
  

                                                                                       

  للتعلیم يطارقمیالفدرالیة الد     ة المستقلة للتعلیم االبتدائي   النقاب      الھیئة الوطنیة للتعلیم      بالمغرب الجامعة الوطنیة لموظفي التعلیم     

   

19بـیــان   
  "ثم تنتصر...،ثم یحاربونك،  ثم یسخرون منك ، یتجاھلونكةفي البدای"اندي غ

التي تنص على ، ة من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة والثقافی07       بعد وقوفنا على استمرار الوزارة في خرق المادة 
 وھوما ینسجم مع .والحق في ظروف عمل عادلة و مالئمةتمتیع كل فرد بحقھ في األجر عن العمل ذي القیمة المتساویة دون تمییز من أي نوع 

ي دستور وھو ما تم أیضا  التركیز و التنصیص علیھ ف.-1979صادق علیھا المغرب سنة  - 1951 لسنة100أحكام اتفاقیة العمل الدولیة رقم 
 من االمیثاق الوطني للتربیة و التكوین  الداعیة إلى تحسین 138و بعد وقوفنا أیضا على استمرار الوزارة  في خرق المادة . المملكة و مدونة الشغل

ي خرق قانون الوظیفة  استمرارھا فذاوك. الوضعیة االجتماعیة للمدرسین و االعتراف باستحقاقاتھم  و مراجعة القوانین المتعلقة بمختلف مراتبھم
 وبعد استبشارنا خیرا بفتح الوزیر باب الحوار  مع التنسیقیة خالل .ي ینص على أحقیة الموظف في ثالث ترقیات خالل مساره المھني ذالعمومیة ال

ى ال نتھم بإفشال الحوار و  و حت،  و الذي اعتبرناه  قطیعة مع الوزارة غیر المأسوف على رحیلھا 2012 ینایر 5وقفتنا الناجحة بالرباط یوم 
فقد منحت التنسیقیة مھلة حذرة للوزیر  الجدید لالطالع على ، إلظھار حسن النیة و إلسكات كل األصوات التي تعتبر  األستاذ من ھواة اإلضراب 

   .آلمال جاء مخیبا ل2012 ینایر 16غیر أن اجتماع ،الملف  وجمع المعلومات الكافیة لبدئ حوار مسؤول مع التنسیقیة 

 ه الخروقات نعلن ما یلي ذبعد تسجیل كل ھ:  
 تي أجھز على حقوق الشغیلة و كرس الظلم و الحیف و تندیدنا  بشروع الوزارة في تفعیلھ تحذال، أبریل المجحف26 رفضنا التفاق 

  .تمثل الشغیلة التعلیمیةال جنح الظالم بمباركة نقابات 
  ترجاع الحقوق المھضومة و یحتج من أجل العیش الكریم  للجمیع یكفل الحریة و من یناضل من أجل استضامننا الالمشروط مع

الكرامة و العدالة االجتماعیة و ضد الفساد و االمتیازات التي تصرف بكرم حاتمي كما نشجب العودة إلى سیاسة العنف  لمعالجة 
 .القضایا االجتماعیة

  مدیریة الموارد البشریة و أمام مقر اعتصام المكتب الوطني    فبرایر مع20ى  إل14أسبوع من  خوض إضراب  لمدة
 .  منھ16 فبرایر ووقفة احتجاجیة لكل مناضالت و مناضلي التنسیقیة یوم  الخمیس 14تكوین األطر یوم الثالثاء 

 داخل جمعیة مقاطعة بیداغوجیا اإلدماج لجمیع الفترات و مجالس األقسام و التدبیر و المجالس التربویة و تجمید النشاط 
 :ألجــل                          .دعم مدرسة النجاح

  سنة أقدمیة 15 من تاریخ استیفاء الشرط و بأثر رجعي مالي و إداري لكل المستوفین لشرط 10ترقیة استثنائیة إلى السلم 
 .9 سنوات في السلم 6منھا 
    9 سنوات في السلم 10ل المستوفین   بأثر رجعي مالي و اداري لك10ترقیة استثنائیة  إلى السلم. 
  معادلة دبلوم التخرج  من المركز التربوي الجھوي و مراكز تكوین المعلمین و المعلمات بإجازة مھنیة)(Bac+3  ، وترقیة

  .10جمیع الخریجین إلى السلم 
  2010  وللمترقین سواء باالمتحان المھني أوباالختیار لسنة94 و93إرجاع السنوات المقرصنة لفوجي. 
 بالتعلیم األجور منظومة من التاسع السلم حذف. 

و لما كان أیضا لزوما على الحكومات التقید ببنود المواثیق والعھود الدولیة المصادقة  ،          ولما كان التشریع الدولي یسمو على التشریع المحلي
 منھ والتي 11 وخصوصا المادة 1976 و المطبق سنة  1966 دولیا سنة و بما أن المغرب ملتزم بما جاء في العھد الدولي المتفق علیھ، علیھا 

وبعد فشل الحوارین بإرادة  ، و ألسرتھ و بحقھ في تحسین متواصل  لظروف معیشتھ تنص على تمتیع كل فرد  بحقھ  في مستوى معیشي كاف لھ
ة العالمیة  ، و التي تنعكس سلبا على مردودیة  القطاعات العامة،  من مؤسسات االمبریالیزالحكومة ، التي تنھج السیاسات النیولیبیرالیة بإیعا

 الحكومة بإخراج ھذه االتفاقیات إلى الوجود لضمان حق المدرس في ومعھافإننا نطالب الوزارة .وبخاصة قطاع التربیة و التعلیم و العاملین فیھ 
  .االشتغال  في ظروف عادیة و حق التلمیذ في التمدرس في مناخ تربوي 

   ھـ1433 ربیع األول 15لموافق لـ   م ا2012شباط / فبرایر8حرر بالرباط في 

 
  


