
 (ف د ش)النقابة الوطنية للتعليم 

 املكتب اجلهوي         

 سطات –جهة الدار البيضاء 

 بيـــــان
 

 –عقد  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء 

 .2102ماي  22سطات اجتماعه العادي، وذلك بالمقر المركزي بالبيضاء يوم األحد 

للكلمة التي ألقاها األخ سعيد مفتاحي الكاتب الجهوي والتي تناول فيها بالدراسة والتحليل وبعد استماعه 

مختلف القضايا النقابية والتنظيمية والتكوينية والمالية ثم اإلعالمية التي تهم الشأن النقابي لمنظمتنا، استمع المكتب 

ليم بالجهة حول السياق العام النتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة قاألي بعد ذلك لتقارير الفروع والجهوا

 .للجمع العام الوطني بدءا من التحضير إلى غاية يوم االقتراع 2102ماي  00للتربية الوطنية، اقتراع 

 :وبعد نقاش مستفيض ومسؤول فإن المكتب الجهوي سجل ما يلي

 مناورات تدليسية أخلت بمبدأ بتها ضدية في نتيجتها لم تكن حرة، وشاإن العملية االنتخابية لمناديب التعا

 .االقتراع مما جعلها في حكم العدمنتيجة المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي 

 التصويت للقيام بمهامهم التي خولها لهم القانون المنظم والمؤطر عة منع مراقبي المترشحين من دخول قا

 .لهذه االستحقاقات

 اعتماد أوراق تصويت غير مختومة. 

 غياب الئحة توقيعات المصوتين. 

 عدم فرز األصوات في مكاتب التصويت وتهريب صناديق االقتراع إلى جهات مجهولة. 

 عدم نشر لوائح الناخبين داخل مكاتب التصويت. 

 خلق جو من الفوضى الخالقة داخل مكاتب التصويت للتمويه على التالعب بإرادة الناخبين. 

 :وهكذا وضع، فإن المكتب الجهوي

  الذين فازوا في هذه االستحقاقات ( ش.د.ف)يهنيء اإلخوة واألخوات أعضاء النقابة الوطنية للتعليم

نتزاع تمثيلية مشرفة داخل األجهزة رغم حمالت التشويش والتزوير الممنهج لحرمان نقابتنا من ا

 .الوطنية للتعاضدية

  ،يدين بشدة كل أساليب التدليس والتزوير التي مارسها الجهاز البورصوي للتأثير في إرادة الناخبين

 .واالستبداد دالفسا سدنة االقتراع، دفاعا عننتيجة وبالتالي في 

  هذه المحطة االنتخابية ودفاعها المستميت عن انخراطها الواسع في  علىيحيي عاليا الشغيلة التعليمية

 .حقها في اختيار المناديب بكل حرية ونزاهة ومسؤولية

  يدعو الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف وااللتفاف حول منظمتنا المناضلة النتزاع تمثيلية مشرفة

 .تعبر عن تطلعاتها ومطالبها المشروعة 

 المكتب الجهوي

 2102ماي  22: الدار البيضاء 

 

 

 


