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بمقر الفدش بالجديدة من أجل مناقشة الوضع المتردي و المأزوم الذي تعيشه المديرية  10/06/2017بتاريخ قابات التعليمية الثالث لناجتمعت ا           
 فتشينممع كل الفاعلين من مدراء وكاء وتغييب التواصل الفعال مع الشرو االنفراديو إصراره على التدبير  ،جراء استمرار تعنت  المدير اإلقليمي

 ،صلأجل حثه على تحسين طريقة التواتم الوقوف على المحاوالت المتعددة للنقابات من و، لعل احتجاجات هاته الفئات خير دليل...)(وموظفي المديرية و
لقضايا ون معالجة ادالتي تنتهي غالبا بالتشنج وو ،معهالمحدودة خلق الثقة بين جميع الفاعلين في إطار تدبير تشاركي من خالل بعض اللقاءات و

م ضرب الحريات النقابية بغياب أي تقاسالجاد و محاربة العمل النقابياإلصرار الغريب للمدير اإلقليمي على كما سجلت النقابات الثالث  .المطروحة
دون احترام  تدبير الحركة الوطنية ي فيوتم أيضا مناقشة الخرق القانون إغالق بريد النقابات بمكتب الضبط.لقاءات دورية و غياب، وللمعلومة في حينه
 االنفراديهذا التدبير  والتراجعات جراء االختالالتاللقاء إلى تسجيل مجموعة من  وقد خلص ودون اإلعالن عن المناصب الشاغرة.للمذكرة اإلطار 

  اإلقليمي. من المستحيل معه التواصل مع المسؤول  أصبحالذي 
  يلي:ما  الثالث تعلنفإن النقابات التعليمية  وعليه            

  تشكيل تنسيق نقابي ثالثي يضم كل منCDT/FDT/UGTM   تأكيد و، تدبير المدير اإلقليمي عن هذا المرفق العمومي من سوء للدفاع
 بالتنسيق، بااللتحاق التي تحمل هم التعليم باإلقليمكل اإلطارات الديمقراطية دعوتها ل

 اغرةجميع المناصب الش واإلعالن عنلطلبات المنتقلين  االستجابةضرورة  على هاديكالوطنية، وتأعدم احترام المذكرة اإلطار للحركة  شجبها 
 تهريب الحركة المحلية إلى الوزارة،ورفضها  السن والتقاعد حدبما فيها مناصب المستفيدين من التقاعد النسبي 

 إدارة واقتصاد و ملحقون تربويون و متصرفون ات من مساعدين تقنيين و ملحقو لجميع الفئجهوية و محلية لبتها بحركة انتقالية مطا.(. 
  عدم  تي كانوال ،عبد هللالتي تم رصدها من طرف المفتشية العامة بثانوية موالي  االختالالتتحميلها المسؤولية الكاملة للمدير اإلقليمي حول

 الحج للتهرب من المسؤولية مرفوض،ومبرر  بهاتسليم المهام في أواخر يوليوز أحد أهم أسباب تفاقم الوضع 
  اإلقليمي، لمدير الجهوي ل االستحقاقلمادة اللغة العربية في  االحتياطي االختبارالذي تسبب في اللجوء إلى تحميلها أيضا مسؤولية الخطأ القاتل

 .والمركز بالجديدةامتحانات الحصتين الصباحية والمسائية مرة واحدة رغم قرب المسافة بين أزمور  وذلك بتسليم
  ابن باجةوإسماعيل (سيدي  قطاع التعليمي يستغلها أشخاص ال ينتمون إلى تلك التمنها  تساؤلها عن سبب عدم حل مشكل السكنيات المحتلة 

 من مهامه مع ضرورة تعيينه بمقاطعة للتفتيش، المعفىمطالبتها بإخالء السكن الوظيفي لمدير أكاديمية دكالة عبدة سابقا ، و)نموذجا.
 ولة جامتعاضها من المحاوالت اليائسة للمدير اإلقليمي إليهام الرأي العام انخراط المديرية في مسلسل تأهيل المؤسسات التعليمية من خالل ال

فضل بمؤسسات مؤهلة منذ سنوات  والتي ضمنها ،مجموعة مؤسسات الدولة إلىقة بعض المراسلين الصحفيين في سيارات التي قام بها رف
 في وقت تعاني مؤسسات الهوامش من ضعف كبير في بنيتها. تم فقط صباغة واجهتها الخارجيةوأخرى  وشركائهم، مدراءهامجهودات 

  وإقصاء آخرينكليف البعض على راس مصالح أخرى خارج المساطر تالمعلن عنه ولمصالح ضمن الخصاص عدم إدراج بعض ارفضها 
 ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص،

  ها (تكني أقدمية من ادوو وحرمان أساتذةلبعض التعيينات المشبوهة لخريجين بمؤسسات الجذب دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص إدانتها الشديدة
 )األجرة...شواهد العمل و(الوثائق ل على بعض من أجل الحصوالمطبقة بيروقراطية ال ورفضها لإلجراءات) نموذجاوالتطبيقية 

  مة واستنكارها لكثرة الملفات المعروضة على المجلس التأديبي بتقارير مخدو التعليمية،في التعامل مع قضايا الشغيلة رفضها للمقاربة الزجرية
 ومتناقضة أحيانا، وبمبررات واهية

  الشرف  عائلية في ضرب سافر لميثاق ألغراض ورابعة بسائقها للدولة،ثالث سيارات استمرار المدير اإلقليمي في استغالل تساؤلها عن سبب
 العام،  المال وإيقاف نزيفبفتح تحقيق حول األمر الوطنية ومدير األكاديمية التربية  وزير عليه ودعوتهاالمتفق 

  من  ابالنيابة، خصوصبالمديرية من أجل ترويج أطروحته الرامية إلى ضرب موظفين  باالتصالالمدير اإلقليمي لموظف  تسخيراستنكارها
لعدم رده على المعطيات الخطيرة التي تضمنها مقال واستغرابها  أهدافه،من أجل تشكيل طاقم إداري على المقاس يخدم  ،يخالفونه الرأي

 تفهام حول سكوت المدير اإلقليمي عن هذا الفساد المفترض،، مما يطرح عالمات اس15/05/2017الموظف المذكور بتاريخ 
  مدراء المؤسساتمديرية وموظفي البعض رؤساء مصالح و من  واالنتقاميةتضامنها الالمشروط مع كل ضحايا سياسة المدير اإلقصائية..... 

التربية وزير وفإنها تطالب مدير األكاديمية  المتعنت،اآلذان الصماء التي ينهجها المدير اإلقليمي  وأمام سياسةلثالث لتعليمية اإن النقابات ا             
لقطاع ا أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن وقت، وتؤكدفي أي  لالنفجارالقابل وف على الوضع المتردي باإلقليم ووقلللجن  بإيفادالوطنية بالتعجيل 

  مناضلة.الكل اإلطارات الديمقراطية انفتاحها على  قريبا، وتجددلن عنه أنها ستسطر برنامجا نضاليا سيعالنقابية، وعن الحريات بالتعليم و
 وعاشت الوحدة النقابية

المختل للشأن التعليمي  االنفراديبالجديدة تحتج على التدبير    ugtm / fdt / cdtالنقابات التعليمية الثالث 
  .بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق اإلقليمي مسؤولية توتر األجواء وتطالب وتحمل المديرباإلقليم 

   


