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 بالغ حول اجتماع املكتب اجلهوي 

ية للشغل بجهة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراط عقد     

أي بعد أقل  9102يونيه  92بمقر الرميلة بمراكش يوم األربعاء  مراكش آسفي اجتماعه العادي 

ساعة على تنفيذ الحكومة والجهات المتآمرة معها حلقة جديدة من حلقات استهداف مكتسبات  92من 

فإن المكتب الجهوي  هذا اإلطار وفي ،التقاعدلقة بما سمي مشروع إصالح الشغيلة المغربية و المتع

التسليم وعدم االعتراف بهذا عدم و نساء ورجال التعليم بالجهة إلى يدعويدين بشدة هذه المؤامرة 

في واالستعداد لالنخراط في كل األشكال النضالية المشروعة مواصلة التعبئة و الواقع المراد فرضه 

عن القضايا العادلة والمشروعة  ادفاعالفيدرالية الديموقراطية للشغل كنقابة مكافحة مناضلة إطار 

 التي يتم التخطيط لها.لمواجهة كل التراجعات الخطيرة للشغيلة المغربية و

جلستي حوار مع مدير مستجدات الملف المطلبي الجهوي بعد في اجتماعه المكتب الجهوي  تناولو    

دم تحديد المناصب يعبر المكتب الجهوي عن استيائه العميق من عطار ي هذا اإلوف ،األكاديمية

يطالب عالن عن تنظيم الحركتين الجهوية والمحلية ضمانا للشفافية والنزاهة والشاغرة قبل اإل

مسؤولية  كلوالعمل بالوفاء بالتزاماتها آسفي ب-التكوين بجهة مراكشربية واألكاديمية الجهوية للت

زارة االختالالت التي يعرفها تدبير الموارد البشرية خصوصا بالمديرية االقليمية لوجة كل على معال

اقتحام ظاهرة جراءات المتفق عليها فيما يخص اتخاذ اإلو ،بمراكشالتربية الوطنية والتكوين 

نتائج الجلستين الثالث لتقييم جتماع البعقد ا اإلسراع على ضرورةكما يؤكد  واحتالل السكنيات

أيضا ويدعو  ،األخرى المطروحة واالستعداد للدخول المدرسي المقبلقضايا حول الالحوار السابقتين و

قليمية لوزارة التربية على مستوى المديرية اإل 9102ونيه ي 92إلى تفعيل نتائج اجتماع الثالثاء 

 الوطنية والتكوين المهني بشيشاوة لحل المشاكل المطروحة بالمديرية .

وقرر  9102ماي  92قرارات المجلس الوطني المنعقد يوم تفعيل  مكتب الجهويال وتدارس   

 9102يوليوز 01و 12قليمية لالجتماع تحت إشراف المكتب الجهوي يومي دعوة المجالس اإل

كما قرر  ،المطلبي جهويا وإقليميا وتطورات الملفسير تفعيل المخطط االستراتيجي للنقابة لمناقشة 

ة المالية الجهوية التي تمت هيكلتها لتقوم بدورها في مراقبة وتتبع مالية دعوة لجنة المراقب

قليمي وعلى مستوى الفروع تفعيال لربط المسؤولية بالمحاسبة هوي واإلالمنظمة على مستوى الج

 وضمانا للشفافية المالية. 

تشكيل اللجنة التحضيرية في اجتماع لمؤتمر الجهوي وقرر المكتب الجهوي أيضا تنظيم ا وناقش  

يوليوز  02المجلس الجهوي المقبل ومواصلة النقاش حول الموضوع خالل اجتماع المكتب الجهوي يوم 

 التنظيمية.كما اتخذ االجراءات الضرورة في العديد من القضايا  9102

 كتب اجلهويامل
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