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انــــــــبي  
المكتبين الجهويين لكل من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة إن     

بقلق شديد لما أسفرت عنه نتائج ، وبعد متابعتهما الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة مراكش أسفي

، وبعد اإلحباط التدبير االنفرادي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

مسلسل الفضائح        هذا التدبير في صفوف شريحة كبرى من نساء ورجال التعليم، وبعد  الشديد الذي خلفه

المديريات التابعة للجهة و المتمثلة في مجموعة من االنتقاالت غير القانونية و الخروقات التي عاشتها بعض 

و التي كان من الممكن  ،واالنتقاالت بين المديريات خارج أي ضوابط قانونية ،و االنتقاالت من أجل المصلحة

 ، فإنهما : لحركة االنتقالية لهذا الموسمل الحصيص المخصصإدراج مناصبها ضمن 

نساء ورجال التعليم المتضررات والمتضررين من التدبير  كافةتضامنهما المطلق والالمشروط مع يعلنان  ❖

االنفرادي للوزارة الوصية للحركات االنتقالية بما فيهم المنتقلين الذين لم يسند لهم أي منصب في 

ات العادية، أو الذين طلبوا مناصب داخل مديرياتهم المديريات التي انتقلوا إليها، أو أصحاب الملف

 ؛وتم إقصاؤهم من المشاركة في الحركتين الوطنية والجهوية

حادي الممنهج الذي سلكته الوزارة الوصية، بتكريس سياسة التفرقة للتدبير األ مارفضهعن يعبران  ❖

 وضاع من احتقان؛ليه األإها مسؤولية ما تتجه نقاليم الجهة، ويحمالأبين نساء ورجال التعليم بعموم 

من على كل القوانين والمذكرات المؤطرة للحركات االنتقالية، وتملصها الوزارة الوصية  قفز انيدين ❖

التزاماتها السابقة أمام النقابات التعليمية بضمان تكافؤ الفرص في التنافس بين جميع المنتقلين وطنيا 

 ؛باألقاليموجهويا ومحليا حول المناصب 

مقاربة منصفة في تدبير الحركات االنتقالية تراعي حقوق ومصالح جميع فئات نساء اعتماد ب يطالبان ❖

 ؛ورجال التعليم

عن تحفظهما عن جميع اإلجراءات التي قد تصدر عن بعض المديريات فيما يتعلق بتعيين ضحايا يعبران  ❖

بدون مناصب( خصوصا في ظل الخروقات المستفحلة بهذه المديريات على مستوى )الحركة االنتقالية 

 تدبير الموارد البشرية. 

حقوق ومكتسبات الشغيلة على ضرورة الوحدة النقابية لمواجهة الهجمات الشرسة على يؤكدان  ❖

 التعليمية؛

الحضور المكثف في الوقفة نساء ورجال التعليم إلى  والمناضلين وعمومكافة المناضالت  يدعوان ❖

( صباحا 10على الساعة العاشرة ) 2017يوليوز  12االحتجاجية المقرر تنفيذها يوم األربعاء 

نتائج  والمتضررين مندعم كافة المتضررات ل والتكوين بمراكشأمام مقر األكاديمية الجهوية للتربية 

  .2017نتقالية لسنة الحركات اال

عن استعدادهما لتنفيذ كافة األشكال االحتجاجية التي يكفلها القانون من أجل تحقيق المطالب يعبران  ❖

  العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
 


