
 
  
  

  

 

  2018نونبر  26الرباط في 
  FNE/682/2018عدد: 

  أمزازي سعیدإلى السید 
  المھني والتكوین الوطنیة التربیة وزیر

  العلمي والبحث العالي والتعلیم
  الرباط

  رضا السالوي بأكادیر ھیلیةتأقسام التحضیریة للمدارس العلیا مركز األل: المطالبة بإیفاد لجن للتحقیق والتقصي لموضوعا
الجامعة الوطنیة للتعلیم في إطار  سوس ماسةل بالمغرب"لنقابة الوطنیة للمبرزین ـ "العلى التقریر الذي توصلنا بھ من المكتب الجھوي اء بن

-FNE- أمام صمت المسؤولین ووفساد خروقات  منكادیر رضا السالوي بأتأھیلیة مركز االقسام التحضیریة للمدارس العلیا  ھیعیشما  حول
 والتجریب مدیر المركز الوطني للتجدید التربويوجھة سوس ماسة أكادیمیة مدیر وأكادیر إداوتنان  –المدیر اإلقلیمي لوزارة التربیة الوطنیة (
التدخل إلجراء تحقیق نزیھ وإننا إذ نأمل  ،أجھزة نقابتنا مختلفمن رغم تنبیھھم الى خطورة الوضع ) ةداریة والمالیالمفتش العام للشؤون اإلو

  ھاتھ الخروقات:نوجز فیما یلي  ،بھآلت الیھ أوضاع المركز بغیة إصالح الوضع خدمة لمصلحة التالمیذ والتلمیذات والعاملین  فیما
، منع المدیر المكلف ممثلي النقابات الدخول الى المؤسسة وتعلیق البیانات في السبورة النقابیة الحریات النقابیة: حترام أبسطعدم ا .1

 .رات غیر مبررة، تقاریر مفبركة..النقابیین والتضییق علیھم: استفسا لینوسؤللم ھاستھدافو
أدى الى عدة وات والمؤسسة بدون مدیر معین نتج عن ذلك وضعا إداریا ھشا سن 4حیث ألزید من  ،غیاب مخاطب رسمي بالمركز .2

 عیین مدیر كفء وذا خبرة بالمركز.تداخل االختصاصات وعدم وضوحھا، وبالتالي توجب حالیا تاختالالت وتجاوزات و
 .999/18 تحت رقم 2018شتنبر  20 في الوزاریة المراسلةداریة ومالیة وھذا مخالف للقوانین وخصوصا إبمھام تكلیف أساتذة  .3
 وھذا أمر مخالف للقانون وافشاء لألسرار المھنیة لمؤسسة عمومیة.نظافة بمھام إداریة تكلیف عمال حراسة و .4
 !!!ةالحراسللنظافة و ةشركمتعاقدة مع فة غیر شرعیة، یعمل مكان ابنتھ متقاعد بالمؤسسة بصتواجد  .5
 .لقانوني إما بالمدیریة أو األكادیمیة.مكانھا احیث ف، ال مبرر لوجودھا داخل المركز تواجد موظفة إطار متصر .6
 .من ذلكحذره مدیر اإلقلیمي ال نأرغم  لمدیر السابقلداري احتالل المدیر المكلف للسكن اإل .7
 .لالحتیاجات الفعلیة للطلبة واألساتذة بالنسبةبكتب ال ضرورة لھا  ھاالتالعب في طلبات العروض الخاصة بالخزانة عبر تزوید .8
 ...شراء دمم بعض األساتذةدرھم ومحاولة  ملیونيلى إضافیة التي تصل میزانیتھا التعویضات عن الساعات اإلب التالعب .9

 .یستفید من مداخیل المصبنةونتساءل من كان  ،المركزمیزانیة من  قانونالخارج  زنجالمالقاشل مشروع المصبنة إنشاء  .10
ال باء، وجمعیة اآل ومن میزانیة )نموذجا Lunja villageأماكن فخمة (ب من التالمیذ بعض المحظوظینلفائدة  ةنظمماألیام التربصیة ال .11

 .االمشاركین فیھبشھادة وفكرة فاشلة و العام ھدر للمالوھو  ،سنة الدراسیة لألقسام التحضیریةلنظم لمبالمقرر الوزاري العالقة لھا 
مناولة النظافة،  :"الشخص"یستفید منھا نفس جمیع الصفقات  إذ، طلبات العروض وقانون الصفقاتاالعتماد على سندات الطلب بدل  .12

 .في القسم الداخلي والخارجي) 2والمشروبات () 3(طبخ، المصبنة (المشروع الفاشل) واآلالت االوتوماتیكیة للقھوة ال
تقدمت جمعیة اآلباء بطلب  وقدساتذة (الفیزیاء، الریاضیات...)، ألى توقیع عرائض ضد إالمكلف مدیر الاستدراج التالمیذ من قبل  .13

 .أمام التالمیذ والتلمیذات یعتذرالمدیر المكلف  مما جعل، المخدومةرسمي لإلدارة بسحب العرائض 
 ؛الموسم الماضي)االستغناء عنھا (وبل إفراغ المجالس (األقسام، التعلیمیة، التذبیر) من مضمونھا  .14
نفس أعضاء لجن انتقاء عدم احترام طلبات األساتذة واألستاذات وتكافؤ الفرص في اختیار أعضاء لجن االنتقاء حیث یتم اإلبقاء على  .15

 لین على شھادة الباكالوریا.ولوج المركز وھو ما یثیر الشكوك في ھذه العملیة المحددة لمصیر مستقبل التالمیذ والتلمیذات الحاص
  .أصدق مشاعرنا والسالمذلك، تقبلوا  لىومساءلة ومحاسبة المسؤولین والمتسترین عوفي انتظار تدخلكم 
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  FNE للتعلیم الوطنیة للجامعة
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