
التضامن الجامعي المغربي

بیان في شأن نشر قائمة المتغیبین عن العمل

أقدمت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي على نشر الالئحة 
تكریس الشفافیة "اإلداریة المتغیبین خالل شھر شتنبر المنصرم، بدعوى واألطراالسمیة لجمیع األساتذة 

،والرد على االتھامات التي تكال للمدرسین بواسطة التقاریر اإلعالمیة المتحدثة عن كثرة تغیبات األساتذة
."والتي ال أساس لھا من الصحة

جامعي المغربي في التضامن الوخلفیات نشر اللوائح، فإننا نعتبر وبصرف النظر عن حقیقة النوایا
جراء غیر شرعي وال یستند إلى أي قانون، ذلك أن االستفادة من رخصة طبیة والتغیب عن العمل ھذا اإل

،ألسباب صحیة، ھو حق یكفلھ القانون، كما یكفل لإلدارة حق عرض المتغیب على فحص مضاد
فاألمر إذن، یتعلق .ا كل حالة على حدةاتخاذ اإلجراءات القانونیة التي تفرضھولمراقبة اإلداریة او

فھذا الغیر ال .وال عالقة لذلك بالجمھور، أي الغیر،بإجراءات إداریة وتھم حیاة األستاذ أو الموظف المھنیة
ذلك یدخل ضمن ف،حق لھ في االطالع على الشھادات الطبیة أو معرفة أسباب تغیب األستاذ أو الموظف

أو الموظفین الذین تغیبوا ذة تادارة أن تعلن للعموم قائمة باألسلیس من حق اإلفإنھ ،متحیاتھ الخاصة، ومن 
كل دساتیر العالم على الحمایة نصت،ولذلك. ألسباب صحیة، ألنھ نوع من التشھیر بالحیاة الخاصة لھؤالء

نھ م24نص الفصل 2011أن دستور كما.كإنسانیةوالتي ھي من صمیم حقوقھ األساسالخاصة لإلنسان
فإنھ ال یحق للطبیب أن یعلن ،وتطبیقا لذلك". شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصةلكل " :على أنھ

تبط المربأنھ مریض، ألن ذلك یعتبر إفشاء للسر المھنيشخص غیر مریضھ أو أقاربھ للعموم، أو ألي
یتعین على ": أنھقانون الوظیفة العمومیة على من 19وینص الفصل .بحمایة الحیاة الخاصة للمریض

والسباب التي قد یستھدفون لھا والتشنیعواإلھاناتاإلدارة أن تحمي الموظفین من التھدیدات والتھجمات 
....."بمناسبة القیام بمھامھم
أال یعتبر نشر القوائم المذكورة نوعا من اإلھانة والتشنیع؟؟،وفي ھذا اإلطار
بكتم السر المھني كل موظف یكون ملزما " :من ھذا القانون ینص على أن18لفصل وللتذكیر فإن ا

التي یعلمھا أثناء تأدیة مھامھ أو بمناسبة مزاولتھا، ویمنع كذلك منعا كلیا في كل ما یخص األعمال واألخبار
...."بصفة مخالفة للنظام تبلیغھا للغیراختالس أوراق المصلحة ومستنداتھا أو 

ما دام لیس مخالفة للنظام قوائم المتغیبین یعتبر تبلیغا للغیر بأخبار وبأعمال إداریة بصفةونشر
كر بأن أسماء المتغیبین یتم اإلعالم بھا لقد ذُ .لإلدارة بأن تقوم بالنشر المذكورأي قانون یسمح ھناك 

ذ وأولیائھم المعنیین بتغیب بواسطة سبورات المؤسسات التعلیمیة، غیر أن ھذا یعتبر إخبارا حصریا للتالمی
ر قالیة واإلداریة والمباریات لم یثأن ما ذكر عن كون نشر قوائم الترقیة ونتائج الحركات االنتاألستاذ، كما



وإخبارھمأعضاء الھیأة التعلیمیة، فذلك ألن ما ینشر یقصد بھ إشعار المعنیینقاد أو احتجاج من لدنأي انت
.بوضعیة إداریة ال تمس بسمعتھم أو كرامتھم

إنھ ال بد من التذكیر بما تنص علیھ العھود والمواثیق التي صادق علیھا المغرب في مجال حقوق 
ال یجوز تعریض أحد لتدخل " :من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنھ12فقد نصت المادة : اإلنسان

ولكل شخص الحق في أن یحمیھ القانون من ،تمس شرفھ وسمعتھتعسفي في حیاتھ الخاصة أو لحمالت 
".تلك الحمالتمثل تلك التدخالت أو
جوز تعریض أي یال : "من العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ17وتنص المادة 

سالتھ وال أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو مراخصوصیاتھعلى نحو تعسفي وغیر قانوني للتدخل في شخص
".تمس شرفھ أو سمعتھحمالت غیر قانونیةألي 

.من حق كل شخص أن یحمیھ القانون من مثل ھذا التدخل أو المساسو
اإلجراءات والتدابیر البیداغوجیة واإلداریة الجدیدة في التضامن الجامعي المغربي أن ثمنالقد سبق لنا

وأخذناھا على أنھا مؤشرات إیجابیة ینبغي اعتبارھا مدخال ،ارة بشأن الدخول المدرسيالتي اعتمدتھا الوز
وبادرنا إلى الدعوة لتعبئة عامة لبعث روح المساندة ،جدیا لجعل المؤسسة التعلیمیة محور اإلصالح

ین عن التغییر، ودعونا أعضاء الھیأة التعلیمیة لیكونوا في طلیعة المدافع،وااللتفاف حول المدرسة العمومیة
لالحتفال بالیوم "لنتعبأ جمیعا من أجل النھوض بمنظومة التربیة والتكوین " كما أننا اخترنا شعار 

بالوزارة االقتصار على نشر نسب التغیبات حسب األسالك وقد كان حریا .العالمي للمدرس لھذه السنة
.والجھات دون نشر األسماء

نعتبر في التضامن الجامعي المغربي نشر قوائم األساتذة المتغیبین ،إنھ لكل االعتبارات السابقة
.یة تشھیرا بھم وإساءة لھم وتشویھا لسمعتھم وشرفھم إزاء الجمھورضلرخص مر

حین إقدامھا على ھذا وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمينؤكد بأن 
.للدستور ولقانون الوظیفة العمومیة، وإعالنات حقوق اإلنسانالنشر قد ارتكبت خرقا سافرا

ندعو الوزارة للتوقف عن ھذا السلوك اإلداري التعسفي ضمانا لتوفیر الظروف المالئمة والروح 
،المعنویة لتعبئة كافة أعضاء األسرة التعلیمیة لالنخراط في عملیة اإلصالح والنھوض بالمدرسة العمومیة

.لظروف الشعور باالحترام والتقدیروفي مقدمة تلك ا
المكتب الوطني 
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