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 ــان بيــــ
الشغيلة   يشكر مكناس-بجهة فاس FNE ة للتعليم الوطني المكتب الجهوي للجامعة

التعليمية بكل فئاتها على تجديد ثقتها في إطارنا النقابي المكافح خالل االنتخابات  
الخط النضالي  على استمراره في  ، ويعاهد األسرة التعليمية بكل مكوناتها المهنية

 والمشروعة الكفاحي الديمقراطي الوحدوي دفاعا عن كل القضايا العادلة 
 

بحضور ممثلي  األقاليم  FNE للتعليم   الوطنية   اجتماع المكتب الجهوي للجامعة   2021يونيو    27يوم األحد    انعقد
المتساوية األعضاء والوقوف على قضايا وانشغاالت  -بجهة فاس الثنائية  اللجان  انتخابات  نتائج  لتقييم  مكناس 

تم الوقوف على السياقات التي صاحبت محطة     األعمالجدول    نقط  الشغيلة التعليمية جهويا ووطنيا، وبعد تحديد
الثنائية  بالجهة  تواالنحيازيا   اللجان  الخارجية  ومصالحها  للوزارة  المبررة  وغير  التقطيع     ء  بد   ،المكشوفة  من 

معينة أطراف  مقاس  على  المخدوم  والمرافق    واستغالل  ،االنتخابي  المؤسسات  الدعاية    اإلدارية بعض  في 
منذ البداية    اإلدارة، وغياب حياد  العملية االنتخابيةالذي يؤكد ال ديمقراطية وال شفافية    ، الشيءاالستقطاب لهاو

وسوء التدبير    االرتجالية العميق الذي أعربت عنه الشغيلة التعليمية حول    االستياء ، كما تم تسجيل  حتى النهاية
واإلعدادي بمهمة مراقبة     االبتدائيتكليف  أساتذة  الي )في مجموعة من المحطات التي عرفها الموسم الدراسي الح

التي لم تراعي الجانب    االمتحانات في غياب الشفافية  والتدبير االنفرادي في طرح  مواضيع    ية داإلشها  االمتحانات 
ع في كل  التقويم بالقطالمشكل منظومة    إضافة ...(،  مشاكل التصحيح ببعض المراكز،النفسي والعقلي للتالميذ،  

المنظومة التربوية رغم كثرة المشاريع  ، وعززت عدم ثقة المجتمع في  أبعادها ، والتي أفقدت الشهادات معناها
 . "المنزلة بمبالغ مالية أرهقت ميزانيات القطاع دون جدوى  اإلصالحية" 

د يتميز بتكافؤ الفرص  بالخط النضالي الكفاحي من أجل توفير تعليم جي FNE وإيمانا من الجامعة وطنية للتعليم
وبنات الشعب المغربي والدفاع عن كل المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية فإن  لكافة أبناء 

 : ي ما يليعلن للرأي العام  FNE للتعليمالوطنية المكتب الجهوي للجامعة 
 

الثنائية    استحقاقات اللجان  للتعليم في   الوطنيةالجامعة    بكل فئاتها على اختيارها لخط  الشغيلة التعليمية   يحيي  -
 . استهدافها عبر كل وسائل التحامل والتشكيك  األطراف العديد من    محاوالت التي أسفرت عن نتائج مشرفة رغم  و
فاع  دفي قيادة معارك الشغيلة التعليمية وال  نضالي كفاحي  كخط  FNEللتعليم  عل استمرار الجامعة الوطنية  يؤكد -

 . قضاياها العادلة والمشروعة  عن
  وإلغاء ورجال التعليم  للتربية والتكوين اعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص اتجاه نساء    الجهويةاألكاديمية    يطالب -

 . مكناس في قطب البناء التكليفات السرية للمتصرفتين بمديرية 
لأل  يدعو - التنقل  تعويضات  بصرف  الجهوية  بحراسة  األكاديمية  المكلفين  خارج    االمتحاناتساتذة  اإلشهادية 

 .مؤسساتهم وتعويضات التنقل إلى مراكز التصحيح والرفع من قيمة عملية التصحيح
وتسيير    يستنكر  - تدبير  ضعف  لألعمال  مؤسسة  بشدة  السادس  موضوع  االجتماعية محمد  في    المنتجعات ، 

 .ة من خدماتهاالسياحية التي ال تستفيد الشغيلة التعليمي
مطالبته بتسريع صرف الترقيات في الدرجة والرتب والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة لعموم نساء    يجدد -

 . ورجال التعليم بالجهة 
في    إدماجهم الجماعي والفوريعبر  ،  دموقفه المبدئي المناصر لملف االساتذة الذين فرض عليهم التعاق  يجدد -

  .العمومية  أسالك الوظيفة
 عاشت كفاحات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي و

 .من أجل تعليم عمومي مجاني وموحد من السلك األولي إلى الجامعي 


