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    ية األربع االكثر تمثيلية بإقليم خريبكة:ية األربع االكثر تمثيلية بإقليم خريبكة:النقابات التعليمالنقابات التعليمبيان بيان في 

  االحتجاج على سوء تدبير الوزارة للحركة االنتقالية وتنظيم وقفة احتجاجيةاالحتجاج على سوء تدبير الوزارة للحركة االنتقالية وتنظيم وقفة احتجاجية

  أمام مقر المديرية اإلقليمية تضامنا مع الضحايا..أمام مقر المديرية اإلقليمية تضامنا مع الضحايا..  20172017يوليوز يوليوز   1010يوم اإلثنين يوم اإلثنين 
 

 

ية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والتي انفردت وزارة الترب ،على اثر النتائج الكارثية للحركة االنتقالية

، عقدت التنسيقية النقابية بإقليم خريبكة دون إشراك النقابات التعليمية الست األكثر تمثيلية  والبحث العلمي باإلعالن عنها

الجامعة الحرة للتعليم)إع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)إ و ش م( ووالمتكونة من النقابات التعليمية األربع األكثر تمثيلية: 

 2017يوليوز  7الجمعة اجتماعا استثنائيا يوم  ش م( والنقابة الوطنية للتعليم)ف د ش( والجامعة الوطنية للتعليم)إ م ش(

من استياءعميق في صفوف المتضريرين  اوما خلفتهلتدارس تلك النتائج المخيبة لألمال.. ، بمقر ف د ش بخريبكة

الذين نظموا وقفة احتجاجية ،المترشحين  اجتماعية ومادية بسبب مصادرة حقوج عنها اضرار نفسية مما نت ،والمتضررات 

 احتجاجا على تلك النتائج.. لمديرية االقليمية بخريبكةفي نفس اليوم داخل مقر ا

هجية التي وعلى المن وقفت النقابات التعليمية األربع على الحيف وتعنت الوزارة في تدبيرهذا الملف الشائككما 

وذلك من خالل خرقها للمذكرة الوزارية المنظمة للحركة االنتقالية  ، اتبعتها مع ضرب مبدأ العدالة واالنصاف وتكافؤ الفرص

 ...ضاربة عرض الحائط كل المعاييرو شروط المشاركة ومبدأ االستحقاق ،الوطنية

 وأمام هذا الوضع الكارثي،فإن النقابات التعليمية األربع:

تشجب منهجية تدبير الحركات االنتقالية من طرف الوزارة والقاضي بزرع الفتنة داخل قطاع التعليم ..وترفض  .1

 اقصاء ضحايا الحركة االنتقالية من االستفادة...

تعلن تضامنها مع كل الضحايا المقصين من االستفادة من الحركة االنتقالية والذين يصل عددهم على مستوى  .2

وتطالب الوزارة ...باإلقليم وكل المشاركين والمشاركات في الحركة االنتقالية المحلية 76 اإلقليم ما يناهز

 إيجاد حلول مستعجلة لكل الضحايا الوطنيين والمحليين..ب

تحمل الوزارة كل التبعات ومسؤولية االحتقان االجتماعي باإلقليم والناتج عن حرمان الضحايا من االستفادة  .3

على ال محالة  سيؤتر  وعدم حلهوالتي تعتبر مكسبا تاريخيا للشغيلة التعليمية.،لية من حق الحركة االنتقا

 الدخول المدرسي المقبل..

رة المنظمة للحركات تتشبث بالحركة االنتقالية المحلية وذلك طبقا لبالغ الوزارة األخير وانسجاما مع المذك .4

 االنتقالية وانصاف كل المتضررين والمتضررات من الحركة..

تحتج وبشدة على تنصل الوزارة من تنفيذ الوعود وااللتزامات التي اتفقت مع النقابات التعليمية الست األكثر  .5

وتعويضها بمذكرة  111إلغاء المذكرة المشؤومة انصاف الشغيلة التعليمية وتمثيلية في اجتماع سابق ومنها 

 ...وزارية منصفة وعادلة

ات المجحفة للوزارة في الحركة االنتقالية وتضامنا مع الضحايا ودلك تنظيم وقفة احتجاجية ضد االجراءتقرر  .6

 بعد نجاح الوقفة االحتجاجية السابقة يوم:

 ةيرية األقليمية للوزارة بخريبك( أمام مقر المد15ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال) 2017يوليوز  10اإلثنين 

مية بإقليم خريبكة بالحضور المكثف وبالمشاركة الفعالة في تهيب بكل الضحايا وبجميع أفراد الشغيلة التعلي .7

انجاح الوقفة االحتجاجية وباإللتفاف حول التنسيقية النقابية من أجل عمل نقابي جاد ومسؤول ودفاعا على 

 مصالح الشغيلة التعليمية وعلى المدرسة العمومية...

 عن التنسيقية النقابية

 إقليم خريبكة..   

  

 

 

 

 

  

 

 

 


