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وإدنون، و من موقع مسؤوليهتا و حرصها إلشديد عىل مأأسسة إلعلقة و  إإن إملاكتب إجلهوية للإطارإت إلنقابية ،إلأكرث متثيلية جلهة لكممي       

 ،و إلنقاابت،تتأأسف يف إلظروف إحلالية إلتعامل مع مدير آأاكدميية هجة لكممي وإدنون إحلايل إلإدإرةآ ليات إلتعامل و إلعمل إملشرتك إحلقيقي بني 

إبه مكسؤول هجوي دإلنقابية طيةل فرتة إنت قيقية للتعامل معه ،حيث وقفت إلإطارإتو إذلي يعترب يف حمك إملعفى من همامه،و إنتفاء إملربرإت إحل 

قصائه إملمهنج، بل و تسممي،عن إلقطاع  و جتاهل إلنقابيني ساء و رجال إلتعلمي و إلنقاابت ،لعلقات بني ن ل هعىل إس تخفافه و نظرته إدلونية و إإ

قفال يف وجه إملرتفقني و إملسؤولني إلأ ابلسلسل إحلديدية و  إلأاكدمييةآأبوإب من خلل بعض إلسلواكت إلبائدة،اكإقدإمه عىل إإغلق 

 و مسمع إلسلطات إحمللية . مرآأىحتت  إحلايل إلنقابيني،منذ بدإية إدلخول إملدريس

،و إليت  2017يونيو  08بتارخي  إلأاكدميية لإدإرةمرإسةل إملاكتب إلنقابية  آ خرهاكذإ عدم تفاعهل الاجيايب مع مرإسلت إلنقاابت، و إليت اكن و    

و إحلوإرإت إجلادة  و إملايل و إلرتبوي،و تغييبه للإطارإت إلنقابية يف إللقاءإت إلإدإرياكن إلهدف مهنا تنبهيه ابملزنلقات إليت يتخبط فهيا إلتس يري 

ة للشغيةل إلتعلميية، و فتحه إلباب عىل مرصإعيه للجمعيات إملهنية و و إملسؤوةل،إليت هتم آأوضاع إلتعلمي بأأقالمي إجلهة و إملصاحل إملادية و إملعنوي

غلقه قصاء إلرشاكء الاجامتعيني يف تدبري ملف إحلراكت إجلهوية  الانفرإديإلباب عىل إلنقاابت، و متاديه يف إلتدبري  ابملقابل إإ للموإرد إلبرشية و إإ

 إلتضييق عىل إحلرايت إلنقابية و إلنقابيني يف إلعمل.و عدم تقامس إملعطيات و و إإجرإءإت إدلخول إملدريس 

 ،إليت ابتت مفقودة بني إلإطارإت إلنقابية و معها إلشغيةل إلتعلميية و إلإدإرةآأن تعزز إلثقة  إلإشاكلميكن بأأي شلك من  إإن هذه إملربرإت،ل    

ق  قلمييني،اكملدير إلإ إذلي يفرتض   2017دجنرب  05لميي لطانطان، خاصة يف إجامتع يوم إلثلاثء ممثةل يف مدير إلأاكدميية إحلايل و بعض إملدرإء إلإ

قلمييا و هجواي. الاجامتع ،ليس  هذإ  عىل إعتبار آأن آأن يمت فيه إلتدإول يف إلصيغ إلكفيةل بتنظمي هذه إلعلقة و تفعيل جلان إلتنس يق و إلتتبع إإ

رإدة حقيقية للمسؤول إجلهوي إحلايل رإدة فرضهتا إلوزإرة بناء عىل إملذكرة إلوزإرية رمق بل هو ان ،انبعا من إإ آأكتوبر  04بتارخي  17/103بع من إإ

 . 2017نونرب  07و مرإسةل إلاكتب إلعام لقطاع إلرتبية إلوطنية بتارخي  2017

مبقر إلأاكدميية ،و ترفض إجللوس عىل  2017دجنرب  05إلنقاابت إجلهوية إلأكرث متثيلية تقاطع إجامتع 

 عىل آأسس إلإنصاف و الاعرتإف ملأأسس ته و تعرب عن إس تعدإدهاطاوةل إحلوإر مع إملدير إحلايل 



بدل إحلوإر إلهادئ  ،الانفرإدي إلصامء و إلتدبري إملزإيج و إلأذإنس ياسة  ،إبههجة لكممي وإدنون خلل فرتة إنتد لقد إختار مدير آأاكدميية    

و هذإ ما يس تدعي من إلوزإرة إلتعامل جبدية مع هذإ إلوضع إلغري  ،إجلاد و إملسؤول و إلتدبري إلتشاريك إحلقيقي مع إلنقاابت كرشاكء إجامتعيني

يف إإطار إلقانون لتحصني إملدرسة إلعمومية و إحلفاظ عىل كرإمة  إإجرإءإتما يلزم من  ابختاذو إلرصإمة إللزمتني ، ،مقبول جبهة لكممي وإدنون

آأكرث من مرة يف هذإ  ،و إملاكنة إليت تليق ابلرشاكء الاجامتعيني،حيث متت مرإسةل إلس يد إلوزير إلسابق إلأمهيةو إإعطاء  ،نساء و رجال إلتعلمي

 ييل : متثيلية جبهة لكممي وإدنون ،تعلن للرآأي إلعام إلوطين و إجلهوي ما إلأكرثن إملاكتب إجلهوية للنقاابت و غريها ،فاإ  إلأس بابإلشأأن، لهذه 

 عن إس تعدإدها بريتع إل ايل ،و طاوةل إحلوإر مع إملدير إحل و رفض إجللوس عىلمبقر إلأاكدميية ، 2017دجنرب  05مقاطعة إجامتع  .1

 عىل آأسس إلإنصاف و الاعرتإف .ملأأسس ته 

 . إلتعلمي حضااي إلعنف إملدريس إلوزإرة حبامية نساء ورجالمطالبة  .2

لغاء قرإر مدير إلأاكدميية جلهة لكممي وإدنون رمق  مطالبة .3 ،يف شأأن فتح ابب  2017ش تنرب  21بتارخي  10/17وزير إلرتبية إلوطنية ،إإ

 قسم(. آأوإلرتش يح لشغل مناصب إملسؤولية )مصلحة 

دإرة إلأاكدميية للمرتحشني إستناكر .4  آأثناء معلية الانتقاء )رئيس قسم آأو مصلحة(. لنامتءإهتميف مناصب إملسؤولية  س ياسة إإقصاء إإ

 .جل وقف معلية تفويت جزء من مدرسة إحلسن إلثاين إلعمومية بطانطان لفائدة إخلوإصإلوزإرة إلتحرك إجلاد من آأ  مطالبة .5

قلمييإبزتإز إملدير  رفض .6  إلرتبوية ،بدعوى إلزمن إملدريس . إلإدإرةة مسكل إإلرإغبني يف ترخيص إجتياز مبار  إلأساتذةلطانطان  إلإ

عدم إلتعاطي إجلدي لإدإرة إلأاكدميية مع ملفات إجامتعية لنساء و رجال إلتعلمي ،كبناء مركز سوس يوثقايف ،اندي إملدرس  انإس تغرإب  .7

فين  إملتعاقدين يف آ جالها إلقانونية ابجلهة و عدم إس تغلل وضعيهتم مكتعاقدين بتلكيفهم يف آأكرث  إلأساتذةتسوية آأجور  ،،بس يدي إإ

 من جامعتني خلل مومس درإيس وإحد .

قلمييني لأقالمي إجلهةدعوة  .8 إلعاملني ابلعامل إلقروي لس نوإت طويةل حضااي  و إلأس تاذإت إإنصاف إلأساتذة ،لكمميو خاصة  إملدرإء إلإ

 الانتقالية إلوطنية إلأخرية. نتاجئ إحلركة

يفاد جلنة مركزية للتحقيق يف الاختللت ترسيع إلإ ب  إملطالبة .9 علن عن إلنتاجئ إلهنائية ملنصب مدير آأاكدميية هجة لكممي وإدنون و إإ

 و إلرتبوية ابلأاكدميية و إلإعلن عن نتاجئ إلتحقيق و ربط إملسؤولية ابحملاس بة . إلإدإريةإملالية و 

 

 إلوحدة إلنقابية صامدة و مناضةل و عاشت

 عاشت إلشغيةل إلتعلميية


