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الحسيمة  -تطوان –عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجهة طنجة      

بتطوان تمت خالله مدارسة بعض القضايا التنظيمية والتعليمية التي تستأثر باهتمام   م 2017نونبر  25اجتماعا يومه السبت

الوقوف على توصيات المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم  المنعقد ببوزنيقة  الرأي العام التعليمي، حيث تم

ة منها للنقابات التعليمية الحليفة والصديقة الوطني ياكمو اوعين اضورح الذي عرف و م، 2017أكتوبر 29-28-27أيام 

لنجاح الكبير الذي حققه اإلضراب ا  مناقشة بعد ذلك توتم .ياسية وحقوقية ومهنية في الجلسة االفتتاحيةسهيئات و الدولية ،و

الوطنية للتعليم  ة( والجامعFDTالقائم بين النقابة الوطنية للتعليم )و م،2017نونبر 9الوطني الذي دعا إليه التنسيق النقابي 

لتعليم، وعلى ملف األساتذة على االعتداءات المتكررة التي تطال نساء ورجال ا كما تم الوقوف (،FNEالجناح الديمقراطي )

 فإن المكتب الجهوي :  ل،وبعد نقاش جاد ومسؤو  .المتعاقدين

الحادي  الوطنيؤتمرلمالذي عرفه االكبير نجاحاليهنئ كل مناضالت و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم على  ▪

الحسيمة في المكتب الوطني  -تطوان -يثمن التمثيلية المشرفة والمنصفة لجهة طنجة و ، على كافة المستوياتشرع

 .المنتخب

على الثقة التي حضي بها من طرف كل  المنتخب الكاتب العام  للنقابة الوطنية للتعليم الصادق الرغيوينئ األخ يه ▪

وفيق ومواصلة الدفاع عن مطالب أعضاء المجلس الوطني ويتمنى له ولكافة أعضاء المكتب الوطني النجاح والت

  .وحقوق الشغيلة التعليمية، والتصدي لكل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية 

منظمة لل طيلة فترة قيادتهالتي تحلى بها  على روحه النضالية العالية الكاتب العام السابق عبدالعزيز إوييحيي األخ  ▪

وضخ الدماء الجديدة في تغيير الزعامة  أصر على الذيو صفهادة وحرص على وح إخالص و نكران للذاتبكل 

  .التنظيم

داءات المتكررة التي تطال نساء ورجال التعليم ، ويحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية تيدين بشدة  اإلع ▪

 .المساس بكرامة وسالمة نساء ورجال التعليم الجسدية والنفسية

ويدعو المسؤولين عن  ،بالدار البيضاء الخطيرضحية االعتداء االجرامي يعبر عن تضامنه المطلق مع األستاذة   ▪

القطاع وطنيا وجهويا ومحليا إلى اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة إلنصاف المتضررة  ورد االعتبار للشغيلة 

 .التعليمية

  .المنابر اإلعالمية على نساء ورجال التعليمستنكر الحملة العدوانية التي تشنها بعض ي  ▪

يجدد موقفه المبدئي الرافض للتوظيف بالعقدة ويطالب بإدماج كل األساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية وتمتيعهم  ▪

 .بكل الحقوق التي يخولها لهم القانون بما  فيها الحق في اإلنتماء النقابي 

( ويدعو إلى توسيعه FNE( والجامعة الوطنية للتعليم )FDTالنقابة الوطنية للتعليم ) التنسيق النقابي  الثنائي بين يثمن ▪

 حقيقية. بناء جبهة اجتماعيةل

الحسيمة إلى  –تطوان  -وفي الختام يدعو كل مناضالت ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم  العاملين بجهة طنجة  

االلتفاف حول منظمتهم العتيدة واالستعداد للتصدي لكل المحاوالت الرامية إلى اإلجهاز على مكتسبات الشغيلة 

  التعليمية .

 المكتب الجهوي                         ( FDTعاشت النقابة الوطنية للتعليم )      

                                                                                


