
                                                             

           

 
 
 
 
 

10 rue Mohamed DIOURI B.P.: 11116 Bandoeng – Casablanca 
      Te l :  0522 44 47 39 - 0522 44 47  42 - Fax 0522 44 47 64 

   

 20 000 الدار البیضاء - انذونغ ب 11116:ب.زنقة محمد الدیوري ص 10 -
 0522 44 47 64 : الفاكس --   0522 44 47/ 39/42الھاتف   

 Site : www.sne.ma – Email : sne@menara.ma 

 

 
 

 

Syndicat National de l'Enseignement (FDT) 

Bureau National 

  ):ف د ش(في بالغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم
.یدعم المطالب الفئویة والجھویة المشروعة ویستغرب لإلشاعات المغرضة  

 
، وقف فیھ مطوال 2013نونبر  22یوم الجمعة اجتماعھ العادي الدوري ) ف د ش(عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم

باجتیاز امتحان الشفوي لولوج مراكز التكوین بعدما  مشكل الترخیص لألستاذات واألساتذةي خلق على السیاقات التي ساھمت ف
وأیضا على ما تضمنھ المحضر المشترك  . سؤولیة الوزیر السابق للقطاعسھا م، وعلى رأاجتازوا بنجاح امتحان الكتابي

وقف على البالغ اإلخباري الذي أصدرتھ دائرة ما دوره، كمستحضرا التخوفات والتساؤالت التي عبر عنھا المعنیون منذ ص
الشؤون النقابیة للمنظمة تضمن توضیحات قانونیة في الموضوع، خصوصا بعد المغالطات التي تروجھا جھات نقابیة مبنیة عن 

  .جھل مركب للموضوع، وعلى إرادة الضغط بكل الوسائل
من القرارات الحكومیة المتعلقة بالتوظیف والترقي، وبعد ربطھ  وفي ھذا الصدد وبعد تقییمھ لتطورات المشكل وعالقتھ بعدد

بجذوره المتمثلة في ضرورة معالجة جذریة لمشكل الشھادات في القطاع، وإعطائھا المكانة التي تستحقھا، على ضوء القرار 
أصبح ازة لكافة حاملي اإلجازة الدرجة الممت آفاق أن فتحالحكومي والوزاري بالتوظیف باإلجازة في جمیع األسالك، فإنھ یعتبر 

  .ھو الجواب الحقیقي لھذا المشكل الذي یتفاقم باستمرار في القطاع
ھما وزیران أثناء اللقاء، مؤكدین تشبثكما سجل المكتب الوطني أیضا التصریحات اإلیجابیة التي عبر عنھا السیدان ال

وفي ھذا السیاق ، وفي أفق . ضایا أزمة المنظومة التربویة والتكوینیةبالمقاربة التشاركیة مع النقابات األكثر تمثیلیة في معالجة ق
الملفات التعلیمیة التربویة والمطلبیة في القطاع االجتماع المقبل مع وزارة التربیة والتكوین قرر المكتب الوطني تحیین كافة 

  .، وكذا التحضیر للقاء المرتقب مع  وزیر التعلیم العالي  المدرسي
أعمالھ، وافق بعد نقاش على مشروع اتفاقیة شراكة مع جمعیة التضامن الجامعي المغربي، وحدد برنامجا وضمن جدول 

  .ووقف على نتائج المجلس الوطني للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل. لتفعیل قرارات المجلس الوطني والبرنامج السنوي 
  :لیة والرھانات المطروحة على القطاع، فإنھان المكتب الوطني وھو یستحضر دقة المرحلة والتحدیات المستقب

یستغرب االشاعات والمغالطات في الساحة التعلیمیة حول المحضر المشترك والمبنیة عن جھل بالموضوع ، والتي  -1
یطالب الوزارة بمزید من الوضوح الالزم لرفع ذور الشك والریبة في القطاع، وتمس بمصداقیة العمل النقابي، وتزرع ب

  .الموظفین المرتبین في درجة ورتبة معینةفي وجھ المھنیة وفتح المباراة الغموض 
إلى التعامل معھا بكل الموضوعیة والجدیة التي عادلة والمشروعة، ویدعو الوزارة یدعم كافة المطالب الفئویة ال -2

  .متنا التربویة والتكوینیةیتطلبھا الظرف بما یسمح بخلق أجواء إیجابیة للشروع في مرحلة جدیدة إلنقاذ منظو
یدعو الوزارة إلى االنكباب الجاد على وضعیة المجازین بالقطاع ومستقبلھم المھني بما یسمح لھم بالترقي للدرجة  -3

  .الممتازة، وبما یجنب المنظومة مشاكل احتباس آفاقھم المھنیة واإلداریة
التمثیلیة حول  رفضھم تنظیم حوار مع النقابات األكثراب ویعتبر أن استمرار تعنت عدد من مدراء األكادیمیات والنو -4

  .كرس عقلیة التحكم واإلقصاء وتأزیم األوضاعیالقضایا التعلیمیة ھو نھج یتناقض مع ما تقتضیھ مصلحة المنظومة و
نعكاسات الخاصة بتدبیر الخصاص لما لھما من ا 111یطالب الوزارة بمراجعة مذكرة تدبیر الزمن المدرسي والمذكرة  -5

  .سلبیة على السیر العادي للدراسة
یستنكر استخفاف مسؤولي التعاضدیة العامة لموظفي وزارة التربیة الوطنیة بمرضى المصحة المتعددة االختصاصات  -6

  .بجھة الدار البیضاء الكبرى
و خارجھما أ امعاتیندد باالعتداءات المتكررة والمستمرة على نساء ورجال التعلیم سواء داخل المؤسسات والج -7

  .ویطالب بوضع حد لھا وحمایة الشغیلة التعلیمیة والتالمیذ و الدفاع عن حرمة المؤسسات
یستغرب لسلوكات وزارة التعلیم العالي وتكوین االطر والبحث العلمي في تدبیرھا لملف الترقیة وسوء معالجتھا لملف  -8

قوق كافة الموظفین نكباب الفعلي على ملف العاملین بالقطاع بما یحفظ حالموارد البشریة والقوانین المنظمة لھا، ویطالب باال
   .والموظفات

یطالب وزیر التعلیم العالي بإجراء مباراة مھنیة للموظفین الخاضعین للنظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربیة  -9
  .أسوة بزمالئھم في القطاع الوطنیة العاملین بقطاع التعلیم العالي

ب الوطنيالمكت  
2013نونبر  22الدار البیضاء   

 

 


