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 المكتب اإلقليمي         

 تطوان               

 بيان
 الوطنية للتعليم ك د ش ( ،) الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش ( ، ) النقابة اجتمعت لجنة التنسيق اإلقليمية بتطوان للنقابات األكثر تمثيال   

( يوم  )  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(، ) النقابة الوطنية للتعليم ف د ش ( ، ) الجامعة الحرة للتعليم ( ، ) الجامعة الوطنية للتعليم 

ار في نهج إقصاء النقابات و تداولت في إصرار سلطات التربية و التكوين وطنيا و جهويا و إقليميا على االستمر 2017يوليوز  8السبت 

من  التعليمية و االستفراد في تدبير المنظومة التربوية. و تدارست المقاربة الجديدة للوزارة في تنظيم الحركات االنتقالية و ما نتج عنها

مساطر المعمول بها المساواة و تكافؤ الفرص و تجاوز للي أانعكاسات و تداعيات سلبية على استقرار نساء و رجال التعليم و ضرب مبد

وفق المذكرة اإلطار تلبية رغبات االنتقال وفق المناصب المطلوبة و استبعاد الراغبات و الراغبين في االستفادة  من حق االنتقال داخل 

 المديريات اإلقليمية و بعد نقاش مسؤول و مستفيض خلصت إلى ما يلي:

 ر الحركات االنتقالية.. إدانة المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة في تدبي 1

طنية و . رفض النتائج المعلنة و مطالبة الوزارة بتصحيحها و التنديد باإلقصاء الممنهج للمشاركات و المشاركين إقليميا في الحركتين الو 2

 الجهوية.

 . دعوة نساء و رجال التعليم إلى تقديم الطعون إداريا و اللجوء إلى المحكمة اإلدارية. 3

النقابات التعليمية الست األكثر تمثيلية في قطاع التعليم باإلقليم قررت تسطير برنامج نضالي ينطلق بتنفيذ اعتصام إنذاري  و عليه فإن  

لمدة ساعة ابتداء من الساعة الثالثة مساءا،  2017يوليوز  10لمناضالت و مناضلي النقابات الست ببهو المديرية اإلقليمية يوم االثنين 

صباحا،  11من الساعة  ابتداءيوليوز لمدة ساعتين  11يوم الثالثاء  اإلقليميةتجاجية لنساء و رجال التعليم أمام المديرية متبوعا بوقفة اح

 .على أن يعلن الحقا عن محطات و أشكال نضالية تصعيدية تصاعدية في اجتماع تقييمي للجنة التنسيق

األخير تهيب النقابات التعليمية بكافة نساء و رجال التعليم و المتضررين و المتضررات باالنخراط الفعلي في تنفيذ البرنامج النضالي  وفي   

 و االلتفاف حول إطاراتها النقابية دفاعا عن المطالب و تحصين المكتسبات.
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