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 2021ابريل  27الرباط في 

 انــــــــــبي

 طرف من اطيالديمقر التوجهللتعليم  ةالوطني للجامعة التابعة العالي بالتعليم للعاملين الوطنية للنقابة الوطني المكتب في اليوم بلغنا الفروع، مشاكل تتبع إطار في

 مع استثناء نقابتنا 2021 ونيوي 16 يوم إجراؤها المقرر الثنائية اللجان انتخابات عملية وصبخص نقابتين استقبل المدير أن مكناس، الجامعي بالحي المحلي الفرع

 لفسادا حقه في ثبت  كمسؤول سبق وان الموظفين بعض فرضوقد زكى )مدير الحي( هذه التخوفات برغبته في ،الشيء الذي يثير التساؤالت حول حياد اإلدارة 

 العالي بالتعليم للعاملين الوطنية للنقابة المحلي الفرع طرف من التنديدية االحتجاجية الوقفات من العديد عرفت التي المؤسسة ذهه في زال وال استشرى الذي اإلداري

 . والثقافية االجتماعية الجامعية لألعمال الوطني المكتب على المتعاقبون المدراء مع جلسات في طرحها وتم

 :  يلي ما نعلن المحطات هاته مثل في خصوصا والمكافح الديمقراطي  المستقل النقابي العمل أعداء طرف من نقابتناد ض المألوفة خرجاتال ذهه وأمام وعليه، 

  ريعالو للفساد ومناهض مكافح مستقل طيديمقرا كتنظيم الديمقراطي التوجه للتعليم الوطنية والجامعة العالي بالتعليم للعاملين الوطنية بالنقابة تشبثنا  -           

 .النقابي              

 . والتشويش البلبلة لخلق التنظيمات بين والتمييز المكشوف بالتحيز تنديدنا  -           

 . المؤسسة مدير الإ يعرفها ال وأهداف ألسباب بل والموظفين الموظفات إرادة على ضدا الفساد حقهم في ثبت من كل لتنصيب القاطع رفضنا  -           

  هاته في وخصوصا وسيحصل حصل فيما مسؤولياتهم وتحمل لتدخلباوالثقافية  االجتماعيةالجامعية  لألعمال الوطني والمكتب الوصية الوزارة مطالبتنا  -          

 .بالذات الظرفية             

 . الديمقراطي التوجه يمللتعل الوطنية الجامعة العالي التعليمب للعاملين الوطنية النقابة داخل من ومطالبنا حقوقنا عن للدفاع استعدادنا  -          

 كناسم الجامعي بالحي ورفاقنا ارفيقاتن مع التضامنمبدأ  تجسيد إلى والمحلية واإلقليمية الجهوية عهووفر الوطنية أجهزته كافة الوطني المكتب يدعو ،األخير وفي

 أنواع كل لفضحالدائمة  ظةواليق المستمرة التعبئة إلىوالبحث العلمي فات وموظفي قطاع التعليم العالي كافة موظ كذلك ويدعو الممارسات، هاته لمثل لتصديوا

 . ومكتسباتها مطالبناعن و وجودنا عن للدفاع واالستعداد والتحيز التواطؤ

 

 مبيوع ما مشري ما مرفوع راسي نقابي

 

 عاشت الجامعة الوطنية للتعليم

 لين بالتعليم العاليعاشت النقابة الوطنية للعام

 عاشت وحدة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
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