
    –   
    بيان المكتب الجهوي

سطات يوم  –عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء 
من القضايا التنظيمية والنقابية  الدار البيضاء اجتماعا تدارس خالله جملةبالمقر المركزي للنقابة ب 2016أكتوبر  15السبت 

 ومستجدات الدخول المدرسي.
لخصاص المهول في المتمثلة في االكتظاظ واتبطة بالدخول المدرسي بالجهة ولمروبعد وقوفه على عمق االختالالت ا

ألساتذة ومطالبتهم بتدريس مواد متعددة تنقيل او القسري لتفييضاضم وال ، ولجوء اإلدارة إلى سياسة الترقيع من خاللالموارد البشرية
للتقاعد والتعاضد  يلتصفوا وحذف التفويج وتقليص ساعات التدريس في بعض المواد وحذف بعضها ناهيك عن استحضار المخطط

لتزامات عن التملص من تنفيذ اال والتوظيف بالعقدة في إطار اإلجهاز الممنهج على المرفق العمومي ومحاولة ضرب المجانية فضال
  .خاصة التعويض عن المناطق النائية وإضافة درجة جديدة 2011أبريل  26اتفاق  وعلى رأسها ما تبقى من

واستمع المكتب الجهوي إلى تقرير حول اللقاءات مع مدير األكاديمية الجهوية وما ترتب عنها من اتفاقات والتزامات تروم 
 –ظفات العاملين سابقا باألكاديمية الجهوية دكالة ساء ورجال التعليم في الجهة (حل مشكل الموظفين والموخدمة المصالح العليا لن

  ...). بصفة استثنائية تاحة الفرصة لألطر التربوية العاملة بالجهة لالستفادة من الحركة االنتقاليةإعبدة. 
طرها القيادة النقابية في أفق عقد المجالس الجهوية ستؤللقاءات التي الوطني في إطار ا وبعد االطالع على فحوى مراسلة المكتب    

  للتحضير للمؤتمرات الجهوية للنقابة وبالتبعية المؤتمر الوطني الحادي عشر. ،والمجلس الوطني للنقابة الوطنية
) FDTابة الوطنية للتعليم (التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثالث األكثر تمثيلية بالجهة: النق وبعد الوقوف على سير

تنفيذا للبرنامج االحتجاجي المشترك الذي ) FNEوالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ( )UGTMوالجامعة الوطنية للتعليم (
أكتوبر  16ألحد الثالث األكثر تمثيلية خاصة تنظيم المسيرة الجهوية بالدار البيضاء يوم ا التعليمية المكاتب الوطنية للنقاباتأقرته 

  .في إطار التضييق على الحريات النقابية بساحة النصر والمنع الذي طال هذه األخيرة من طرف السلطات المحلية
  وبعد نقاش مستفيض ومسؤول فإن المكتب الجهوي: 

الجامعة الحرة ش) و.د.ف، النقابة الوطنية للتعليم (التعليمية الثالث األكثر تمثيليةالنقابي بين النقابات  لتنسيقعاليا ا يثمن )1
النضالي خدمة للمصالح  ) ويدعو إلى االرتقاء بأدائهFNE) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (م.ش.ع.اللتعليم (

  .حكومةالتصدي الصارم لإلجراءات الرجعية والتراجعية والتفقيرية لللنساء ورجال التعليم وبالتبعية  لعلياا
يجدد التزامه الواعي والمسؤول بتنفيذ كل المعارك النضالية التي ستحددها األجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الثالث  )2

 األكثر تمثيلية دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية وجودة التعليم.
ء التعليم على حقوق ومكتسبات رجال ونسا جهاز الممنهجإلفق اأوالتفقيرية في  النكوصيةيدين بشدة اإلجراءات الحكومية  )3

للقرارات الممالة من المؤسسات  اعن تجميد األجور وفصل التكوين عن التوظيف بالعقدة تنفيذ فضالفي التقاعد والتعاضد 
 الدولية المانحة في إطار مرجعية لبيرالية متوحشة.

قي للمنظمات النقابية األكثر تمثيلية بالجهة بفتح حوار سطات إلى إشراك حقي –يدعو إدارة األكاديمية بجهة الدار البيضاء  )4
، الخصاص في الموارد البشرية. التجهيزات والبنية التحتية للمؤسسات الملف المطلبي (االكتظاظنقط جميع جدي حول 

 التعليمية، السكنيات، تفويت المؤسسات التعليمية للخواص...).
 ستعمالالذي يدخل في إطار الشطط في ا لمحليةهوية من طرف السلطات القرار منع المسيرة الج يعبر عن رفضه المطلق )5

 السلطة والتضييق على الحريات النقابية.
سطات وتأكيدها على مواصلة الخيار الكفاحي من خالل  –التجاوب الواسع للشغيلة التعليمية بجهة الدار البيضاء  يثمن )6

 إليها التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثالث األكثر تمثيلية بالجهة.استعدادها لتنفيذ قرار المسيرة الجهوية التي دعا 
إطار تربوي بالدار البيضاء في إطار التنسيق  10 000المسيرة الوطنية ألطر البرنامج الحكومي يقرر المشاركة في  )7

 الثالثي، مع التعبئة المكثفة، دفاعا عن المدرسة العمومية وحماية لحقوق الشغيلة التعليمية.
ش) في أفق عقد المجالس .د.المسؤول في تنفيذ المخطط التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم (فوعن انخراطه الواعي  يعبر )8

 نقابة والمؤتمر الوطني الحادي عشر.الجهوية والمجلس الوطني لمنظمتنا العتيدة، في إطار التحضير للمؤتمرات الجهوية لل
يدعو نساء ورجال التعليم إلى مواصلة التعبئة واالستعداد لالنخراط في كل المعارك النضالية التي ستحددها األجهزة   )9

ة التقريرية للنقابات التعليمية الثالث األكثر تمثيلية دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية وجودة التعليم والمطالب العادل
 .المشروعة للشغيلة التعليميةو

  المكتب الجهوي
   2016أكتوبر  15الدار البيضاء : 

  

 

 


