
نتائج الحركة اإلنتقالیة الوطنیة  نتیجة  االختالالت الكارثة في 

األكاديمیة  إدارةواللقاءات الماراطونیة مع 

الجامعة الوطنیة " بجھة بني مالل خنیفرة 

والجامعة "UGTM"و الجامعة الحرة للتعلیم 

لتقییم خصص   17/7/2017اإلثنین 

 : النقابات المجتمعة ما يلي تسجل 

  من طرف الوزارة الوصیة في تدبیر الحركات االنتقالیة 

 

  الكارثیة نتائج الحركة التي أعلنت عنھا الوزارة ، ومطالبتھا بالتراجع الفوري عن النتائج

  األصلیةغیر القانوني لطلبات المشاركة في الحركتین الجھوية والوطنیة داخل المديرية 

  كافة ضحايا الحركة االنتقالیة التقدم بالطعون إلى األكاديمیة الجھوية لتأكید الخروقات 

  األوضاع من احتقان وتوتر 

         المناصب التي  بأحدتعینھم ب

  .لھا شكلیة أمام الحركتین الوطنیة والجھوية 

   .لمديريات اإلقلیمیةبا العالقین

وبناء علیه فإن النقابات المشار إلیھا أعاله تقرر ما يلي :

وقفة احتجاجیة أمام مقر األكاديمیة الجھوية ببني مالل 

  المشاركة المكثفة 

  عاشت الوحدة النقابیة

                                                                                                           

 

 
وتستنكر نتائج الحركة الجھوية والوطنیة 
وتشجب منھجیة األكاديمیة الجھوية في تعاملھا مع ملف  المتضررين في شمولیته  وتقرر الدخول 
في  معركة نضالیة وتسطیر برنامج نضالي تصعیدي إلقرار مبدأ اإلستــــــــــــــــــــــــــــحقاق 
ذكرة اإلطار.                                         

 

نتیجة  االختالالت الكارثة في  11/7/2017نجاح الوقفة االحتجاجیة بتاريخ 

واللقاءات الماراطونیة مع والجھوية الخاصة بھیئة التدريس التي أعلنتھا وزارة التربیة الوطنیة 

بجھة بني مالل خنیفرة  تمثیلیةثر األكالنقابات ، عقدت    2017

و الجامعة الحرة للتعلیم  "FDT"و النقابة الوطنیة للتعلیم  "

يوم لقاء  "CDT" والنقابة الوطني للتعلیم 

تسجل وبعد نقاش مستفیض ومسؤول  

من طرف الوزارة الوصیة في تدبیر الحركات االنتقالیة  المعتمدةلمنھجیة 

 .مبدأ االستحقاق وتكافؤ الفرص بین نساء ورجال التعلیم 

نتائج الحركة التي أعلنت عنھا الوزارة ، ومطالبتھا بالتراجع الفوري عن النتائج

 .التي  خلقت استیاء وتدمرا في صفوف نساء ورجال التعلیم 

غیر القانوني لطلبات المشاركة في الحركتین الجھوية والوطنیة داخل المديرية 

 .  

كافة ضحايا الحركة االنتقالیة التقدم بالطعون إلى األكاديمیة الجھوية لتأكید الخروقات 

 .من الجانب القانوني 

األوضاع من احتقان وتوتر  ما ستؤول إلیه الكاملة إلىمسؤولیة الالوطنیة  

  .إلنفراديانساء ورجال التعلیم بسبب التدبیر 

بجمیع المنتقلین الذين وضعوا رھن إشارة المديريات 

لھا شكلیة أمام الحركتین الوطنیة والجھوية و الت إقبار الحركة اإلقلیمیة وجع

العالقینالمنتقلین  لتدبیر ومعقلنة منصفةمنھجیة  

وبناء علیه فإن النقابات المشار إلیھا أعاله تقرر ما يلي 

وقفة احتجاجیة أمام مقر األكاديمیة الجھوية ببني مالل 

2017 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف  .  

تحتفظ النقابات لنفسھا بالبرنامج التصعیدي ...  

دعوتھا إلى كل المناضلین والمناضالت ، المتضررين والمتضررات إلى  

  

عاشت الوحدة النقابیة                                                                                
                                                                                          

  
  بجھة بني مالل خنیفرة ترفض وتستنكر نتائج الحركة الجھوية والوطنیة

وتشجب منھجیة األكاديمیة الجھوية في تعاملھا مع ملف  المتضررين في شمولیته 
في  معركة نضالیة وتسطیر برنامج نضالي تصعیدي إلقرار مبدأ اإلست

 واحـــــــــــــــترام المــــــــــــــــــــذكرة اإلطار

  

  

نجاح الوقفة االحتجاجیة بتاريخ بعد 

والجھوية الخاصة بھیئة التدريس التي أعلنتھا وزارة التربیة الوطنیة 

13/7/2017الجھوية بتاريخ 

"MUNT"لموظفي التعلیم 

والنقابة الوطني للتعلیم  " UMT"للتعلیم الوطنیة

 المحطات السالفة الذكر

لمنھجیة تستنكر او ترفض ـ 1

مبدأ االستحقاق وتكافؤ الفرص بین نساء ورجال التعلیم  وذلك بضرب    

نتائج الحركة التي أعلنت عنھا الوزارة ، ومطالبتھا بالتراجع الفوري عن النتائج ترفض ـ 2

التي  خلقت استیاء وتدمرا في صفوف نساء ورجال التعلیم       

غیر القانوني لطلبات المشاركة في الحركتین الجھوية والوطنیة داخل المديرية الباإللغاء  دتند ـ 3

 في خرق سافر للقانون     

كافة ضحايا الحركة االنتقالیة التقدم بالطعون إلى األكاديمیة الجھوية لتأكید الخروقات  ةدعو ـ 4

من الجانب القانوني الوزارية     

الوطنیة   وزارة التربیةل تحم ـ 5

نساء ورجال التعلیم بسبب التدبیر طرف من واحتجاجات     

جمیع المنتقلین الذين وضعوا رھن إشارة المديريات  تدعو إلى إنصاف ـ 6

  .اختاروھا      

و الت إقبار الحركة اإلقلیمیة وجعترفض محا ـ 7

 ضرورة سلكعلى  يؤكد ـ 8

 وبناء علیه فإن النقابات المشار إلیھا أعاله تقرر ما يلي 

  ** محطة نضالیة بتنظیم وقفة احتجاجیة أمام مقر األكاديمیة الجھوية ببني مالل 

       يوم االثنین 24 يولیوز 2017

 ** تحتفظ النقابات لنفسھا بالبرنامج التصعیدي 

 ** دعوتھا إلى كل المناضلین والمناضالت ، المتضررين 

     .حقوقھم  دفاعا عن      

                                                                                

                                                                   

  
النقابات التعلیمیة 5 

وتشجب منھجیة األكاديمیة الجھوية في تعاملھا مع ملف  المتضررين في شمولیته 
في  معركة نضالیة وتسطیر برنامج نضالي تصعیدي إلقرار مبدأ اإلست

  


