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( الجامعة الحرة CDTالنقابة الوطنية للتعليم ) :التنسيق النقابي بجهة العيون الساقية الحمراء ل

 خوضعزمه ( يعلن FNE) ( الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيUGTMللتعليم )

 .مفتوح للمسؤولين النقابيين سيتم االعالن عن مكانه وزمانه وقت تنفيذه ماإعتص

 

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، تداولت بمقر  2021أكتوبر  06في اجتماعها المنعقد يوم األربعاء  

و  ( UGTM( الجامعة الحرة للتعليم )CDTالنقابة الوطنية للتعليم )المكاتب الجهوية للنقابات األكثر تمثيلية، 

 -للتربية والتكوين جهة العيون ما تعرفه األكاديمية الجهوية(FNEالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي)

في  من اختالالت االساقية الحمراء من تفشي مظاهر الريع والمحسوبية والفوضى في تسيير القطاع  وما نتج عنه

 المالي و اإلداري والتربوي الشيء الذي أدى إلى تأجيج الوضع التعليمي بالجهة.تدبير ال

مدير األكاديمية اتجاه المطالب التي تم  تسطيرها في كما سجل التنسيق النقابي باستغراب المباالة   

البيانات السابقة، حيث تبين بالملموس رغبته في ربح مزيد من الوقت لتمرير كل القرارات المزاجية في إطار 

الشيء الذي نتج عنه وضع شاذ داخل الجهة حيث التغييب واالقصاء  ،والمحسوبية وجبر الخواطر الزبونية

 ءات عن مواقع المسؤولية . الممنهج  للكفا

من هيكلة االكاديمية واالهتمام الزائد عن حده لهذا ضو موقعه   مركز االبتكار  إلىكما تم التطرق  

تدبير القطاع ما يطرح السؤال حول جدوى وجود مكاتب لقامة الدائمة لمدير االكاديمية صبح اإلأالموقع حيث 

، كما تساءل التنسيق عن مدى قانونية العامال مالوال طائلة من أمللمدير مغلقة  ببنايتين  صرفت بخصوصهما 

في ظل عدم من جهة أخرى االكاديمية الجهوية و من جهة الجمعية المسيرة للمركز  بينالشراكات المبرمة 

 الوضوح وغياب الشفافية ووجود حالة التنافي.

 أي العام ما يلي :بناء على ما سبق فإن التنسيق النقابي الثالثي بالجهة يعلن للر

 دارة التربوية يجدد رفضه عدم اإلعالن عن المناصب الشاغرة في وجه الخرجين الجدد من أطر اإل

بضرورة الوضوح والشفافية في كل العمليات المتعلقة بتعيين الخريجين الجدد سواء اطر إدارية  ثويتشب

 أو تربوية.

 

  التدبير المزاجي لمدير األكاديمية ونهجه سياسة يسجل باستغراب ما آلت إليه األوضاع بالجهة جراء

 .لهذه األخيرةالالمسؤول مع الحركة النقابية ويجدد رفضه اإلشراك الصوري  و التعاطي اآلذان الصماء ،

 

  للنقابات األكثر تمثيليةيجدد رفضه اإلشراك الصوري. 

 



  وعدم احترام يتساءل عن موقع مركز االبتكار من هيكلة األكاديمية ومدى قانونية الشراكات المبرمة معه

ل أسف استغالل الموارد و يسجل بكالشكليات القانونية في تفويت العقار المخصص له )مقر المركز(، 

 البشرية لالكاديمية والتجهيزات في أنشطة الجمعية.

 

  أن استمرار هذه االختالالت وهذا التدبير االنفرادي سيؤدي ال إلىالقطاع وطنيا ينبه الجهات الوصية عن 

  وضاع وزيادة االحتقان داخل الجهةمحالة إلى تفاقم األ

 

  لألكاديمية الجهوية بالعيون الساقية  إيفاد لجان مركزية لإلفتحاص المالي و اإلداري و التربويبيطالب

 الحمراء في أقرب اآلجال.

 

  مفتوح للمسؤولين النقابيين سيتم االعالن عن مكانه وزمانه وقت تنفيذه. ماإعتص خوضعزمه يعلن 

         

 عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة
 

 
 

 

 

 

 

 

 


