
 

 

للنقابة الوطنية للتعلين  كتب الجهويالو اجتواع عنتقرير 

  . 2017نونبر  26 ليوم األحد هكناس-هة : فاسبج )ف.د.ش(
       

نونلاتة اموظنية نوخؼومي  املكذة اجلهوياجامتع اهؼلد  ،تلاػة امخضامن اجلامؼي املغريب تفاس 2017هوهرب  26تخارخي   

 الأغٌلل اذلي ثضمن امنلاط امخامية: جدول مخدارس ،مكناس-هة : فاسب  امؼضو يف امفدرامية ادلميوكراظية نوشغل

 اموضع امخنظميي واملايل. 

 امشؤون امنلاتية.ثلرير جلنة  

 امخنس يق امنلايب. 

 مي )فدش(.نونلاتة اموظنية نوخؼو 11املؤمتر اموظين ثليمي  

ين.   امربانمج الاشؼاغي وامخكًو

 امخحضري الجامتع اجملوس اجلهوي. 

حير أأكد الأغضاء ػىل  مي )فدش(نونلاتة اموظنية نوخؼووكد جاء هذا الاجامتع تؼد املؤمتر اموظين احلادي غرش        

 جناحه يف لك الأظوار، واغخربت ردود الأفؼال أأزناء اهخخاب املكذة اموظين ػادًة وال جس خدغي املوق ػىل اغخبار أأن

 خؼومي أأكرب من لك اهمتوكؼات وأأن رحاهبا ًدسع نوجميع.امنلاتة اموظنية نو 

املؤسسات امخؼوميية، كٌل أأن االإجامتع ًبأيت يف ظروف ثؼوميية ثنامت فهيا ظاهرة امؼنف وامخؼنيف داخل وخارج      

كوميية امخندًد هبا يف أأكرث من مناس بة معامبة لك املخدخوني حتمل م  ة واالإ سؤوميهتم وكد س بق لأهجزثنا اموظنية واجلهًو

 .يف حٌلًة املدرسة امؼمومية ورد الاغخبار نوشغيةل امخؼوميية

ىل ما       ًًل: أأما خبطوص اموضع امخنظميي ابجلهة فلد خوص امنلاش اإ

عة  كوميية مع مذكرات ومراسالت املكذة اجلهوي، فامي خيص ضبط اخلًر امخبأكيد ػىل رضورة امخفاػل الاجيايب ملأهجزة االإ

ة وابرانمج الاجامتػات املاهوهية ومواحئ املنخرظني و  امخنظميية واملوفات مربانمج امس نوي ملأهجزة امخنفيذًة وامخلريًر

ة تعائق الاخنراط ملومس ملأوشعة  نية واحرتام اجلدوةل امزمنية مدسًو  .2018االإشؼاغية وامخكًو

Syndicat National de l'Enseignement 

(Fédération Démocratique du Travail) 

Bureau Régional : FES-MEKNES  

 امنلاتة اموظنية نوخؼومي

 (نوشغل امفدرامية ادلميوكراظية)

   مكناس-فاس هوي: اجل كذة امل  



كومييا وهجواي: دائرة املرأأة، االإدارة ا ة اإ ة، امش باب املدرس ابمؼامل املروي، كذكل امؼمل ػىل هيلكة انوجن امفئًو مرتتًو

 املخؼاكدون، امفئات امطغرى...

الأغضاء أأن ثبلى امطالحية ملأهجزة امخلريًرة حراغى فهيا خطوضية الأكاممي  وخبطوص امخنس يق امنلايب فضل     

 .واملرحةل واملوضوع

 :وامخواضل فلد ثلرر غلد ملاءات هتم اجلاهة امخنظميي واملايل وػىل مس خوى االإشؼاع وامخكوين     

 موضوع ظاهرة امؼنف وأأخالكيات املهنة. -

 موضوع خيص امش باب املدرس ابمؼامل املروي. -

 غلد رشاكة مع امخضامن اجلامؼي املغريب. -

اء مع املدير اجلهوي ملأاكدميية، فلد اس خحرض املكذة املوف املعويب اجلهوي املطادق ػويه يف أأما خبطوص انول   

املؤمتر اجلهوي الأول، ػىل اغخبار أأن ادلخول املدريس ومشالكه كد كدمت فيه جلنة امشؤون امنلاتية ثلريرا مفطال 

دارة اجل  خدتريام ثومس نا فيه جناػة انوجنة يف  ة مع ظروحات ودفؼات انوجنة.وامخؼاظي االإجيايب مالإ  هًو

 .2017دجنرب  22وأأخريا، مت االثفاق ػىل غلد اجامتع نومجوس اجلهوي، حدد هل اترخي     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .املكذة اجلهوي، غن 2017 هوهرب 26يف :  فاس

                     .        اماكثة اجلهوي: غبد امؼزيز اغبزية.

 

 

 


