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  ويـــــهــــان جـــيــــــــب

 لسوس ماسة اجتماعه العادي بأكٌادير يوم اإلثنني (عقد املكتب اجلهوي للنقابة الوطنية للتعليم )ف.د.ش

أو أدنى  نتيجة فشل املقاربات املتعاقبة وغياب أي تصور ،يف األوضاع التعليمية املتأزمة للتداول 2016شتنرب  5 

مع تنامي اإلجهاز على املكتسبات واهلجوم الشرس على املدرسة العمومية ، لالصالحإرادة سياسية حقيقية 

من اإلجراءات والتدابري الالدميقراطية والالشعبية اليت تنهجها  إىل غري ذلك ،وأطرها من نساء ورجال التعليم 

االقتطاعات اجلائرة واستباحة أجور نساء ورجال التعليم :هذه السنة  واملثرية للجدل ومن ابرزها ،كومة احل

وغياب التضييق على احلريات النقابية...  دون غريها،الرتبوية  قرار متديد سن التقاعد على األطر فرض،املضربني 

البنيات الرتبوية نتيجة غياب ختطيط حمكم  وعدم استقرار، الوضوح يف التعامل مع الفرقاء اإلجتماعيني

  .يستجيب للتحوالت الدميغرافية اليت تشهدها أقاليم اجلهة

      : ما يلي فان املكتب اجلهوي يعلنوبعد نقاش جاد و مسؤول 

منها عملية تدبرياملوارد البشرية واليت مل تكن يف مستوى تطلعات نساء  استياؤه العميق للظروف اليت متر ــ

 بل ساهمت يف اإلحتقان والتوتر واليت يغلب عليها يف كثري من األحيان طابع املزاجية، ال التعليمورج

ويطالب بفتح حتقيق  استنكاره لعدم حماسبة املسؤولني احلقيقيني عن تبذير أموال الربنامج اإلستعجالي -

 جدي ومسؤول حول هذا امللف.

 قهاحل ضربا و ،القانون على ضدا لة التعليميةالشغي تطال أجور اليت واالنتقامية لإلقتطاعات العشوائية شجبه -

  . الدستوري يف اإلضراب

وذلك عقابا هلم على مواقفهم  التضييق عليهم رفضه استهداف اإلدارة للمناضلني من خالل استمرار أساليب -

  .بالشفافية واملساواة بني نساء ورجال التعليم املطالبة اجلريئة

دبري بت نفرادهاابسبب  اإلقليمية املديريات جبميع الوضع احتقان استمرارمسؤولية االكادميية  إدارة حتميله-

  . تشاركي توجه أي وتغييب املنظومة، مشاكل

 يف والتمادي التعليمية الشغيلة ومعاجلة مشاكل تدبري يف اليواإلرجت املزاجي الطابع سيادة حتذيره من مغبة

  .وأحيانا املساهمة يف خلق املشاكل داخل املؤسسات التعليمية ،املمارسات اإلنفرادية اخلاطئة واخلطرية  هذه

 باحوعدم التسرت على املوظفني األش،بالتعامل احليادي والدميقراطي بني كافة نساء ورجال التعليم  مطالبته -

الشئ الذي  ،بشكل رمسيمساءلته الوزارة الوصية عن سبب استثناء أكادميية سوس وعدم تعيني مدير هلا  -

  .املشاكل وزيادة التوتر بهذه اجلهة ميكن أن يزيد من تعميق

 

تهيب بكافة نساء ورجال التعليم على مجيع املستويات ، إن النقابة الوطنية للتعليم " فدش " جبهة سوس ماسة

اليت تستهدفهم وتهدف ختريب  ،التصدي اجلماعي حبزم لكل املخططات الرجعية والرتاجعية اجلللتنسيق من 

حبق اللجوء إىل كافة األشكال النضالية املمكنة يف الزمان واملكان  املدرسة العمومية وحتتفظ لنفسها

  .املناسبني دفاعا عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم

 

 نية للتعليم صامدة ومناضلةشت النقابة الوطوعا                                                      

 

 

Syndicat national de l’enseignement  

        Bureau régional 

           Souss Massa  

 


