
 


	�� (ف د ش) �	� �ة -ا����� ا��	���  –ا����� ا������ SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT (FDT) – Bureau Provincial - Oujda  و

�ة    - 7005ر��  (��وق �'ی�ي -��رزم م!��       :ا�
��ان�      sne_fdtoujda@hotmail.fr:     Email        :ا�+'ی� ا����'ون�   Adresse :         Les Iris  -و

 

 

�را�� �ا�,
 ا��ی��'ا��

-./	� 

FEDERATION 

DEMOCRATIQUE 

DU TRAVAIL 

يقليمالمكتب اال  

 وجــــــــــــــــــــدة أنكـــــــــاد

SYNDICAT 

NATIONAL DE 

L’ENSEIGNEMENT 

 ا�����
 ا�����
��	
�	�  

 

          بـــــــــالغبـــــــــالغبـــــــــالغبـــــــــالغ  

      

للمكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتعليم  اجتماع طارئ 2017يوليوز  10ثنين اال هبوجدة يوم قر الفيدرالية الديمقراطية للشغلانعقد بم       

نشده رجال ي التي مست في العمق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص الذيائج الكارثية للحركة االنتقالية على خلفية النتو ذلك (ف.د.ش) بوجدة، 

في نهج أسلوب الوزارة ستمرار مع ا  ؛رلمذكرة اإلطالفي خرق سافر  وتكافؤ الفرص، وضربت عرض الحائط كل معايير االستحقاق ونساء التعليم

 تااالمتحان – و المسائية الصباحيةبين الفترتين االشتغال  –ضر الخروج امح ( ومة التربويةتدبير المنظب لنقابات التعليمية واالستفرادا إزاءقصاء اإل

و في كل  لساكنة الريف العادلةتضامنه المطلق مع المطالب االجتماعية والحقوقية  االقليمي جدد المكتبكما   .) االشهادية و المهام الجديدة....

سراح جميع  طالقبإالمبادرة ب و طالب بنزع فتيل األزمة ةــــــــــة الدستوريـــــالتي تكفلها الوثيقلحركات االحتجاجية لالقمعية  ربةو ندد بالمقا ربوع الوطن

  يفضي الى الكرامة و العدالة االجتماعية.بداع نموذج تنموي حقيقي إو  ينالمعتقل
  

التي نزلت نتائجها كالصاعقة على لهذه الحركة االنتقالية  السلبية االنعكاسات للخلفيات و مسؤولجاد و وبعد نقاش  ،إن المكتب اإلقليمي     

  :يؤكد على ما يلي ليمعترجال ال رؤوس ونفوس نساء و
 

لمسبوق زايد حدة االحتقان غير ات كات االنتقالية ويحملها مسؤوليةير الحر باألسلوب االرتجالي واالنفرادي للوزارة في تدب تنديده •

المديريات اإلقليمية لخلق صراعات محلية  نحو هذا الملف الحارقتصدير بو هروبها الى األمام  التعليمية ط الشغيلةاوسأفي 

 .مما زاد من ضبابية المشهد القاتم وتشتيت النضال وتجزيئ

  دعوتهم الى تقديم طعونهم في اآلجال القانونية؛و  ضحايا الحركة االنتقالية الالمشروط مع امنه المطلق وتأكيده لتض •
  

  :ــــــــــــيطالب الوزارة الوصية ب المكتب اإلقليمي بناء على ما سبق فان و
 

تلف الحركات االنتقالية، إنصاف الفئات المتضررة من الحركتين الوطنية والجهوية وفقا لمقتضيات المذكرة اإلطار المنظمة لمخ •

المقنع  السماح لهم باالحتفاظ بالمنصب األصلي في حالة الفائض والجوابمع   بطريقة عادلة تضمن التكافؤ لجميع المشاركين؛

 .إثر الطعون المقدمةوجبر الضرر على 

بإلغاء  اإلشراك الفعلي للنقابات في تدبير جل القضايا التعليمية وعدم استدعائها فقط لإلخبار وتقاسم المعطيات وذلك بدءا •

والعمل على صياغة مذكرة جديدة ترد االعتبار لدور النقابات باعتبارها شريكا اجتماعيا حقيقيا لإلدارة في تدبير  111المذكرة 

 .وطنيا الشأن التعليمي محليا، جهويا و
 

هم النقابي من أجل التصدي لكل محاولة لإلجهاز على وااللتفاف حول إطار  وفإلى رص الصفوفي األخير نهيب بكافة نساء ورجال التعليم      

  .نوعية على أمل بناء جبهة اجتماعية ضد تفكيك المدرسة العمومية محتفظين بحقنا في تسطير خطوات نضالية تصعيدية مكتسباتال وق وحقال
  

  

  مناضلةة الوطنية للتعليم صامدة وعاشت النقاب عاشت الشغيلة التعليمية

                                                  

  عن المكتب االقليمي                                                       

  

                                                                            
 


