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الجامعة الوطنية 
 لموظفي التعليم

النقابة الوطنية للتعليم  الجامعة الحرة للتعليم
(ش.د.ف)  

 الجامعة الوطنية للتعليم 
 التوجه الديمقراطي

 بيـــــــــــــان 
 

:النقابات التعليمية وفرع االتضامن الجامعي بورزازات  تعلن إدانتها لالعتداء على الشغيلة التعليمية وتدعو إلى   
 .احتجاجية ابتداء من الساعة الرابعة بعد زوال نفس اليوم و وقفة 7700نونبر  70إضراب إقليمي يوم الثالثاء  -

 . دفاعا على كرامة وشرف رجال ونساء التعليم 7700نونبر  70المشاركة في إضراب وطني يوم الخميس  -
         

على إثر ما تعرض له زميلنا أستاذ مادة االجتماعيات بالثانوية التأهيلية سيدي داوود بورزازات من اعتداء       

مشين ومدان، على يد أحد المتعلمين وأمام مسلسل االعتداءات الجسدية التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية بمختلف 

اليم، وأمام تلكؤ الوزارة الوصية في سن تشريعات واتخاذ قرارات محصنة لكرامة وشرف األسرة التعليمية، فإن األق

:على الساعة السادسة مساء، تعلن ما يلي 7502نونبر  50الهيئات الموقعة على هذا البيان، والمجتمعة يومه األحد   

 باعتباره سلــــــــــوكا مرفوضا ومدانا (أ.ع)إدانتها الشديدة لالعتداء الذي تعرض له األستاذ  -0

 شجبها واستنكارها لمسلسل العنف المستفحل داخل المؤسسات التعليمية في حق نساء ورجال التعليم -7

تسجيلها التفاعل المستعجل للمديرية االقليمية واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا الجهات االمنية  -3

 يدها على ضرورة التعامل المتوازن معه حفاظا على كرامة الشغيلة التعليميةوالقضائية مع هذا الحدث وتأك

تحيتها للتعامل الفوري والقوي للهيئات الوطنية النقابية والحقوقية وجمعيات مهنية ورأي عام، مع الحدث  -4

 (ة)وإعالن انخراطها في كل األشكال االحتجاجية صونا لكرامة األستاذ

ف الدفاع عن الكرامة والمكانة  الالئقة بأسرة التعليم ورسالتها النبيلة من أجل وضع حد وعليــــــــــــــه، وبهد

لالعتداءات المتكررة في حقها، فإن النقابات التعليمية الخمس والفرع االقليمية لجمعية التضامن الجامعي المغربي 

:بورزازات، تدعو غلى تنفيذ الخطوات النضالية التالية  

ساعة، مصحوبا بوقفات احتجاجية  74لمدة  7502نونبر  52في االضراب االقليمي يوم الثالثاء االنخراط المكثف  -0

 .صباحا( 05:55)إلى الساعة العاشرة (50:55)التعليمية من الساعة الثامنة  بالمؤسسات

 مساء   (00:55) على الساعة الرابعة 7502نونبر  52االحتجاجية مساء يوم الثالثاء الوقفة  المشاركة المكثفة في -7

 . اإلقليميةام المديرية أم

إلى  00:55صباحا ومن  00:55إلى  05:55من الساعة ) 7502نونبر  50ظيم وقفات احتجاجية يوم األربعاء تن -3

 (بعد الزوال 00:55

  .7502نونبر 50الخميس االنخراط المكثف في االضراب الوطني يوم  -4

في أقرب  تنفيذها سيعلن عن تاريخ الجهوية الممركزة بورزازات التي االحتجاجية مسيرةي الفالمشاركة المكثفة  -0

 .وقت 
 

ثف في إنجاح البرنامج كــاما، تدعو كافة الشغيلة التعليمية  لرص الصفوف وتوحيد الجهود واالنخراط المختــو

  .االحتجاجي دفاعا على كرامتها وشرف مهنتها

 

 

  

 

 


