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  بيان المكتب الجهوي
  

الممارسة الديمقراطية في  المؤتمر الوطني الحادي عشر وتعزيزتثمين نجاح أشغال  -
 انتخاب األجهزة التقريرية والتنفيذية

العنف المدرسي في أفق أنسنة العالقات الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل حول ظاهرة  -
  بين مكونات المنظومة التربوية

  

سطات اجتماعه العادي بالمقر الوطني للنقابة بالدر البيضاء  –عقد المكتب الجهوي بجهة الدا البيضاء 
  .2017نونبر  26يوم األحد 

نجاح أشغال  ،ببإسهاسعيد مفتاحي، ذكر خالله  بعد االستماع للعرض الذي قدمه األخ الكاتب الجهوي
المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم والذي انعقد خالل األسبوع األخير من شهر أكتوبر 
الماضي بمدينة بوزنيقة، حيث تطرق إلى عملية التحضير الجيد وكذا الجلسة االفتتاحية التي عرفت نجاحا 

نظمات التعليمية الصديقة والحليفة بكل من الدول فاق كل التوقعات وحضورا مميزا للضيوف سواء من الم
العربية واإلفريقية واألوروبية، وكذا حضور قادة األحزاب السياسة الحليفة والنقابات التعليمية والمهنية 

  الصديقة.

كما تناول العرض الظروف الجيدة التي مرت فيها أشغال المؤتمر الوطني على مستوى التنظيم 
ومشاريع  باإلجماع على التقريرين األدبي والمالي رات لتنتهي األشغال بالمصادقةوتأطير مشاريع المقر

واالقتراح السري في جو من  الفرديالوطني باعتماد مسطرة الترشيح  لمجلسا عضاءأالمقررات وانتخاب 
  الشفافية والنزاهة.

وطني وأشار العرض إلى انتخاب األخ الصاق الرغيوي بإجماع أعضاء وعضوات المجلس ال
المنظمة باقتدار ونكران الذي قاد المنتخب، كاتبا عاما جديدا، خلفا للكاتب العام السابق األخ عبد العزيز 

إصراره على تعزيز الممارسة الديمقراطية ناهيك عن  النضال والمناضلين في دنيانظيرهما  عزالذات 
تنفيذية للمنظمة وبالتالي القطع مع تأبيد تحكم الداخلية في تدبير الشأن النقابي وانتخاب األجهزة التقريرية وال

ة المنظمة حدلمشروع الفيدرالي مما مكنه من الحفاظ على ودماء جديدة قادرة على خدمة الضخ والزعامات 
  .النقابية

وذكر العرض بالزيارة التي قام بها أعضاء المكتب الوطني إلى األستاذة التي تم االعتداء عليها من 
د التالميذ بثانوية الحسين بن علي بالمديرية اإلقليمية عين السبع الحي المحمدي من أجل التعبير طرف أح

عن التضامن مع المعتدى عليها وكذا من أجل تقديم المساعدة والدعم لها على المستوى النفسي واإلداري، 
ش) والجامعة الوطنية للتعليم .د.وكذا قرار التنسيق النقابي الثنائي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (ف

 29قفة احتجاجية يوم األربعاء وبتنسيق مع المكتبين الوطنيين للنقابتين تنظيم  FNE(التوجه الديمقراطي) 
  سطات –أمام األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء  2017نونبر 

  جاد ومسؤول فإن المكتب الجهوي: شوبعد نقا

ش) من .د.المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم (ف أشغال نجاح عاليا يثمن -
عملية التحضير الجيد وتنظيم وتأطير الورشات إلى إعمال آليات الديمقراطية الداخلية النتخاب األجهزة 
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التوقعات من خالل  فتتاحية التي عرفت نجاحا فاق كلللمنظمة مرورا بالجلسة االالتقريرية والتنفيذية 
الحضور النوعي الوازن لكل ألوان الطيف النقابي والسياسي والحقوقي والمهني الصديق والحليف 

 لمنظمتنا.

 علىباعتزاز الدور الذي قام به الكاتب العام السابق األخ عبد العزيز إوي في الحفاظ  يسجل -
الممارسة الديمقراطية الداخلية وكذا إعطاء معنى حداثي تقدمي للفعل النقابي  عزيزوحدة المنظمة النقابية وت

 النبيل.

لشنيع بالزيارة التي قام بها أعضاء المكتب الوطني إلى األستاذة المعنفة ضحية االعتداء ا يشيد -
سواء يا جسدويدين بشدة استفحال ظاهرة العنف ضد نساء ورجال التعليم معنويا و ،من طرف أحد التالميذ

  داخل المؤسسات التعليمية، وخارجها مما يؤشر الختالالت المنظومة التربوية.

والالمشروط مع األستاذة المعنفة بالبيضاء واألستاذ المعنف ببرشيد  المطلقتضامنه عن  يعلن -
تلف وباقي األطر التربوية واإلدارية للتربية والتكوين، نساء ورجاال الذين تعرضوا لالعتداءات في مخ

 ربوع الوطن.
كافة المسؤولين وعلى جميع المستويات الوطنية والجهوية واإلقليمية اتخاذ كافة  يطالب -

جراءات القانونية والتربوية لتوفير الحماية للشغيلة التعليمية وصيانة حرمة المؤسسات التعليمية وضمان إلا
 .والمجانيالحق في التعليم العمومي الجيد 

تمعي شامل حول ظاهرة العنف المدرسي بإشراك كل الفاعلين يدعو إلى فتح حوار مج -
كل وواجبات  التربويين والشركاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني بما يراعي ويحفظ كرامة وحقوق

 مكونات المنظومة التربوية في أفق أنسنة العالقات داخل المدرسة العمومية.
) FDT() وFNEعا إليه التنسيق النقابي الثنائي (ضراب الوطني الذي دإلبافتخار نجاح ايسجل  -

 تنديدا بالعنف المدرسي المتزايد والمس بكرامة نساء ورجال التعليم. 2017نونبر  9يوم الخميس 
سطات إلى المشاركة الواعية والمكثفة في الوقفة  - الشغيلة التعليمية لجهة الدار البيضاء يدعو  -

ابتداء من  2017نونبر  29ربعاء أل) يوم اFDT() وFNE( الثنائي نقابيال االحتجاجية التي قررها التنسيق
والتكوين بالدار البيضاء دفاعا عن كرامة وحقوق نساء للتربية كاديمية الجهوية ألأمام ا 12h30الساعة 

 ورجال التعليم.
ية قليمإلسطات والمديريات ا –كاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء ألا يطالب -

لح الوزارة والنقابات مصا في شأن العالقة بين 103 التابعة لها باإلسراع بتفعيل مقتضيات المذكرة
ألكثر تمثيلية في إطار ترسيخ وإشاعة ثقافة الحوار مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن االتعليمية 

 التربوي تعزيزا لمبدأ الشراكة.

سة العمومية والتعليم غيلة التعليمية في الدفاع عن المدروهو يستحضر نضاالت الش إن المكتب الجهوي
إلى التعبئة وعلى المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم يدعو الطيف النقابي التعليمي  الديمقراطي

نقابية لكل المخططات التراجعية  جبهةي الجماعي بحزم في إطار لتصدالجهود من أجل ا بتكثيف الشاملة
ى من مكتسبات الشغيلة التعليمية في أفق إعادة االعتبار للتعليم العمومي وتألقه في التي تستهدف ما تبق

  مجال بناء إنسان الغد.

  المكتب الجهوي                                                                                      
  2017نونبر  26البيضاء في 

  
  

 


