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 سوس ماسة                   

 

 

  اجمللس اجلهويان ـــيــــــــب

،وهو ،باكادير2017يناير  08يوم  جبهة سوس ماسة ،املنعقد -فدش–ان اجمللس اجلهوي للنقابة الوطنية للتعليم 

التخريبية يستحضر  الظروف االستثنائية والعصيبة اليت متر بها املنظومة التعليمية ،جراء السياسة العشوائية و

، من خالل العمل على استكمال تفويتها ، واليت أتت على ما تبقى من املدرسة العموميةاليت تنهجها احلكومة 

واستهداف حقوق نساء ورجال التعليم وكافة املوظفني واالجراء ، على جمانية التعليم النهائي للخواص، والقضاء

، وإقحام بدعة التعاقد يف الوظيفة املوظفني  نهوبة، على حساب جيوبصناديق التقاعد املاصالح" ،وحماولة "

،بعد عقود التعليمية الشغيلة  ،و ضرب احلريات النقابية والرتاجع عن مجيع املكتسبات اليت حققتهاالعمومية 

 :يما يلمن النضاالت والتضحيات ،فان اجمللس يعلن 

 وطنيا:

التعليم ،ودعوته اىل توحيد  حق ضرب جمانية  تسهدفتنديده بالقرارات احلكومية  الالشعبية اليت  -

 جهود القوى احلية بالبالد خللق جبهة موحدة للدفاع عن املدرسة العمومية

 ال مصلحة املدرسة العمومية وال مصلحة املتعاقدين. مال خيدالذي  املطلق لنظام التعاقدرفضه  -

 استنكاره استهداف احلريات النقابية ،واستباحة أجور املضربني وسن قوانني لتجريم االضراب -

 ةمطالبها: األساتذتضامنه املطلق مع مطالب خمتلف الفئات ومساندته لنضاالتها حتى حتقيق مجيع  -

محلة الشواهد املطالبني بالرتقية وتغيري  تربوي، ضحايا النظامني األساسيني، االف اطار 10املتدربون،

 املتضررون واملتضررات من معايري احلركات االنتقالية....االطار ،أساتذة العامل القروي ،

مطالبته بإصدار مرسوم منصف لتفعيل الطابع الرمسي للغة االمازيغية،وادراجها ضمن الزمن املدرسي  -

 األساسي.

 جهويا:

جهة سوس ماسة وعدم تعيني مدير هلا  ألكادمييةاستغرابه استهتار املسؤولني بالوضع التنظيمي  -

 ،واالكتفاء مبكلف لتصريف االعمال.

واصراره على االجهاز على  باألكادمييةللمكلف بتصريف االعمال  لةالالمسؤوشجبه للتصرفات  -

 احلريات النقابية والتعامل بعقلية متجاوزة.

 اجاج حممداألخ  املتسرع وغري املبين على اية أسس ملدير ثانوية حممد السادس بطاطا باإلعفاءتنديده  -

 ،اال لتصفية حسابات سياسوية ضيقة.

استنكاره تعليق قضايا وملفات الشغيلة التعليمية باجلهة يف ظل غياب خماطب مسؤول قادر على  -

 التحاور واالشراك.

فتحها للتباري :  واملقربني عوضاحملسوبية وتوزيع املناصب خفية على املقربات بالزبونية وتنديده  -

 .بأكادير وأقسام التقين العالي والثانوية االعدادية أمحد شوقي بتدارت،  موك  مدرسة

شجبه لعدم اعالن واشهار نتائج احلركات اخلاصة بامللحقني واملساعدين التقنيني ليطلع عليها اجلميع  -

 من نوعها.،يف سابقة 

 .احملتلة لسكنياتقانونية خبصوص البته بتفعيل املساطر الامط -

خالل الرتاجع عن  ماسة من مادة االمازيغية ،كمكون وكهوية جبهة سوستدريس املساس ب حتذيره -

 تدريسها مبجموعة من املديريات

الربنامج  تصاافتحاواالعالن عن نتائج  باألكادمييةمطالبته بفتح حتقيق يف االختالالت املالية  -

 ..العتاد،قسما( 57األقسام املدجمة ) السيارات . جتهيزاتالنقال، حظرية   اهلاتف :االستعجالي
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 مطالبته بفتح حتقيق يف ملف املؤسسات املتوقفة البناء مبديرية انزكان ايت ملول. -

رية اإلقليمية اليت وقعت مبكتب املنح واالعالم والتوجيه باملديات زمطالبته بفتح حتقيق يف التجاو -

 اداوتنان ألكادير 

اداوتنان ،واليت  ألكادير ةاإلقليمياستغرابه االصرار  على التسرت على بعض االشباح مبقر املديرية  -

 الغيابات اليومية غري املشروعة .تستفيد من 

رجال يدعو عموم نساء و -فدش–وامام هذا الوضع املرتدي ،فان اجمللس اجلهوي للنقابة الوطنية للتعليم 

التعليم ،ومجيع الفعاليات والقوى احلية ،اىل التصدي هلذه املؤامرات اليت حتاك ضد املدرسة العمومية ، 

يناير  18اليت ستنظم يوم األربعاء  االحتجاجيةواالخنراط املكثف يف الوقفة كما يدعو اىل التعبئة 

 صباحا. 11امام مقر اكادميية جهة سوس ابتداء من الساعة  2017

                                                              

 ضلةصامدة ومنا -فدش–وعاشت النقابة الوطنية للتعليم 


