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 في بالغ النقابة الوطنية للتعليم ف د ش:

 يندد بقرار الوزارة بنشر لوائح شغيلة التعليم 
   

 2017أكتوبر  16زوال يوم االثنين بعد عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش اجتماعا عاديا 
 لتنظيمية والمالية للشغيلة التعليمية...بالمقر الوطني بالدار البيضاء للوقوف على القضايا النقابية والتعليمية وا

وقف المكتب الوطني على المشاركة الواسعة لمختلف فئات المأجورين في المسيرة االحتجاجية التي نظمتها       
وذلك احتجاجا على األوضاع المتردية  الجاريأكتوبر 16الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح نفس يوم اإلثنين 

الضربات التي تستهدف أوضاع المأجورين ومن بينها وتجاهل الحكومة لكل المطالب العادلة. وضد  ،للشغيلة المغربية
  ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من نشر لوائح الشغيلة  التعليمية.

ى إلاإلحصائي على ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من نشر بالغها  بدورهوقف المكتب الوطني   كما     
جانب نشر لوائح رجال ونساء التعليم الذين اضطرتهم ظروف خارجة عن إرادتهم إلى التغيب بعد تقديم رخص في 

بعمق على الخلفيات واالهداف الكامنة وراء هذا اإلجراء المكتب الوطني وبعد أن وقف  هذا الشأن لمصالح الوزارة.
  االخرق، فإنه يود أن يسجل في هذا الصدد ما يلي:

بما فيها الرخص من أجل أداء زارة خلطت عن قصد بين الغيابات المبررة التي وافقت مصالحها عليها إن الو -
 بين األخرى غير المبررة. والطويلة األمد،  المرض، ورخص مناسك الحج

  .ت الغيابات غير المبررة باقتطاعات من أجور المعنيين بذلكبعاقسبق لها أن الوطنية إن وزارة التربية  -

الذي والتشهير المرفوض هو شكل من أشكال العقاب  طنية للتعليم تعتبر أن نشر لوائح المتغيبين نقابة الوإن ال -
أو الذين اقتطعت من أجورهم. وهو أمر  ممارسته الوزارة في حق المتغيبين سواء الذين وافقت على غيابه

 مرفوض قانونيا وأخالقيا.

النقابة الوطنية للتعليم تتساءل باستنكار لماذا لم ينشر وزير التربية الحالي لوائح المتغيبن عندما كان وزيرا إن  -
استهداف شغيلة التعليم  بشكل خاص، ،تم اذاكما تتساءل أيضا لم .في الداخلية ومسؤوال عن الجماعات

 دون بقية الفئات االخرى.  العاملين في األقسام

والتستر على ضعف آليات ة اإلقليمية بالراشيدية لوحدها هو محاولة لتغليط الرأي العام يإقحام المديرإن  -
 .المراقبة لدى الوزارة

باإلصالح وال يمكن أن  إن النقابة الوطنية للتعليم تطالب بوقف هذه اإلجراءات العدائية التي ال عالقة لها -
 وسائل أخرى في حربها ضد التغيبات. وتعتبر أن على الوزارة والحكومة أن تبحث عن تساهم فيه،

تدعو جميع التنظيمات الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم  للقيام بمبادرات نضالية واحتجاجية وحدوية والتعبير  -
  ضها لها.نتقامية والعدوانية ورفعن رفض شغيلة التعليم لمثل هذه األساليب اال

  المكتب الوطني
 

  
  

 


