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 بالغ املكتب اجلهوي                                                               

 - مراكش بجهة للشغل الديموقراطية الفيدرالية في العضو للتعليم الوطنية للنقابة الجهوي المكتب عقد       

 المدينة وهي بآسفي للشغل الديموقراطية الفيدرالية بمقر 6172 يوليوز 71 األحد يوم ااجتماع سفيآ

 سافر خرق في يطاليةإ بنفايات ستهدافهاال خطير وضع في ،المغرب ساكنة خاللها ومن ،ساكنتها وضع تم التي

 ثتلوي بشدة يدين الجهوي المكتب فإن ،طاراإل هذا وفي ،سليمة ببيئة في العيش في الحق يضمن الذي للدستور

 والنقابية السياسية التنظيمات جميع ويدعو سكانها مع المطلق تضامنه عن برويع ،النفايات بهذه المدينة

 .االحتجاج أنواع بمختلف الخطير جراءاإل هذا لمواجهة التنسيق من مزيد إلى  التربوية و والثقافية والحقوقية

 61و 71 يومي الفيدرالي المركزي المكتب إليه دعا الذي االعتصام تنفيذ آليات الجهوي المكتب وناقش    

 المكتب ويدعو النواب مجلس على التقاعد نظام إصالع مشروع سمي ما عرض على لالحتجاج ،6172 يوليوز

 .القرار هذا تنفيذ في شاركةالم والمسؤولين إلى المسؤوالت جميع الجهوي

 والتي تميزت ،الباكالوريا من االستدراكية الدورة امتحانات فيه مرت التي جواءاأل الجهوي المكتب وناقش  

 مشكل إلى باإلضافة ،المراقبة لجن زيارات تراجع وكذلك ،األولى الدورة مع مقارنة منياأل الهاجس بتراجع

 ،والتعويضات ،عمليته وتنظيم ،التصحيح مراكز تنظيم ومشاكل والمرشحين المرشحات على االستدعاءات توزيع

  .قاليماأل من معطياتال مختلف مالاستك بعد الموضوع حول مفصل تقرير إنجاز الصدد هذا في وقرر

 نساء فيها وشارك ،تنظيمها في شرع التيو والمحلية الجهوية االنتقالية ةالحرك عند الجهوي المكتب ووقف   

 تحديد غياب فيو ،لها التابعة االقليمية والمديريات لألكاديمية المخصص الحصيص معرفة قبل التعليم ورجال

 خطورة إلى الجهوي المكتب ينبهو ،الفرص تكافؤ أومبد الشفافية ارمعي يمس ما وهو ،ةالشاغر المناصب

 مشبوهة انتقاالت من السنة نهاية في مراكش بمديرية العاملين من عشرات استفادة إلى تسعى التي المحاوالت

 ،والمساطر القانونية الضوابط خارج وذلك ،وغيرها صحية ألسباب وأ مصلحةال أجل من بانتقال مراأل تعلق سواء

 يف الحركتين هاتين تنظيم مجريات متابعة إلى النقابيين والمسؤولين المسؤوالت جميع الجهوي المكتب دعويو

   .امتقييمه فقأ

 يوليوز 71و 1 يومي انعقدت التي قليميةاإل المجالس اجتماع حول تقارير إلى الجهوي المكتب واستمع    

 قصد الدراسي الموسم بداية في الجهوي سالمجل اجتماع عقد وقرر ،المطلبي والملف التنظيم حول 6172

    .المطلبي والملف السنوية الميزانية ومشروع السنوي العمل برنامج على المصادقة

 في المتخصصين المفتشين من مجموعة من علمية لجنة الجهوي المكتب شكل الجهوي المؤتمر يخص يمافو    

 ،جهويا التربوية المنظومة واقع تشخيص قصد ،الجهة مستوى على والتدبير المالي والتخطيط التربية مجاالت

 إصالح في للشغل الديموقراطية الفيدرالية في العضو للتعليم الوطنية النقابة تصور إعداد في والمساهمة

 هويالج المجلس اجتماع خالل للمؤتمر التحضيرية اللجنة تشكيل قرر كما ،الجهة مستوى على التربوية المنظومة

 .المقبل

 الجهوي المكتب
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