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 3رقم : بيـــان وطني

لمغربي للتقاعد ملف الصندوق اتتبعه لتبعات  إن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم, ومن خالل         
و الذي سيحصل مستقبال ، لمغربية على خلفية العجز الحاصل أعالميا من طرف الحكومة اوالذي تم تسويقه إ

 رغم الفائض المهم الذي يتوفر عليه مع اتخاذ  قرارات انفرادية في البحث على الحلول المالئمة في نظرها
المضرة مباشرة بمصالح المنخرطين  اإلجراءاتد ، والتي تحمل في طياتها رزمة من الصندوق المغربي للتقاع

 في:والتي تتجلى 
 تمديد سن التقاعد. -
 رفع نسبة مساهمة المنخرطين. -
 جرة التقاعد.تعديل معادلة احتساب أ -
 مراجعة التنقيط لسنوات العمل. -

 
رة التعليمية على تضحياتها المتواصلة في الرفع سية للتعليم تشكر بفخر واعتزاز األن الهيئة الوطنإ         

اصل بسبب الزيادات ، رغم حالة االحتقان االجتماعي الشديد والمتو من مستوى العملية التعليمة التعلمية
ي الضغط من طرف المسؤولين بل واالستمرار فالمسجلة  الالمباالة على واإلصرارسعار ، المهولة في األ

مع ي مطلب من المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية دون تحقيق أسرة التعليمية ألالنفسي وترهيب وتحقير ا
اإلطار في هذا . ووغيره  2011بريل أ 26سبات والتملص من تنفيذ اتفاق جهاز على المكتاإلاإلمعان في 

بارهم وإجل للمحالين على التقاعد مدة العم خير الذي اتخذته الحكومة  بخصوص تمديدلموقف األا نستحضر

أو ءل هل ستعتبرهم الحكومة ننا نتسا، كما ألالستفادة من ذلك 2014/2015إتمام السنة الدراسية على 

 افرضهفي الحكومة  نسجل باستغراب شديد نية، و. و..........متقاعدين أالمياومين أو التصنفهم في خانة 
 .رغما عن أنفهم يع الموظفينعلى جم إصالح الصندوق المغربي للتقاعدب يسمىما  ختياراتال القسري

الدفاع المشروع عن الملف  قيدتها النضالية القائمة على مبدأن الهيئة الوطنية للتعليم وانسجاما مع عإ         
ية حلول للقضايا ئات المتضررة ، ونظرا لغياب أالمطلبي الشامل للشغيلة التعليمية ، ودعم نضاالت كل الف

 :تؤكد من جديد شجبها فإنهاالراهنة المطروحة 

 

 دارة الصندوق المغربي للتقاعد بدون موجب حق.ألموال المقتطعة من طرف إاسترجاع اعدم ل  -
فالس الصندوق اتخذتها الحكومة كذريعة إلعالن إ سباب المفترضة التيفتح تحقيق شامل حول األعدم ل  -

لة المالية المهمة التي يتوفر عليها رغم السيو والعمل على محاسبة المسؤولين على ذلكالمغربي للتقاعد 
 .الصندوق

قرارها دون التشاور مع جل الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع راد الحكومة بصياغة االقتراحات وإنفال -
 المدني في قضية وطنية مصيرية.

 اهلتج نهأل، جورين وظالم في حق الموظفين والمأ، ألنه مجحف نظمة التقاعد لمقترح الحكومة إلصالح أ -
، في حل المعضلة سها الدولة المغربية ت كل األطراف المعنية ، وعلى رأسهامابعين االعتبار إ يأخذ بل لم

 بشكل تضامني.
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على  المبني المجحف مقترحها بوضع وانفرادها التقاعد نظام إصالح ملف على الحالية الحكومة ستحواذال -

على  نهائيا قضى ،مما ( المعاش أجر تقليص+  قتطاعاال نسبة في الزيادة+  السن في التمديد) الموت مثلث
مرورا  جطو   بحكومة بدءا السابقة الحكومات عجزت بعدما للتقاعد، المغربي الصندوق في المنخرطين آمال

على  للمحالين الكريم العيش ويضمن المساهمين مصالح يراعي توافقيا حال له تجد أن على عباس بحكومة
 السنين. من لعقود األربعة التقاعد صناديق بمخزون المتالعبين يأياد على ،ويضرب المعاش

 

 :للتعليم الوطنية للهيئة الوطني المكتب إن
 

 المغربي الصندوق في المنخرطين و المساهمين بمصالح سيمس حل كل يرفض بل ويندد يشجب            
 .التعليم ورجال نساء وضمنهم للتقاعد

 نحن إذانظرا لخصوصية القطاع ،  سنة، 65 إلى التقاعد سن من الرفع حتملت ال التعليم مهنة أن إلى ينبه 

 .التكويني المعرفي التربوي الحقل بهذا النهوض فعال أردنا
 من وذلك بالرفعبهدف محاربة آفة البطالة المتفشية  الشابة ألطرتوظيف ال المجال فسح ضرورة على ؤكدي 

 يرتفع أن المنتظر المعاش على المحالين عدد بالموازاة مع يةالوطن التربية بوزارة المالية المناصب عدد
 .القادمة السنوات في متتالي بشكل
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