
 النقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش)
 المكتب الجھوي         

 جھة كلمیم واد نون    
 

 وادنون كلمیم جھة للتعلیم الوطنیة للنقابة الختامي البیان

 
 نون واد كلمیم بجھة للشغل الدیمقراطیة الفدرالیة في العضو للتعلیم الوطنیة للنقابة األول الجھوي المؤتمر انعقد
 وبعد. " نقابي لعمل متجددة جھویة ھیكلة" شعار تحت بكلمیم الوسائطیة بالخزانة 2017 ماي 14و 13 یومي

 على خاللھا من وقف الذي اوي عبدالعزیز للتعلیم الوطنیة للنقابة الوطني الكاتب األخ كلمة إلى االستماع
 المدرسة عن للدفاع النقابي الصف وتوحید الجھود ثكتیف من یتطلب وما التعلیمیة المنظومة تعرفھا التي االختالالت
 .التعلیم ورجال نساء ومكتسبات وحقوق العمومیة
 ظل في بالقطاع المتقدمة الجھویة وتنزیل إرساء ظل في المؤتمر فیھ ینعقد الذي العام السیاق استحضار وبعد
  .والالتمركز الالمركزیة إطار في القرار لمركز التدریجي التحول
 :للتعلیم الوطنیة للنقابة األول الجھوي المؤتمر فإن

  .بالجھة للتعلیم الوطنیة للنقابة األول الجھوي المؤتمر بنجاح اعتزازه یسجل  .1
 طنیة.الو القضیة عن الدفاع في موقعھ یقوي ما وھو االفریقي االتحاد لمنظمة المغرب عودة یثمن .2
 ویطالب الشغیلة حقوق یضمن شمولي إصالح إلى ویدعو التقاعد بإصالح سمي لما رفضھ یؤكد .3

 .إفالسھ عن المسؤولین بمحاسبة
 .والتكوین التربیة بقطاع العاملة الفئات لكل ومنصف عادل أساسي  نظام بإخراج باإلسراع یطالب .4
 .2011 أبریل 26 و 19 اتفاقي من تبقى ما بتفعیل یطالب .5
 ورجال نساء ومكتسبات حقوق ھمت التي والقرارات القوانین عن التراجع إلى الحكومة یدعو .6
 ...).المضربین أجور من االقتطاع التكوین عن التوظیف فصل .بالعقدة التوظیف.لتقاعد(ا التعلیم
 ورجال نساء مشاكل لحل الجھوي المكتب مع التواصل آلیات تقویة إلى الوطني المكتب دعوة .7
 لجھة.با التعلیم
 التربیة مجال في المتقدمة الجھویة بإرساء عالقة مالھ كل في النقابات بإشراك األكادیمیة یطالب .8

 .والتكوین
 إلى األكادیمیة ویدعو بالجھة االجتماعیة األعمال مؤسسات تقدمھا التي الخدمات تردي إلى ینبھ .9
 التعلیم ورجال لنساء نادي إحداث ودعم جتماعیةاال األعمال لمؤسسة الجھوي المكتب لتجدید التدخل
 .بالجھة
 واعفاء المتدربین األساتذة ترسیب في والمتمثلة الجائرة قراراتھا عن الوزارة بتراجع لمطالبةا .10
 .اإلداریة األطر
 .الفلسطینیین األسرى یخوضھا التي البطولیة المعركة مع الالمشروط التضامن .11

 التي المجھودات على بالجھة النقابة ومناضلي مناضالت كافة یحیي األول الجھوي المؤتمر فإن األخیر وفي
  .والمسؤول الجاد النقابي للعمل دعما نقابتھم حول االلتفاف إلى ویدعوھم العمومیة للمدرسة خدمة بھا یقومون

 .موحدة صامدة الوطنیة النقابة عاشت
 المجلس الجھوي

 2017ماي  14 – 13كلمیم 

 


