
                                                                                                                                            

 الفدرالية الديمقراطية للتعليم    النقابة المستقلة للتعليم االبتدائي       الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب    ة الوطنية للتعليم   الهيئ    

 األسرة التعليميةب االستخفاف التي ترومبيان استنكاري ضد الصورة النمطية للسيد وزير التربية الوطنية 

 دفاع عن المدرسة العموميةللمن أجل الكرامة و 2112مارس  1يوم إنذاري ودعوة لخوض إضراب عام وطني  

الجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم والهٌئة الوطنٌة للتعلٌم  للنقابات التعلٌمٌة األربع ةالتابع عقدت لجنة التنسٌق الوطنٌة

فبراٌر  8 ٌومه األربعاءوالفدرالٌة الدٌمقراطٌة للتعلٌم بمقر الجامعة بالرباط  االبتدائً نقابة المستقلة للتعلٌموال بالمغرب

من غٌاب  ونظرا لما لمسناه .مع السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌةلقاء ال حولخصص لإلطالع على  التقرٌر المفصل  لقاء   2012

 :المطلبً فإننا نعلن للرأي العام لمعالجة قضاٌا التعلٌم والملفواضحة المعالم رؤٌة تصورٌة أو منهجٌة أٌة 

ل التشهٌر من خال ٌةداراإل طراألتربوٌة والة ئهٌالوزٌر التربٌة الوطنٌة على استنكارنا الشدٌد للهجمة الشرسة للسٌد  .1

 .عملٌة الشحن االستفزازي ضد األسرة التعلٌمٌة من خاللألجواء اتسبب فً توتٌر ٌقد  سلوك ...والتشكٌك والتشوٌه واالتهام

حافة أوصلته إلى  اع التًالسٌاسات المتعاقبة على القط أن معاناة األسرة التعلٌمٌة ناتجة عنتذكٌرنا السٌد الوزٌر ب .2

 .دائرة المتضررٌن الذي وسعرة التعلٌمٌة الرتجالً لحقوق ومصالح األسالتدبٌر ا االنهٌار، وعن

ومسؤولٌة السٌد الوزٌر ولٌست منة من أحد، مشروعة سلبت منها مطالب األسرة التعلٌمٌة هً حقوق تأكٌدنا أن  .3

ات عاجلة وواضحة وإعطاء إشار .تقتضً منه تفعٌل مبدأ الحكامة الجٌدة لجبر الضرر ورفع المظالم عن األسرة التعلٌمٌة

 .للقطاع المالزمة التوتر أجواء تخفٌض مساهمة فًلل، ونٌةالعن صدق  للتعبٌر لملفها المطلبً من خالل االستجابة الفورٌة

وتقلٌص الفوارق الكبرى بٌن األجور العلٌا واألجور  ،وتحقٌق العدالة األجرٌة ،مة األجوروإصالح منظمطالبتنا ب .4

والطبٌة  الغذائٌةأسعار المواد االستهالكٌة فً جور لمواجهة االرتفاع الصاروخً م المتحرك لألتطبٌق مبدأ السلو .،الدنٌا

  .الرتبة الترقً فً لمعنى قٌمة إلعطاء االستداللٌة النقط الزٌادة فً مع ...والسكنٌة

 مقابل الضرٌبً  التخفٌض  من خالل اإلعفاء أو تحقٌق عدالة جبائٌة بٌن األغنٌاء والفقراء وتخفٌف العبء الضرٌبً .5

  .للموظف  والنفسً ًواالجتماع االقتصادي ستقرارالا هددت التً الخاص بالتعلٌم األبناء تمدرس واجبات

التغٌٌر من  أو الشهري، االقتطاع نسبة الزٌادة فً أو التقاعد، بسن التعلٌمٌة فٌما ٌتعلق األسرة بمكتسبات عدم المس  .6

المقترحة، واعتبار كل  الصٌغ من وغٌرها متعددة لسنوات الشهرٌة األجرة متوسط خالل نم التقاعد أجرة حساب معادلة 

 .خطوطا حمراء ال ٌنبغً المساس بها  المكتسبات

 االمتحان الجتٌاز سنوات ـ  4أربع  ـ  ةبتحدٌد أقدمٌ للموظف الفعلً التحفٌز مبدأ الترقً بما ٌضمن منظومة إصالح .7

 لالنتظار سقف كأعلى سنة ـ  12 ـ عشر أثنى وأقدمٌة باالختٌار الترقً لوائح للتقٌٌد فً سنوات  ـ 8ـ  نثما وأقدمٌة المهنً

 . بعد خارج السلم ةجدٌد درجة إحداث مع جمٌع الفئاتل (بجمٌع شروطه الحالٌة)وإقرار درجة خارج السلم 

اإلدارة  المرتبٌن فٌه، وإنصاف التاسع لسلما حذف االستثنائٌة، الترقٌة  : الفئات لجمٌع العالقة الملفات بمعالجة اإلسراع .8

 المقتصدون واالقتصاد، اإلدارة ملحقو التربوٌون، الملحقون الدكاترة، المبرزون، المجازون، الشهادات، حملة التربوٌة،

 التوجٌه والتخطٌط، مستشارو الممونون، المتصرفون، المشتركة، اإلدارٌة راألطاإلدارٌون،  ون،زالممتا ون والمقتصد

 . فً القطاع العاملة الفئات من اوغٌره ،التكوٌن سنوات التعوٌض عن ،قنٌونلتمساعدون اال أصنافهم، المفتشون بمختلف

 .المشروعة واالستجابة للحقوق الثغرات وتجاوز المكتسبات على الحفاظ ٌضمن بما األساسً للنظام شاملة مراجعة .9

لما فٌها من آثار سلبٌة خطٌرة تالزم ( التوظٌف المباشر/ ٌن مراكز التكو)توقٌف االزدواجٌة فً عملٌة التوظٌف  .11

 .فئات جدٌدة من المتضررٌن مٌالد، وتساهم فً الموظف طوال مساره المهنً

  .مشروعةمساندة ودعم هٌئة اإلدارة التربوٌة فً مطالبها ونضاالتها ال .11

 من أجل الكرامة والٌقظة والتعبئة 1122مارس  1إضراب  خراط الجماعً فًاالن إلى الشغٌلة التعلٌمٌة   دعوة  .12

 .لتضحٌة والصمودالصادقة ورمزا لاألسرة التعلٌمٌة رمزا للمواطنة  وعاشت  الحقوق، عن والدفاع المكتسبات لحماٌةو

   


