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Syndicat National de l'Enseignement (FDT)

Bureau National 

  
  اريـــــالغ إخبـــــب

  

ضمن جدول   2013نونبر  08ھ لیوم ي اجتماعف) ف د ش(لنقابة الوطنیة للتعلیم تدارس المكتب الوطني ل  
القاضي بحرمان نساء ورجال التعلیم من حقھم في التربیة الوطنیة والتكوین المھني ولوزارة األخیر قرار ال اعمالھ 

بعدما اجتازوا بنجاح االمتحان الكتابي بعلم الوزارة التي تربیة والتكوین اجتیاز االمتحان الشفوي لولوج مراكز مھن ال
  .تلقت طلبات المعنیین بالترشح الجتیاز االمتحان الكتابي ، دون أن تعبر عن أي رفض لھا

إن المكتب الوطني یعتبر أن رفض الوزارة الترخیص للناجحین باجتیاز االمتحان الشفوي ھو ضرب في الصمیم لحقھم 
. تحسین وضعھم المھني واإلداري، وتمییز یمارس ضد المعنیین ال مبرر لھ في غیاب أیة بدائل لألساتذة المعنیین في

وفي ھذا السیاق فإن المكتب الوطني إذ یعبر عن مساندتھ الكاملة لحق األساتذة المعنیین في اجتیاز اامتحانات الشفوي، 
ب عن موقفھا من احتقانات جراء محاولتھا حل مشكل الخصاص في فإنھ یحمل الوزارة كامل المسؤولیة فیما سیترت

  .الموارد البشریة على حساب مصالح المعنیین

إن المكتب الوطني ومن موقع مسؤولیتھ اتصل بكافة الجھات المعنیة بالوزارة من أجل إیجاد حل لھذا المشكل بما یضمن 
  :، وفي ھذا السیاقحقوق ومصالح المعنیین

جدید حل أزمة الخصاص في المنظومة على حساب ومصالح وطموحات نساء ورجال التعلیم  یؤكد رفضھ من - 1
ویرفض اإلجراءات المتبعة حالیا والتي تسد كل . وحرمانھم من حقوقھم في تحسین ظروفھم المھنیة واإلداریة

  .أبواب البحث عن حل عادل ومنصف

التي  والمبادراتررین والمتضررات من ھذا اإلجراء ودعمھ لكل النضاالت یعلن تضامنھ المطلق مع المتض - 2
 .حقھم المشروع قرارإ أجل اتخذوھا من

بتأجیل موعد إجراء امتحانات الشفوي ودعوة النقابات ذات التمثیلیة للبحث عن مخرج یطالب الوزارة الوصیة  - 3
 .لألزمة الحالیة 

، والسماح للقطاع وبشكل استثنائي خصصة لقطاع التربیة والتكوینیطالب الحكومة بمراجعة المناصب المالیة الم - 4
 .بتعویض كافة المناصب المالیة الناجمة عن التقاعد أو الوفاة إلى حین إنھاء ورش إصالح القطاع

یدعو كافة المسؤولین النقابیین إلى توسیع النقاش مع النقابات القطاعیة ذات التمثیلیة في الجھات للتداول في سبل  - 5
 .مواجھة ھذه الوضعیة 

  لمكتب الوطنيا
  2013نونبر   8: الدار البیضاء

  
  

  


