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 :  مكناس-بجهة فاس  fne الجامعة الوطنية للتعليم

  ترفض نهج نفس األساليب البيروقراطية في تدبير عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، 

 . تشجب التعتيم والكولسة في ضرب سافر لمبدأ الشفافية والنزاهة  

 . رفض اإلقصاء المقصود والمدبر لألساتذة المفروض عليهم التعاقد من هذه االستحقاقاتت 

وفي إطار مواكبة كل قضايا نساء ورجال  ، fneللتعلي انسجاما والخط الديمقراطي المكافح للجامعة الوطنية

مناديب  ابانتخ قبل استحقاقات مكناس بقلق شديد مرحلة ما-بجهة فاس للجامعة يتابع المكتب الجهوي ،التعليم بكل فئاتها

 نشر اللوائح على صعيد المديرياتعدم بكعادتها ورة أخرى البيروقراطية أقدمت م، حيت للتربية الوطنية  التعاضدية العامة

محسوب عليها تنظيميا، وهذا غير ، في اللوائح مع موظف وحيد همتسجيلمن  المنخرطين تحقيقإجراء فقط ب ائهاكتفوا

كثر في نتائج هذا أ  لمن يسهرون على العملية التحكمعد الزمني حتى يتسنى باإلضافة إلى استغالل الب .بالمرة منطقي

  .اللوائح حتى اإلعالن عن النتائج إعداد وتحييناالستحقاق وذلك من خالل عدم التصريح بتواريخ كل المحطات بدءا من 

غير اإلقصاء  ،وباستياء كبير ،بجهة فاس مكناسfne للتعليم  كما يسجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية

 .المفروض عليهم التعاقد من هذه االستحقاقات  فهوم لألساتذة وأطر الدعمالم

  :مكناس يؤكد لكل الشغيلة التعليمية ومن خاللها للرأي العام ما يلي-وعليه فإن المكتب الجهوي بجهة فاس

 ديب من استحقاقات منا ،المفروض عليهم التعاقد ،اء الذي طال األساتذة وأطر الدعمالمطلق لالقص رفضه

  .هذه المؤسسة ضمن ن فعليينمنخرطي  باعتابرهم ،التعاضدية العامة

 ان في هذه باعتبارهما شريك ،وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة كما وزارة التشغيل طالبتهم

بالعمل   إلى نصابها وذلك وإرجاع األموربالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه المسلكيات البيروقراطية  ،العملية

 .لمعلومة على كل الشغيلة التعليميةوتعميم ا كافة المنخرين لوائحوال على نشر أ

 التي تمر منها يمية التنظونشر تواريخ كل المحطات  ،جال المحددة لتحيبن اللوائحبضرورة تمديد اآل مطالبته

 .النهائية اإلعالن عن النتائج إلى حينهذه العملية 
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