
 

 

  
  
   انــبي

  

مكناس  -شجبا للتكليفات المشبوهة التي باشرها مدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوينتنديدا و   
 وقفة احتجاجية أمام مقر ينظم المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافياللت - تافياللت

  .العاشرة والنصف صباحا على الساعة 2013مارس  28أآاديمية مكناس يوم الخميس 

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يتابع بقلق شديد واستياء عميق تذمر الشغيلة التعليمية بمختلف          
تنقيالت سرية من  والتكوين بجهة مكناس تافياللت السيد مدير األآاديمية الجهوية للتربية  عليه قدمأأقاليم الجهة جراء ما 

 ، تحت مبرر سد الخصاص،تكليفهم استفاد منها مجموعة من نساء ورجال التعليم عبرمة بالمحسوبية والزبونية موسو
  بمهام اإلدارة والتدريس بعدد من المؤسسات التعليمية والجامعية وبالمرآز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس

خلق جوا من االحتقان والتذمر يسبات الشغيلة التعليمية، ووحقوق ومكت ضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرصي الشيء الذي
  .في أوساطها

نضال مستمر من أجل جامعة وطنية للتعليم "وانسجاما مع تصوره للعمل النقابي ومع خطه النضالي ومع شعاره   
م ومحاربة ديمقراطية وموحدة ومستقلة في خدمة تعليم عمومي ديمقراطي شعبي، ولتحقيق مطالب نساء ورجال التعلي

بادر إلى فضح وشجب هذه التكليفات من خالل مراسالته إلى السيد وزير التربية  قد، فإن المكتب الجهوي "الفساد
الوطنية والسيد مدير األآاديمية، وآذا من خالل الوقفة االحتجاجية اإلنذارية ألعضائه أمام مقر األآاديمية مكناس يوم 

قت نفسه من مغبة تنفيذ هذه التكليفات خارج سياق أية حرآة انتقالية تنضبط محذرا في الو 2013فبراير  8الجمعة 
  . لمبادئ الشفافية والوضوح والديمقراطية ولمذآرة تنظيمية معروفة المعايير يطلع عليها الجميع

آل ضاربة عرض الحائط  ،تكليفات إرضاء لجهات معينةالتوزيع   على وإصرارها دارة الجهويةاإلوأمام تعنت      
فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم  ،لمذآرات والضوابط المنظمة التي دعت نقابتنا إلى احترامها وتطبيقهاا

  : ما يلي يعلن

أمام مقر  لمجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليمألعضاء ا نذاريةإ وقفة احتجاجية تنظيم .1
تنديدا على الساعة العاشرة والنصف صباحا  2013س مار 28أآاديمية مكناس يوم الخميس 

  .وشجبا للتكليفات المشبوهة والالمسؤولة التي باشرها مدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس

إيقاف جل أكال النضالية المشروعة من آافة األشلخوض مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التام ل ستعداداال .2
، و دفاعا ات العشوائية وآشف الحرآة االنتقالية السرية التي أقدم مدير األآاديمية على مباشرتهامهزلة التكليف

  عن حقوق الشغيلة التعليمية و المدرسة العمومية

       
  

 

  -تافياللت مكناس - الجهوي الـمـكـتـب

 المكتب الجهوي

إليه ة مكناس تافياللت مسؤولية ما سيؤول إذ يحمل مدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجه المكتب الجهويو   
بالجهة للمشارآة  في هذه الوقفة االحتجاجية اإلنذارية  لفضح الفساد  يهيب بالشغيلة التعليمية ،الوضع التعليمي بالجهة

التعبئة من أجل الوقوف في وجه هذه الممارسات والسلوآات البائدة والتي ترمي إلى اإلجهاز على  و والمفسدين
  .وضرب قيم المدرسة العمومية الزبونية وعدم تكافؤ الفرص تكريس المحسوبية ووتهدف إلى  اوحقوقها اتهمكتسب

 


