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 في بالغ النقابة الوطنیة للتعلیم(ف د ش):
 .معركتھم نجاحو صمودھم على تھنئة االساتذة المتدربین •
دعم الدعوة إلى تأسیس جبھات محلیة ضد التفویتات وومناھضة تفویت المؤسسات التعلیمیة  •

 .الجبھة االقلیمیة بخریبكة
 ر مع النقابات حول الملفات العالقة.امطالبة الوزارة بفتح حو •
والتصویت على مرشحي النقابة الوطنیة للتعلیم ، للمشاركة المكثفة الشغیلة التعلیمیةعوة د •

 العامة للتربیة الوطنیة. التعاضدیة منادیب نتخابات(ف.د.ش) ال
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدالیة الدیمقراطیة للشغل اجتماعا بالمقر المركزي 

ناقش في بدایتھ مستجدات الساحة التعلیمیة واالجتماعیة وفي مقدمتھا االتفاق  2016أبریل  22الجمعة  بالبیضاء یوم
 ،مدة ستة أشھر تي استمروالذي أنھى أزمة األساتذة المتدربین الت 2016أبریل  20اء الموقع صبیحة یوم األربع

القرارات الحكومیة جھة البطولي في موا صمودھم المتدربین على یھني األساتذة  ھذا اإلطار فإن المكتب الوطني وفي
عن  یعتبر ھذه المعركة مندرجة ضمن الجھود الرامیة إلى الدفاعو ،وتخفیض المنحة ،فصل التكوین عن التوظیفب

مواصلة معركة من أجل الجھود نسیق في ھذا اإلطار النقابات التعلیمیة إلى مواصلة تیدعو اوالمدرسة العمومیة، 
 .التعلیمیة وتحصین المكتسبات  لمدرسة العمومیةالدفاع عن ا

مقراطیة للشغل بالرغم من المكتب الوطني مستجدات الحوار االجتماعي في ظل تغییب الفیدرالیة الدی وتدارس
لدى وتوسیع الشعور بالیأس واإلحباط إفراغ الحوار االجتماعي من محتواه وینبھ إلى خطورة  ،ةیالحكوم الوعود

ومعالجة ملف التقاعد  ھا  فیما یخص تحسین الدخلیة باإلعالن عن نتائج ال ترقي إلى مستوى انتظاراتالشغیلة المغرب
 یة االجتماعیة والحریات النقابیة.والحما

على تفویت مؤسسات تعلیمیة  منھا مدیریة اخریبكة دام بعض المدیریات اإلقلیمیةووقف المكتب الوطني عند إق
والمرفق العمومي ودعم القطاع جھاز على المدرسة العمومیة كنوع من اإلفوسفاط مجموعة المكتب الشریف للإلى 
من مقرات  قریبةفي التمدرس  من األسر المعوزة من حقھم تالمیذوحرمان ص بممتلكالت القطاع العام مجانا، الخا

إن المكتب ھا. تفویتبتنقیل األساتذة خارج مؤسساتھم األصلیة التي تم وضرب استقرار الشغیلة التعلیمیة سكناھم، 
یة بتشكیل جبھة فإنھ یحي المبادرة المحلیعبر عن رفضھ المطلق لتفویت المؤسسات التعلیمیة للقطاع الخاص إذ الوطني 

جبھات محلیة ضد تفویت ، ویدعو كافة تنظیماتنا في المدن الفوسفاطیة أوال إلى المبادرة بتأسیس محلیة ضد التفویت
 المدرسة العمومیة .

دارة ا یخص الحركة االنتقالیة وملف اإلوتدارس المكتب نتائج الحوار على مستوى مدیریة الموارد البشریة فیم
طار وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني إلى اإلسراع بعقد ویدعو في ھذا اإل 111جعة المذكرة التربویة ومرا
 .8و  7في القضایا العالقة ووضع حد للتشویش في ملف األساتذة المرتبین في السلمین  اجتماع للحسم

وتداول المكتب الوطني االستعدادات الجاریة النتخابات التعاضدیة العامة لوزارة التربیة الوطنیة ویحیي 
كما تدارس  ،وشفافةالمجھودات الجبارة المبذولة من طرف مناضالت ومناضلي النقابة من أجل انتخابات نزیھة 

وفي ھذا اإلطار یدعو المكتب الوطني مناضالت  ،ليفیدراالاالستعداد لتنظیم أسبوع العمل العالمي للتعلیم وفاتح ماي 
د من أجل إنجاح ھاتین ومناضلي النقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل إلى مضاعفة الجھو

 .المحطتین 
 يالمكتب الوطن
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