
 72الذي سٌنعقد ببوزنٌقة أٌام  11للمؤثمر الوطنً   اعداداستفً إطار الدٌنامٌة التنظٌمٌة التً تعرفها النقابة الوطنٌة للتعلٌم 

 11وم ٌلٌة الدٌمقراطٌة للشغل بتٌزنٌت انعقد المجلس اإلقلٌمً  للنقابة الوطنٌة للتعلٌم العضو فً الفدرا. 7112أكتوبر  72-72-

وبعد مناقشة مستجدات الدخول المدرسً ودراسة  الوطنٌة للتعلٌم إشراف القٌادة الجهوٌة والوطنٌة للنقابة تحت،7112أكتوبر 

 خلص إلى ما ٌلً :  مشارٌع أوراق المؤثمر 

  غٌاب تصور حكومً مسؤول وناضج ٌستجٌب للطموحات المادٌة والمعنوٌة لعموم الشغٌلة  وغٌاب إرادة سٌاسٌة حقٌقٌة

لملفات المطلبٌة فً ظل حوار اجتماعً مسؤول ٌراعً المصلحة العلٌا والتوازنات االجتماعٌة الذي لمعالجة مختلف ا

تجسده اإلجراءات الحكومٌة الالشعبٌة بخصوص ملف التقاعد واإلجراءات الضرٌبٌة والرضوح لرأس المال قصد تمرٌر 

والمس بالنظام األساسً لموظفين المضربين.الهجوم على الحق النقابي من خالل فرض اقتطاع غير قانوني على ا قانون

 العام للوظٌفة العمومٌة بشكل انفرادي وٌستبعد كل مقاربة تشاركٌة هادفة وبناءة تعٌد الثقة للحوار المؤسساتً المسؤول.

  كما سجل عدم اإلفصاح عن النواٌا الحقٌقٌة للدولة فً إصالح التعلٌم حٌث التزال مصرة على المضً فً محاولتها تحقٌق

أهداف ال عالقة لها بمضمون اإلصالح كما ٌفهمه وٌطمح إلٌه الشعب المغربً ، وهو ما ٌتمثل فً صدور مجموعة من 

مكتسبات العاملٌن بها مثل محاوالت ضرب مجانٌة التعلٌم، وتشجٌع القرارات التً تهدد المدرسة العمومٌة وتجهز على 

الخوصصة الخارجٌة والداخلٌة للقطاع، والتوظٌف بالتعاقد تحث غطاء محاربة ظاهرة االكتظاظ، والتحكم فً الموارد 

 البشرٌة عبر تمدٌد مدة العمل بمراجعة نظام تقاعد الموظفٌن.

 دٌة لشغٌلة التعلٌم وذلك بتجمٌد األجور، والزٌادة المتتالٌة فً أسعار المواد كما سجل إهمال العناٌة باألوضاع الما

 األساسٌة، والتنكر لتنفٌذ االلتزامات الناجمة عن االتفاقات االجتماعٌة.

  ًتهمٌش معالجة العدٌد من الملفات االجتماعٌة من بٌنها ملف ضحاٌا النظامٌن األساسٌٌن، وملف األمراض المهنٌة الت

لقطاع، وملف الدكاترة وأطر اإلدارة التربوٌة، والمساعدٌن التقنٌٌن والمساعدٌن اإلدارٌٌن والمتصرفٌن والمحررٌن تنخر ا

 والمبرزٌن ودكاترة قطاع التعلٌم واألستاذة المتدربٌن.

 ٌدة فً تدبٌر فشل وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث العلمً فً ترسٌخ مبادئ الحكامة الج

الحركات االنتقالٌة لنساء ورجال التعلٌم لهذا الموسم ، المتمثل فً انفرادها بتغٌٌر منهجٌة الحركة دون أي إشراك قبلً 

للنقابات التعلٌمٌة كممثلٌن لنساء ورجال التعلٌم فً ضرب صارخ لما تنص علٌه المذكرة االطار المتعلقة بتدبٌر الحركات 

 ومحلٌا –جهوٌا  –وطنٌا  –وٌات الثالث االنتقالٌة على المست

  إشهار أسماء المتغٌبٌن إجراء غٌر قانونً وتعسف فً حق الموظف، خصوصا ونحن فً زمن اإلصالح 

 ٌ ًستنكر الطرٌقة العشوائٌة التً تم بها توزٌع المتعاقدٌن على المدٌرٌات اإلقلٌمٌة بالجهة،  وعدم توفٌر الحصٌص الكاف

 ة وضحاٌا الحركات اإلنتقالٌة بمدٌرٌة تٌزنٌت مما أربك الدخول المدرسً.لحل الملفات االجتماعٌ

  7111ٌطالب األكادٌمٌة الوزارة الوصٌة واألكادٌمٌة بتعمٌم تدرٌس اللغة األمازٌغٌة بتٌزنٌت تماشٌا مع نص دستور. 

 ٌالبٌداغوجً وخصوصا مختبرات المواد العلمٌة  الرٌاضً و طالب األكادٌمٌة بتوفٌر وتزوٌد مؤسسات االقلٌم بالعتاد

 وإصالح المالعب الرٌاضٌة وتوفٌر الحاجٌات.  والقسم الداخلً

 .ٌطالب بإجراء حركة إنتقالٌة محلٌة للألطر اإلدارٌة و المساعدٌن التقنٌٌن 

 ٌتٌزنٌت  عاضدٌة العامة للترٌة الوطنٌةاث مكتب للتٌطالب بإحد 

 ٌكما هو الحال فً باقً مدٌرٌات المملكة، لعدم  ستنكر اإلعفاءات التً طالت مجموعة من األطر التعلٌمٌة بتٌزنٌت ،

 احترام المساطر اإلدارٌة والقانونٌة التً ٌجب اتباعها من طرف اإلدارة قبل اتخاذ هكذا قرارات الجائرة.



  ٌثمن عالٌا المجهودات التً بذلتها اللجنة النقابٌة باإلقلٌم فٌما ٌخص ضحاٌا الحركة وٌطالب المدٌرٌة اإلقلٌمة تفعٌل

 قصد إنصاف الحالت اإلجتماعٌة باإلقلٌم. 111لمذكرة ا

   قصد إنصاف األساتذة الذٌن ٌتعرضون لشطط فً استعمال السلطة من طرف بعض ٌدعوا المدٌرٌة اإلقلٌمٌة التدخل

 المدٌرٌن وإعمال القانون.

  ٌهنأ المؤتمرٌن والمؤتمرات وٌتمنى لهم التوفٌق فً تمثٌل الشغٌلة التعلٌمٌة بالمؤتمر الوطنً للنقابة الوطنٌة للتعلٌم المنعقد

   ببوزنٌقة. 7112أكتوبر  72-72-72ببوزنبقة أٌام 

 

لوزارة بحل كل القضاٌا الفئوٌة إن المكتب اإلقلٌمً للنقابة الوطنٌة للتعلٌم ٌعلن تضامنها مع الشغٌلة التعلٌمٌة وٌطالب من ا

والجماعٌة واإلدارٌة والتربوٌة واالجتماعٌة، وتنفٌذ االلتزامات الموقعة كشرط ضروري إلعادة الثقة بٌن مكونات المنظومة. كما 

 وجودة التعلٌم. ٌهٌب بعموم الشغٌلة التعلٌمٌة باإلقلٌم  بااللتفاف حول العمل النقابً الجاد والمسؤول وحول ودعم المدرسة العمومٌة

 


