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 4243 أكتوبر 35 : بني مالل في 

 انــيــت
 "الديمقراطي التىجه للتعليم الىطنية"الجامعة 

 خنيفرة-مالل تني تدعى السيد وزير الترتية الىطنية لىضع حد لالختالالت التي يعرفها القطاع تجهة

خنيفرة لمدخول المدرسي -بجية بني مالل FNE الجامعة الوطنية لمتعميم التوجو الديمقراطيمواكبة  في إطار
لغاء المذكر  ،بير االرتجالي، وتيميش الكفاءاتدساليب التأتميز باستمرار نفس ذي الو ، 4244 -4243 ات، وتغييب أي وا 

ن المكتب إالجية وطنيا. فالمنظومة التربوية بمن موسمين دراسيتين، وتراجع زيد ألاجتماع لمجنة الجيوية المشتركة 
 : الجيوي يخبر الرأي العام بما يمي

  دخول المدرسيمتذبذب وارتباك في التدبير أوال : 
، كسابقيو في عيد مدير األكاديمية الحالي، اختالالت تدبيرية وتجاوزات غير يذه السنةل عرف الدخول المدرسي 
 : يمكن إجمال أىميا فيما يمي ،قانونية
 عدم تكميف و ساتذة، التعميمية ألسباب مختمفة )نقص في األ اتتعطل الدخول المدرسي بعدد كبير من المؤسس

 استمرار األشغال ...(.و طعام، عدم انطالق وجبات اإلو عدم فتح الداخميات، و المديرين، 
 ربك الدخول المدرسي بالمؤسسات أمما  ،نتج عنو المجوء إلى تعديالت متكررة ،ارتباك في إعداد الخريطة التربوية

 .بمختمف أسالكيا التعميمية
 بسبب قصور في الصفقة  ،عدم فتح وتشغيل جميع الداخميات المبرمجة لمدخول المدرسي برسم السنة الدراسية الحالية

وىذا يضرب في العمق  ،لية لمتتبع واإلشرافآغياب  بسببأيضا، و  ،والتي تشرف عمييا األكاديمية ،المخصصة لمتجييز
والمدرسة  ،بأكمموس اقسوالمدرسة الجماعاتية  ، ونذكرىا كما يمي :الفرص المنصوص عميو في القانون ؤمبدأ تكاف

ثم ، خنيفرةلممديرية اإلقميمية تابعة ل ، وكميابمقباب إسيغيدنوالمدرسة الجماعاتية  ،بسيدي المين زيات المصدقالجماعاتية 
ايت والمدرسة الجماعاتية  ،بأغبالة تحونة نايت اديروالمدرسة الجماعاتية  ،بدير القصيبة تفطويتالمدرسة الجماعاتية 

المختار وداخمية ثانوية ، بتيموكيتوداخمية الثانوية التأىيمية  ،بني مالللممديرية اإلقميمية التابعة ل ،بفم اودي اعمير
 ،زياللألممديرية اإلقميمية وكميا تابعة ل ،يا وتجييزىا منذ سنواتئيتم فتحيا بالرغم من اكتمال بنابدمنات التي لم  السوسي

ن ىذا التدشين جاء أرغم  ،عالمياإبني مالل من أجل الظيور  لى تدشين بعض داخميات اقميمإسارع مدير األكاديمية وقد )
  .يجب أن يكون عميو الحال(ما متأخرا جدا مقارنة مع 

 لحدود الساعة انطالق اإلطعام المدرسي بالمؤسسات التعميمية عدم. 
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 تأخر في توفير خدمات التغذية بالداخميات جراء االرتباك في تموينيا.ال 
  تدخل األكاديمية  دون ،-بن صالح ومديرية الفقي-بسوق السبت  ثانوية محمد السادسعدم انطالق الدراسة في

 ادريس اوالد، باإلضافة إلى الالمباالة بمشاكل ثانوية تمميذتمميذة و  0222ثر من بالرغم من كون المؤسسة يدرس فييا أك
 .اإلعدادية.. أدوزالتأىيمية، وثانوية  زيادالتأىيمية، وطارق بن 

  إال حدثلم تنيا أبمديرية خنيفرة جراء تصدعات في جدرانيا )آلية لمسقوط( رغم  عسو أوبسالمتوقف الدراسة بثانوية 
ولم يبدي مدير األكاديمية أي استعداد لمبحث ، المرتفقينمما ييدد سالمة اإلعدادية  تانوغةثانوية تصدعات ثم  ،مؤخرا

 .اياالقضليذه  عن حمول
  جراء  ،قامة بالداخميتينفي اإل من حقين ثانوية فاطمة الزهراءوتمميذات  القاسم الزياني ابي ثانويةحرمان تمميذات

 كاديمية.دون رقيب وال حسيب من األ رغم تأىيميما بغالف مالي ميم،يا العيوب التي ظيرت عمى بنايات
 تكديس المدرسين في مؤسسات معينة  اختالالت وتجاوزات ال قانونية في توزيع الفائض داخل وخارج الجماعة :

ص لحد زالت تشكو من الخصا وتفريغ مؤسسات أخرى ال ،بجداول حصص غير مكتممة )عدم مراعاة المذكرات الوزارية(
 واإلنتقام. ،بيةو والمحس ،الزبونيةوالمتمثل في مبدأ المعتاد متفعيال ل ، وذلكاآلن
  باة والزبونية لبعض إطار المحا في يةالقانونالمساطر  تطبيق دون بمديرية الفقيو بن صالحتعميمية مدير مؤسسة إبعاد

 .وخمق موظف شبح ،الشغيمة التعميمية ضد ومؤامراتو  وئساسمسانديو في د
 بجهة بني مالل خنيفرة االستراتيجية الكبرى لمنظومة التربية والتكوينالمشاريع ضعف تنزيل ثانيا : 
أدت إلى تسجيل  ،بجية بني مالل خنيفرة حالة من التخبط واالرتجالية الكبرىل وتدبير المشاريع يتنز   تنفيذيعرف 

ل ىذا ظفي و سمبي مباشر عمى مردودية المنظومة التربوية بالجية.  أثرمما كان لو  ،في اإلنجاز ةتأخرات غير مبرر 
من خالل تقديم حصيمة غير واقعية  ،تمجأ إدارة االكاديمية إلى التضميل والتستر عمى الوضعية الحقيقيةالكارثي، الوضع 

ونؤكد أن ىذه  والعرض المدرسي. ، والتربية الدامجة،وليلتعميم األي اوخاصة في مجال ،لموزارة في جميع المجاالت
 ، كما يمي :التاختال تعرفع ير امشال

 مشروع التربية الدامجة
o والتأخر الكبير  ،التربية الدامجة وضعف مسايرة ىذا الورش في إسناد ميمة رئيس مصمحةالسافر خرق عمى ال دنؤك

 لمسؤول الجيوي عمى القطاعايحاول من خالليا التي عالمية الخرجات اإلعمى أرض الواقع، عكس في تنزيل مضامينو 
 . والتي أصبحت مكشوفة ،الرأي العام ليظمت
o  إحداث ضعف و  ،لمتأىيل والدعم تحويل أقسام اإلدماج المدرسي لقاعات الموارد  كبير فيالتأخر الو ضعف التنزيل

تم ونحن نرصد بعض المؤسسات التي ، في ىذه السنتينبرمج ما ىو مم %02تجاوز تلم  إذ ،قاعات جديدة مجيزة
 ال توجد فييا قاعة لمموارد الساعة ودولحد ،تالميذ من ذوي اإلعاقةتمميذات و دامجة باعتبار وجود  اقتراحيا مؤسسات

وىذا مؤشر عمى فشل تنزيل ىذا  ،ال زالت منعدمة في المدارس التيمكيفة المراحيض الدون أن نتحدث عن  مجيزة،
والبحث المحيطي، وضعف  ،والمحسوبية ،والزبونية ،المزاجيةغمبة و  ،سوء التسييرفي قناعاتنا إلى ذلك ويرجع  ،ورشال

 . يتميز بيا المسؤول الجيويالرؤية والتبصر التي 
o فمسفة عن الجمعيات التي ال زالت تقوم بالتربية الخاصة في أقسام معزولة وىو ما يتعارض مع  ،أيضاالحديث  نايمكن

قرانو في القسم العادي وينتقل لقاعة الموارد وفق جدول أالتربية الدامجة التي تجعل الطفل في وضعية إعاقة يندمج مع 
نظرا لنقص التجييزات وقمة  ،ال زلنا لم ننتقل من العزل إلى الدمجنؤكد أننا في جيتنا متأخرين، و لذلك فإننا  ،زمني مكيف

 .ممف التربية الدامجةالحقائق بخصوص تقصي وزير التربية الوطنية إلى يد السوندعو  ،الموارد البشرية المؤىمة
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 مشروع تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج
 )البنية التربوية لممؤسسات في مما نتج عنو اختالالت  ،التأخر في بناء المؤسسات المبرمجة )إحداثات وتوسيعات

 لى يومنا ىذا.إاإلسمنت  وال زالت تتخبط في 0207فيناك مؤسسات انطمقت فييا األشغال منذ سنة  ؛ التعممية
 ( 0200حجرة برسم سنة  622التأخر في تعويض البناء المفكك.) 
 الربط و مؤسسة،  077 لـ الربط بشبكة الكيرباءو مؤسسة،  040 لـ : الربط بالماءـشغال المتعمقة بعدم إنجاز جل األ

نجاز الحفر الصحيةبشبكات  بالمرافق  050 لـ و ،وحدة مدرسية 022 لـباألسوار  تأىيلوالمؤسسة،  080 لـ التطيير وا 
  .الصحية

 هيرة تعميمتو سريع وتولي االرتقاء بالتعميم ال مشروع 
 بالجية اإلقميمية اتلمتعميم األولي بجميع المديري ةتأخر في بناء الحجرات الدراسية المخصص. 
  وتعد ،(%70سنوات ) 5-4نسبة التمدرس بالتعميم األولي و المؤسسات المقدمة لموزارة حول المعطيات عدم واقعية 

 ىذه النسبة بعيدة بكثير عن واقع الحال.
 .)عدم صحة إحصائيات أقسام التعميم األولي العمومي )النفخ في األرقام بشكل ميول 
  في ، 420والممتزم بتجييزىا ، 82والممتزم بتأىيميا ، 335عدم احترام عدد حجرات التعميم األولي الممتزم ببنائيا

 .0200ميزانية 
  سناد األقسام لمجمعيات الشريكة وتعثر أداء مستحقات المربيات.إتخبط في 
 .النفخ في معطيات برنامج رائد وعدم صحة اإلحصائيات المتضمنة فيو 

 مشروع تطوير منظومة منصفة وناجعة لمدعم االجتماعي
  افتتاح جل الداخميات بالجية نظرا لالرتباك الحاصل في تموينيا.تأخر في 
 سبب المحالة في كارثة تسرعة في تجييزىا وفتحيا سيال) عدم فتح داخمية بالجية والتأخر الفاضح في فتح أخرى

 نوعية التجييزات ومطابقتيا لممعايير وعددىا الكافي(تتعمق ب
 خر.وفي أحقية البعض اآل ،خبط في عدد المستفيدينوت ،اختالالت في صرف مستحقات برنامج تيسير 

 : مشروع التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين
  زالت المئات من  ال إذ ،منيا %02 ولو زنجاإولم يتم لحد اآلن  ،وحدة مدرسية باألسوار 022تمت برمجة تأىيل

 .إن لم نقل كارثية ىذه الوحدات تعاني وضعية مزرية
  مؤسسة كما ىو مبرمج. 040 ما مجموعوالماء للم يتم توفير 
  مؤسسة بشبكة الكيرباء. 052 أزيد منعدم ربط 
  لى صباغة المؤسسات لمتغطية عمى عدم توفير الشروط الضرورية لعمميا.إالمجوء 
 .غياب وسائل التعقيم 

وإذا استمس هرا الىضع الكازثي، سيؤثس علً العمليت التعليميت التعلميت، وسيزيد من زفع نسبت الهدز المدزسي، 

 خنيفسة.-بني مالل جميع المؤشساث المتعلقت بالمنظىمت التسبىيت بجهتوتحقيق نتائج متدنيت علً مستىي 

 الديمقراطي عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه

 مرفوع ما مشري ما مبيوعراسي نقابي و

 عن المجلس الجهوي  


