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    االتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد الوطني للشغل بالمغرب
    الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 

اإلقليمي الفقيه بن صالح اإلقليمي الفقيه بن صالح اإلقليمي الفقيه بن صالح اإلقليمي الفقيه بن صالح المكتب المكتب المكتب المكتب      
 

              

  
    مؤتمرمؤتمرمؤتمرمؤتمر ال ال ال ال2011201120112011 فبراير  فبراير  فبراير  فبراير 27272727 الموافق ل  الموافق ل  الموافق ل  الموافق ل 1432143214321432    األولاألولاألولاألولربيع ربيع ربيع ربيع 23232323 يوم األحد  يوم األحد  يوم األحد  يوم األحد  بحمد اهللا و توفيقه بحمد اهللا و توفيقه بحمد اهللا و توفيقه بحمد اهللا و توفيقهانعقدانعقدانعقدانعقد             

إلتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلتحاد الوطني للشغل بالمغرب اااا    نضوية تحت لواءنضوية تحت لواءنضوية تحت لواءنضوية تحت لواء للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الم للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الم للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الم للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الماإلقليمي األول اإلقليمي األول اإلقليمي األول اإلقليمي األول 
حماني حماني حماني حماني عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا  الذي  ترأس أشغاله األخ  الذي  ترأس أشغاله األخ  الذي  ترأس أشغاله األخ  الذي  ترأس أشغاله األخ     لتأسيس المكتب اإلقليمي إلقليم الفقيه بن صالح لتأسيس المكتب اإلقليمي إلقليم الفقيه بن صالح لتأسيس المكتب اإلقليمي إلقليم الفقيه بن صالح لتأسيس المكتب اإلقليمي إلقليم الفقيه بن صالح وذلك وذلك وذلك وذلك 

    ....        الكاتب الجهوي الكاتب الجهوي الكاتب الجهوي الكاتب الجهوي 
        ذكر فيهاذكر فيهاذكر فيهاذكر فيها    كلمة توجيهية كلمة توجيهية كلمة توجيهية كلمة توجيهية             الكاتب الجهوي الكاتب الجهوي الكاتب الجهوي الكاتب الجهوي  األخ  األخ  األخ  األخ ألقىألقىألقىألقى بعد االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم،  بعد االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم،  بعد االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم،  بعد االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، 

،كما كان اللقاء فرصة لفتح نقاش جدي وصريح ،كما كان اللقاء فرصة لفتح نقاش جدي وصريح ،كما كان اللقاء فرصة لفتح نقاش جدي وصريح ،كما كان اللقاء فرصة لفتح نقاش جدي وصريح     ....وأهمية العمل النقابي وأهمية العمل النقابي وأهمية العمل النقابي وأهمية العمل النقابي للجامعة للجامعة للجامعة للجامعة نظيمي نظيمي نظيمي نظيمي الوضع التالوضع التالوضع التالوضع التبببب
    ....جهويا ووطنياجهويا ووطنياجهويا ووطنياجهويا ووطنيا    حول مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلةحول مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلةحول مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلةحول مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلة

و  تأكيدا لخيار و  تأكيدا لخيار و  تأكيدا لخيار و  تأكيدا لخيار ;;;;    افية  واحترام المساطر و المقرر التنظيميافية  واحترام المساطر و المقرر التنظيميافية  واحترام المساطر و المقرر التنظيميافية  واحترام المساطر و المقرر التنظيميففففوفي جو أخوي مفعم بالديمقراطية والشوفي جو أخوي مفعم بالديمقراطية والشوفي جو أخوي مفعم بالديمقراطية والشوفي جو أخوي مفعم بالديمقراطية والش
المؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزيا،وقطاعيا،عمل  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزيا،وقطاعيا،عمل  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزيا،وقطاعيا،عمل  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزيا،وقطاعيا،عمل الديمقراطية والشفافية التي رسخهاالديمقراطية والشفافية التي رسخهاالديمقراطية والشفافية التي رسخهاالديمقراطية والشفافية التي رسخها

 إلى عملية  إلى عملية  إلى عملية  إلى عملية ليمروا بعد ذلكليمروا بعد ذلكليمروا بعد ذلكليمروا بعد ذلك        وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع   على ترسيخها حيث ،  على ترسيخها حيث ،  على ترسيخها حيث ،  على ترسيخها حيث ،اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي 
السعيد السعيد السعيد السعيد : : : :  النائب الثاني  النائب الثاني  النائب الثاني  النائب الثاني ––––    محمد عبيدمحمد عبيدمحمد عبيدمحمد عبيد: : : :  النائب األول  النائب األول  النائب األول  النائب األول ––––    محمد اللويزمحمد اللويزمحمد اللويزمحمد اللويز :  :  :  : اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي الكاتب الكاتب الكاتب الكاتب     : : : :         االنتخاباتاالنتخاباتاالنتخاباتاالنتخابات

 ربيع  ربيع  ربيع  ربيع –––– جياللي ورسان  جياللي ورسان  جياللي ورسان  جياللي ورسان –––– سعيد مشبوح  سعيد مشبوح  سعيد مشبوح  سعيد مشبوح ––––أحمد حاجي أحمد حاجي أحمد حاجي أحمد حاجي          :  :  :  : المكتب اإلقليمي المكتب اإلقليمي المكتب اإلقليمي المكتب اإلقليمي عضاء عضاء عضاء عضاء   باقي أ  باقي أ  باقي أ  باقي أبوهدار بوهدار بوهدار بوهدار 
    –––– عبدالحق بشار  عبدالحق بشار  عبدالحق بشار  عبدالحق بشار –––– ابراهيم ادهيني  ابراهيم ادهيني  ابراهيم ادهيني  ابراهيم ادهيني –––– الحسن مشتى  الحسن مشتى  الحسن مشتى  الحسن مشتى –––– عبد اهللا درقاوي  عبد اهللا درقاوي  عبد اهللا درقاوي  عبد اهللا درقاوي –––– رشيد قارون  رشيد قارون  رشيد قارون  رشيد قارون ––––الهاللي الهاللي الهاللي الهاللي 

        .... علي عباد  علي عباد  علي عباد  علي عباد –––– محمد الرامي  محمد الرامي  محمد الرامي  محمد الرامي ––––حميد الساخي حميد الساخي حميد الساخي حميد الساخي 

        ::::اخليا نعلن ما يلياخليا نعلن ما يلياخليا نعلن ما يلياخليا نعلن ما يليجهويا ووطنيا  ودجهويا ووطنيا  ودجهويا ووطنيا  ودجهويا ووطنيا  ودإقليميا وإقليميا وإقليميا وإقليميا ووبعد مناقشة مستفيضة ألوضاع الشغيلة وبعد مناقشة مستفيضة ألوضاع الشغيلة وبعد مناقشة مستفيضة ألوضاع الشغيلة وبعد مناقشة مستفيضة ألوضاع الشغيلة 

    ::::على المستوى الداخلي على المستوى الداخلي على المستوى الداخلي على المستوى الداخلي / / / / أوال أوال أوال أوال  
المنضوية تحت لواء اإلتحاد المنضوية تحت لواء اإلتحاد المنضوية تحت لواء اإلتحاد المنضوية تحت لواء اإلتحاد  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوطنيالوطنيالوطنيالوطنيمؤتمر مؤتمر مؤتمر مؤتمر الالالالبنتائج بنتائج بنتائج بنتائج  نجدد تشبثنا   نجدد تشبثنا   نجدد تشبثنا   نجدد تشبثنا      - - - - 

 الذي أفرز كاتبا وطنيا في مؤتمره الخامس ببوزنيفة بقيادة األستاذ عبد اإلاله  الذي أفرز كاتبا وطنيا في مؤتمره الخامس ببوزنيفة بقيادة األستاذ عبد اإلاله  الذي أفرز كاتبا وطنيا في مؤتمره الخامس ببوزنيفة بقيادة األستاذ عبد اإلاله  الذي أفرز كاتبا وطنيا في مؤتمره الخامس ببوزنيفة بقيادة األستاذ عبد اإلاله الوطني للشغل بالمغربالوطني للشغل بالمغربالوطني للشغل بالمغربالوطني للشغل بالمغرب
        ....الحلوطيالحلوطيالحلوطيالحلوطي

            ....ومحاولة اإلجهاز على تاريخه النضالي ومحاولة اإلجهاز على تاريخه النضالي ومحاولة اإلجهاز على تاريخه النضالي ومحاولة اإلجهاز على تاريخه النضالي ول على المنظمة ول على المنظمة ول على المنظمة ول على المنظمة      التطا التطا التطا التطا نستنكر نستنكر نستنكر نستنكر- - - - 

        : : : : على المستوى اإلقليمي سجل المؤتمرون على المستوى اإلقليمي سجل المؤتمرون على المستوى اإلقليمي سجل المؤتمرون على المستوى اإلقليمي سجل المؤتمرون / / / / ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
         مدرسية واضحة تجنبا  مدرسية واضحة تجنبا  مدرسية واضحة تجنبا  مدرسية واضحة تجنبا بخريطةبخريطةبخريطةبخريطةمطالبتهم بإعادة النظر في الحركة اإلقليمية وموافاة نقابتنا مطالبتهم بإعادة النظر في الحركة اإلقليمية وموافاة نقابتنا مطالبتهم بإعادة النظر في الحركة اإلقليمية وموافاة نقابتنا مطالبتهم بإعادة النظر في الحركة اإلقليمية وموافاة نقابتنا * * * * 

            ....لكل محسوبية وزبونية لكل محسوبية وزبونية لكل محسوبية وزبونية لكل محسوبية وزبونية             
        ، مما ينم على سوء التسيير ، مما ينم على سوء التسيير ، مما ينم على سوء التسيير ، مما ينم على سوء التسيير جنة اإلقليمية جنة اإلقليمية جنة اإلقليمية جنة اإلقليمية الفوضى في عدد من التكليفات خارج اللالفوضى في عدد من التكليفات خارج اللالفوضى في عدد من التكليفات خارج اللالفوضى في عدد من التكليفات خارج الل* * * * 

        ....وعدم اإلستقرار مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات وعدم اإلستقرار مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات وعدم اإلستقرار مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات وعدم اإلستقرار مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات والتدبير في الموارد البشرية والتدبير في الموارد البشرية والتدبير في الموارد البشرية والتدبير في الموارد البشرية             
        .... الخاصة بتدبير الزمن المدرسي  الخاصة بتدبير الزمن المدرسي  الخاصة بتدبير الزمن المدرسي  الخاصة بتدبير الزمن المدرسي 122122122122رفضهم للمذكرة رفضهم للمذكرة رفضهم للمذكرة رفضهم للمذكرة * * * * 
        ....الزبونية في بعض تكليفات اإلدارة الزبونية في بعض تكليفات اإلدارة الزبونية في بعض تكليفات اإلدارة الزبونية في بعض تكليفات اإلدارة * * * * 
        ....عدم اإلهنمام بالسبورات النقابية من طرف عديد من المؤسسات عدم اإلهنمام بالسبورات النقابية من طرف عديد من المؤسسات عدم اإلهنمام بالسبورات النقابية من طرف عديد من المؤسسات عدم اإلهنمام بالسبورات النقابية من طرف عديد من المؤسسات * * * * 
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        ....عدم اإلستفادة من الوسائل التعليمية في عديد من المؤسسات التي تقوم بتخزينها عدم اإلستفادة من الوسائل التعليمية في عديد من المؤسسات التي تقوم بتخزينها عدم اإلستفادة من الوسائل التعليمية في عديد من المؤسسات التي تقوم بتخزينها عدم اإلستفادة من الوسائل التعليمية في عديد من المؤسسات التي تقوم بتخزينها * * * * 
        ....انعدام األمن بمحيط المؤسسات التعليمية انعدام األمن بمحيط المؤسسات التعليمية انعدام األمن بمحيط المؤسسات التعليمية انعدام األمن بمحيط المؤسسات التعليمية * * * * 
        ....دمقرطة مؤسسة األعمال اإلجتماعية وإشراك نساء ورجال التعليم بكل شفافية دمقرطة مؤسسة األعمال اإلجتماعية وإشراك نساء ورجال التعليم بكل شفافية دمقرطة مؤسسة األعمال اإلجتماعية وإشراك نساء ورجال التعليم بكل شفافية دمقرطة مؤسسة األعمال اإلجتماعية وإشراك نساء ورجال التعليم بكل شفافية * * * * 

        ....المطالبة بتفعيل دور مجالس التدبير وجمعيات آباء وأولياء التالميذ المطالبة بتفعيل دور مجالس التدبير وجمعيات آباء وأولياء التالميذ المطالبة بتفعيل دور مجالس التدبير وجمعيات آباء وأولياء التالميذ المطالبة بتفعيل دور مجالس التدبير وجمعيات آباء وأولياء التالميذ * * * * 
        ....تفعيل مقررات لقاءات اللجنة اإلقليمية بكل مسؤولية ضمانا لشراكة حقة بين النقابة واإلدارة تفعيل مقررات لقاءات اللجنة اإلقليمية بكل مسؤولية ضمانا لشراكة حقة بين النقابة واإلدارة تفعيل مقررات لقاءات اللجنة اإلقليمية بكل مسؤولية ضمانا لشراكة حقة بين النقابة واإلدارة تفعيل مقررات لقاءات اللجنة اإلقليمية بكل مسؤولية ضمانا لشراكة حقة بين النقابة واإلدارة * * * * 

        وختاما نطالب من السيد النائب العمل بكل مسؤولية وحياد على تحقيق ما تمتوختاما نطالب من السيد النائب العمل بكل مسؤولية وحياد على تحقيق ما تمتوختاما نطالب من السيد النائب العمل بكل مسؤولية وحياد على تحقيق ما تمتوختاما نطالب من السيد النائب العمل بكل مسؤولية وحياد على تحقيق ما تمت
        ....زيد من اإلحتقان تجنبا ألي تصعيد نضالي مشروع زيد من اإلحتقان تجنبا ألي تصعيد نضالي مشروع زيد من اإلحتقان تجنبا ألي تصعيد نضالي مشروع زيد من اإلحتقان تجنبا ألي تصعيد نضالي مشروع اإلشارة إليه دون اللجوء إلى ماإلشارة إليه دون اللجوء إلى ماإلشارة إليه دون اللجوء إلى ماإلشارة إليه دون اللجوء إلى م

  

        : : : : على المستوى الوطني على المستوى الوطني على المستوى الوطني على المستوى الوطني / / / / ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
 قيادة  قيادة  قيادة  قيادة  ، يدعو ، يدعو ، يدعو ، يدعو إذ يثمن خطوات التنسيق والتعاون ما بين المركزيات النقابية  إذ يثمن خطوات التنسيق والتعاون ما بين المركزيات النقابية  إذ يثمن خطوات التنسيق والتعاون ما بين المركزيات النقابية  إذ يثمن خطوات التنسيق والتعاون ما بين المركزيات النقابية     اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي إن المؤتمر إن المؤتمر إن المؤتمر إن المؤتمر 

فاقات فاقات فاقات فاقات على تنفيذ االتعلى تنفيذ االتعلى تنفيذ االتعلى تنفيذ االتوالوزارة الوصية والوزارة الوصية والوزارة الوصية والوزارة الوصية إلى  حين إلزام الحكومة إلى  حين إلزام الحكومة إلى  حين إلزام الحكومة إلى  حين إلزام الحكومة  إلى رفع اإليقاع النضالي  إلى رفع اإليقاع النضالي  إلى رفع اإليقاع النضالي  إلى رفع اإليقاع النضالي الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة 

 وتحديدا  وتحديدا  وتحديدا  وتحديدا للجامعة للجامعة للجامعة للجامعة  االستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة  الواردة في الملف المطلبي  االستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة  الواردة في الملف المطلبي  االستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة  الواردة في الملف المطلبي  االستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة  الواردة في الملف المطلبي  و و و والموقعةالموقعةالموقعةالموقعة

    ))))اتفاقية فاتح غشت اتفاقية فاتح غشت اتفاقية فاتح غشت اتفاقية فاتح غشت ( ( ( (  التزامات الحكومة في الحوارات القطاعية  التزامات الحكومة في الحوارات القطاعية  التزامات الحكومة في الحوارات القطاعية  التزامات الحكومة في الحوارات القطاعية وتنفيذوتنفيذوتنفيذوتنفيذالخاصة بتحسين الدخل  الخاصة بتحسين الدخل  الخاصة بتحسين الدخل  الخاصة بتحسين الدخل  
قرار التعويض قرار التعويض قرار التعويض قرار التعويض  و  التسريع بإ و  التسريع بإ و  التسريع بإ و  التسريع بإ2011201120112011 إلى  إلى  إلى  إلى 2003200320032003وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي من وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي من وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي من وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي من 

    إصالحاتإصالحاتإصالحاتإصالحاتوالتصدي لسعي الحكومة تمرير والتصدي لسعي الحكومة تمرير والتصدي لسعي الحكومة تمرير والتصدي لسعي الحكومة تمرير . . . . عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية والصعبة،عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية والصعبة،عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية والصعبة،عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية والصعبة،

        ........إلى غيرها من المطالب المشروعة إلى غيرها من المطالب المشروعة إلى غيرها من المطالب المشروعة إلى غيرها من المطالب المشروعة ................         في ملف التقاعد في ملف التقاعد في ملف التقاعد في ملف التقاعدقيعيةقيعيةقيعيةقيعيةترترترتر
            

المنضوي تحت لواء اإلتحاد الوطني للشغل المنضوي تحت لواء اإلتحاد الوطني للشغل المنضوي تحت لواء اإلتحاد الوطني للشغل المنضوي تحت لواء اإلتحاد الوطني للشغل  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي اإلقليمي إن المؤتمر إن المؤتمر إن المؤتمر إن المؤتمر 
على على على على     بالجهة بالجهة بالجهة بالجهة يدعو كافة المناضلين والمناضالت يدعو كافة المناضلين والمناضالت يدعو كافة المناضلين والمناضالت يدعو كافة المناضلين والمناضالت     ،فإنه،فإنه،فإنه،فإنهالنضال النضال النضال النضال     مواصلةمواصلةمواصلةمواصلةغرب  يؤكد العزم على غرب  يؤكد العزم على غرب  يؤكد العزم على غرب  يؤكد العزم على بالمبالمبالمبالم

        ....ملفهم المطلبيملفهم المطلبيملفهم المطلبيملفهم المطلبيواالستعداد للدفاع عن مشروعية واالستعداد للدفاع عن مشروعية واالستعداد للدفاع عن مشروعية واالستعداد للدفاع عن مشروعية     الخصوص  إلى اليقظةالخصوص  إلى اليقظةالخصوص  إلى اليقظةالخصوص  إلى اليقظة
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        لموظفي التعليم لموظفي التعليم لموظفي التعليم لموظفي التعليم للجامعة الوطنية للجامعة الوطنية للجامعة الوطنية للجامعة الوطنية عن المؤتمر التأسيسي عن المؤتمر التأسيسي عن المؤتمر التأسيسي عن المؤتمر التأسيسي 
        اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب 

        صالحصالحصالحصالح    إلقليم الفقيه بنإلقليم الفقيه بنإلقليم الفقيه بنإلقليم الفقيه بن
        

                                             
 


