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العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش وهو  المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتعليم إن    

يات تداعتتمثل أساسا في  ،مستجدات من يتابع عن كثب ما تعرفه الساحة التعليمية على المستوى اإلقليمي

في مصلحة الموارد البشرية  قياممن خالل  ،سوء تدبير الموارد البشرية منذ بداية الموسم الدراسي

في تحديد  ات خطيرة تالعبوالقيام برة المنظمة لتدبير الفائض وسد الخصاص المذكبخرق بداية الموسم 

في  ومحاولة إجراء انتقاالت ألسباب صحية خارج المساطر المعمول بهاالمناصب الشاغرة  الفائض و

على من حملة مسعورة  كوما واكب ذل ،استمرار التالعب في السكنياتو ،نهاية هذا الموسم الدراسي

  العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل فإنه : نية للتعليمالوط النقابة

 ملف الموارد البشرية بالمديرية  والوزارية فيلجنتي التفتيش الجهوية قيام على أن  يشدد

 مالوطنية للتعليكان بطلب من النقابة  المهني بمراكشاالقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين 

 وجهويا.ديمقراطية للشغل بعد استنفاد كل المبادرات إقليما العضو في الفيدرالية ال

 زبونية من التصدي لجميع الخروقات التي تشوب تدبير ملف الموارد البشرية استمراره في  يؤكد

 التعليم.مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال  دفاعا عن ومحسوبية

 هيئة اإلدارة التربوية لم يطرح بتاتا من بات االلتحاق باألزواج بالنسبة لطلموضوع ن بأ يؤكد

أي اجتماع سواء داخل اللجنة اإلقليمية أو مع المكتب  فيرئيس المصلحة أو مدير اإلقليمي ال طرف

 .بمراكش للشغلقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية اإل

 ل من خالموارد البشرية وبعض أذنابه بشدة الحملة المسعورة التي يقوم بها رئيس مصلحة ال يستنكر

  .ي الفيدرالية الديمقراطية للشغلالعضو ف ضد النقابة الوطنية للتعليمترويج إشاعات 

 ضبطها مؤخرا والمتعلقة تم التي  ملفاتالاستمرار التنسيق مع المكتبين الجهوي والوطني حول  يؤكد

لبث في االنتقال وا ،وزيع السكنياتوت ،جل المصلحةمن أ تحويل التكليف خارج الجماعة إلى انتقالب

 القانونية.خارج الضوابط ألسباب صحية 

 حق المدرسة العمومية في تدبير  لنفسه باتخاذ كل الخطوات والمبادرات المشروعة دفاعا عن يحتفظ

مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال حكامة جيدة تراعي  على البشرية قائمعقالني لملف الموارد 

  التعليم.

 ملكتب اإلقليميا

 6152يونيو  51مراكش يف 
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