دائرة الدراسات والبحث التربوي بمتابعة وتقييم اﻹجراءات التربوية التﻲ أقدمت عليها الوزارة ﻓﻲ إطار تفعيل
الرؤيا اﻻستراتيجية ،واتخاد الخطوات الضرورية ﻓﻲ شأنها.
 يثمن المجهودات التحضيرية التﻲ تبذلها اﻷجهزة الجهوية واﻻقليمية والمحلية للتنسيق النقابﻲ الثﻼثﻲ ﻓﻲ تنفيذ البرنامج
النضالﻲ ،ويعتبر أن دواعﻲ احتجاج اﻷسرة التعليمية ﻻزالت قائمة ،ويدعو ﻓﻲ هذا السياق كاﻓة ﻓئات الشغيلة التعليمية إلﻰ
المزيد من التعبئة لرﻓع درجة اﻻحتجاج.
 يعتبر أن دواعﻲ تأسيس جبهة اجتماعية علﻰ أسس جديدة ﻻزالت قائمة ،أكثر من أي وقت ،لمواجهات المزيد من
التراجعات الخطيرة التﻲ تستهدف المأجورين ﻓﻲ كل القطاعات ،وتستهدف الحق ﻓﻲ اﻻنتماء النقابﻲ ،والمكتسبات
اﻻجتماعية التﻲ راكمتها الشغيلة المغربية بفضل نضاﻻتها وتضحياتها .ويعتبر أن المركزيات النقابية ﻻ زالت مسؤولة عن
العمل من أجل وحدة الشغيلة المغربية لحماية حقوقها ومكتسباتها.
 يقرر الدعوة ﻻجتماع المجلس الوطنﻲ يومﻲ  5و  6نونبر  2016ببوزنيقة.

المكتب الوطنﻲ.
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