
  
 

 ا�تحاد الوطني للشغل بالمغرب
 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 

                                             المكتب الجھوي ـ تاد� أزي�ل 
 

        الجھوي الثالث بــيان المؤتمر       

  
الجھوي للجامعة الوطنية  مؤتمر ال2011فبراير  06 الموافق ل 1432 ا4ولربيع 02 يوم ا4حد  بحمد هللا و توفيقه             انعقد

  الجھوي ، وذلك لتجديد المكتب" والتزاممصداقية "<تحاد الوطني للشغل بالمغرب تحت شعار ا لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء

 . عبد هللا عطاش نائب الكاتب الوطني وا4خ خالد السطي عضو المكتب الوطني الذي  ترأس أشغاله ا4خ 

بعد للجامعة وا<تحاد الوضع التنظيمي ب  ذكر فيھا كلمة توجيھية   عبد هللا عطاش  ا4خ ألقىبعد ا�فتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم،  

 .جھويا ووطنيا ،كما كان اللقاء فرصة لفتح نقاش جدي وصريح حول مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلة الوطني المؤتمر

خيار الديمقراطية والشفافية التي رسخھا ل اتأكيدو  ; افية  واحترام المساطر و المقرر التنظيميفبالديمقراطية والشوفي جو أخوي مفعم 

 حيث ،باشر المؤتمرون أشغال مؤتمرھم بعرض ترسيخھاعلى   المؤتمر الجھوي ا�تحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزيا،وقطاعيا،عمل

 –جمال صوالح :  النائب ا4ول –عبد هللا حماني : الكاتب الجھوي  :    إلى عملية ا�نتخابات ذلكد بعليمروا   والمالي ا4دبي ينالتقرير

محمد   - عبد الغني كسوس -محمد كسوة  - أعمارة ا4زھري  : السعيد الموماوي  باقي أعضاء المكتب الجھوي : النائب الثاني 

محمد  - سعيد بوھدار - عبد الحق النماوي -  حميد  الساخي-د الكبير لواحيدي عب -عبد الواحد بودحين  -  ھمون بن إيزة -  السماحي

                             الحسين ا<دريسي     -اللويز

  :وبعد مناقشة مستفيضة 4وضاع الشغيلة جھويا ووطنيا  وداخليا نعلن ما يلي
 :على المستوى الداخلي  / أو� 

 الذي أفرز المنضوية تحت لواء ا<تحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوطنيمؤتمر البنتائج  نجدد تشبثنا   -

  .كاتبا وطنيا في مؤتمره الخامس ببوزنيفة بقيادة ا4ستاذ عبد ا<�ه الحلوطي

   .ومحاولة ا<جھاز على تاريخه النضالي ول على المنظمة   نستنكر التطا-

  :مستوى ا�جتماعي على ال : ثانيا
  :وطنيا 

 إلى رفع ا<يقاع النضالي الجامعة  قيادة  ، يدعو إذ يثمن خطوات التنسيق والتعاون ما بين المركزيات النقابية الجھوي فإن المؤتمر 

واردة في الملف  ا�ستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة  ال وعلى تنفيذ ا�تفاقات الموقعةوالوزارة الوصية إلى  حين إلزام الحكومة 

 وإقرار ترقية )اتفاقية فاتح غشت (  التزامات الحكومة في الحوارات القطاعية وتنفيذ وتحديدا الخاصة بتحسين الدخل  للجامعة المطلبي 

  و  التسريع بإقرار التعويض عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية2011 إلى 2003استثنائية للمستوفين لشروط الترقي من 

  ..إلى غيرھا من المطالب المشروعة ....   في ملف التقاعدقيعيةتر إص�حاتوالتصدي لسعي الحكومة تمرير . والصعبة،

   

  ،فإنهالنضال  ليؤكد العزم على مواصلةالجھوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن المؤتمر 

  على الخصوص  إلى اليقظة بالجھة يدعو كافة المناضلين والمناض�ت 

 .ملفھم المطلبيوا�ستعداد للدفاع عن مشروعية 

  وما ضاع حق وراءه طالب                                                                        

  
                                             

 


