
 اإلتحاد الوطنً للشغل بالمغرب

 الجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم

 المكتب اإلقلٌمً بالرباط

  اريــــكــــنـــتـــــاس انـــــــــــــٌـــب

عقد المكتب اإلقلٌمً للجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم بالرباط المنضوٌة تحت لواء اإلتحاد الوطنً للشغل 

لمناقشة مجموعة من القضاٌا التً تهم الشأن بالمقر المركزي  3122أبرٌل  23بالمغرب لقاء استثنائٌا ٌومه السبت 

قٌة الصادر  من النائب اإلقلٌمً  وبعد نقا  جاد ومسوول وكذلك التصرفات الال تربوٌة والال أخالالتعلٌمً باإلقلٌم 

 فإن المكتب اإلقلٌمً ٌقرر ما ٌلً :

  استنكاره و شجبه الشدٌد للتصرفات الال تربوٌة والال مسوولة للنائب اإلقلٌمً فً حق أحد أعضاء المكتب

 اإلقلٌمً.

  قلٌمً.النائب اإل ٌنتهجهالذي  باالنتقامإدانته الشدٌد  ألسلوب التهدٌد 

 استهجانه تلفظ النائب بألفاظ نابٌة فً حق األطر التربوٌة واإلدارٌة . 

  استنكاره تواطو النٌابة فً ملف مدرسة العهد الجدٌد والتً لحد اآلن لم ٌتم تجدٌد مكتب جمعٌة جٌل مدرسة

 .رماد فً العٌون لل اذر بلجان نٌابٌة شكلٌة من دون جدوى واالكتفاءبها  النجاح

  التضٌٌق على العمل النقابً من خالل مطالبة نساء ورجال التعلٌم بعدم اللجوء للنقابات لطرح استنكاره

 قضاٌاهم.

 و ة األطر اإلدارٌ وكذا بعض التكلٌفات لبعض من هٌئة التدرٌس رفضه لالرتجالٌة فً تدبٌر الفائض

األطر التربوٌة أو  وكذلك غٌاب تكافو الفرص بٌن جماعات اإلقلٌم سواء من حٌثالمساعدٌن التقنٌٌن 

 .والمساعدٌن التقنٌٌن اإلدارٌة

 رفضه للعملٌات القٌصرٌة التً تقوم بها النٌابة : 

  ًفعن أي جود  تتحدث الوزار  مع مثل تدرٌس مستوٌات على حساب أخرى فً منتصف الموسم الدراس

 هذه اإلجراءات.

  لتحقٌق الجود   )تعوٌض رخصة( باالبتدائًتكلٌف أستاذ  معربة لتدرٌس الفرنسٌة!!! 

 ًالتً نتج عنها وبعض الموسسات فً   بداٌة االسدس الثانً من الموسم الدراسً عملٌة الضم ف

 .اكتظاظ 

كما ٌجدد المكتب اإلقلٌمً رفضه للمذكر  المشوومة التً تلغً اللجان الجهوٌة واإلقلٌمٌة المشتركة وتعتمد 

 محصور فً المنازعات فقط .لجان فض النزاعات وكأن ملف التربٌة والتكوٌن 

 خارج النٌابة. االنتشاركما ٌرفض عملٌة إعاد  

االنتقالٌة لتفادي المزٌد من انعدام تكافو وٌطالب الوزار  بتدارك اختالالت المذكر  اإلطار الخاصة بالحركات 

 .الفرص بٌن نٌا بات الجهة وكذا بٌن جماعات نفس النٌابة

للمسوولٌن النقابٌٌن كخطو  أولى من  إنذارٌهتب اإلقلٌمً تنظٌم وقفة احتجاجٌة ٌقرر المك األسباب المتعدد لهذه 

الثانٌة ابتداء من الساعة  3102أبرٌل  32ٌوم األربعاء   اإلقلٌم الخطوات النضالٌة المزمع القٌام بها على صعٌد

 النٌابة.أمام ( 02:21بعد الزوال )والنصف  الواحد إلى الساعة ( 03:21)والنصف عشر  

 فانه ٌحذر من التمادي فً  وفً ظل الموشرات السلبٌة باإلقلٌمالتعلٌمً  الشأنوهو ٌتابع  اإلقلٌمًالمكتب  إن

االستعداد لخوض كافة  إلى باإلقلٌمالتماطل والمناور  فً معالجة الملفات كما ٌدعو الشغٌلة التعلٌمٌة  أسلوب نهج

 المشروعة. هاحقوق عن كرامتها و النضالٌة للدفاع األشكال

 وما ضاع حق وراءه طالب

 عن المكتب اإلقلٌمً


