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( FNE(، الجامعة الوطنية للتعليم )CDTالنقابة الوطنية للتعليم ) ماسة:تابعت المكاتب الجهوية الثالثة للنقابات التعليمية بجهة سوس 

 على مستوى الجهوي، وسجلت ما يلي: المستجدات (FDTوالنقابة الوطنية للتعليم )

 مستوى الجهة ومحاوالتها تهميش النقابات  والمالي علىالتربوي واإلداري  الشأن تدبيرديمية بكل ما يهم إدارة األكا استفراد

الذي لحق مجموعة من عدم التدخل لرفع الحيف والظلم مراسالت النقابات،  تجاهل، 321المذكرة  تفعيلالتعليمية من خالل عدم 

 عدة مديريات التي تعرف احتقانا.... نساء ورجال التعليم على مستوى

 تعرفه المنظومة التعليمية على المستوى الجهوي حيث سجلت جهة سوس ماسة الرتبة الثالثة ما قبل  الذي المستوى المتدني

إدارة هذه الجهة ال تحظى بأولويات األخيرة في نتائج الباكالوريا. وهذا يؤكد ما نقوله دائما أن مصلحة التلميذ والقطاع في 

 األكاديمية.

   لسماح لمن صدرت في حقهم ونتائج تعيينات هذا المسلك سواء االخروقات التي يعرفها ولوج مسلك تكوين اإلدارة التربوية

ارخ في ضرب ص ...ج والتخرج من هذا المسلك أو فبركة ملفات صحية للتعيين بإحدى المديريات اإلقليميةوول عقوبة تأديبية

نتائج تعيينات خريجي مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية . وكنموذج على ذلك، ما عرفته 035/20قم للمذكرة الوزارية ر

سابقة من نوعها في سوء التدبير اإلداري وضربا  والتي تتضمن 2222يوليوز  بالمديريات اإلقليمية التابعة لجهة سوس ماسة،

صارخا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القوانين والمذكرات التنظيمية الخاصة بالمباريات على مستوى المركز الجهوي 

 .سة واألكاديمية الجهوية سوس ماسةلمهن التربية والتكوين جهة سوس ما

حقه عقوبة تأديبية تبلغ بها خالل سنته األولى بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين، و رغم كون أحد خريجي هذا المسلك صدرت في 

ذلك استمر في المركز في ضرب صارخ لمضامين و روح المذكرات والقوانين الصادرة في هذا الشأن مع التذكير أن ملف المعني باألمر 

قبل تقديمه طلب اجتياز مباراة الدخول  نهضة  بالمديرية اإلقليمية اشتوكة أيت باها،أحيل على المجلس التأديبي لما كان أستاذا بمدرسة ال

إلى مسلك أطر اإلدارة التربوية، متجاوزا مدير المؤسسة  دون احترام السلم اإلداري وللمذكرة الوزارية المنظمة للمباراة  والتي تنص 

ن األكاديمية الجهوية سوس ماسة لنتائج انتقاء األساتذة الذين سيجتازون .وبعد إعال على ضرورة إبداء رأي الرئيس المباشر في الطلب

حيث عقدت الجلسة  بعين االعتبار اإلحالة على المجلس التأديبي. األخذالمباراة الكتابية ورد اسم األستاذ المحظوظ ضمن اللوائح ، دون 

األسباب التي سمح  المباراة لنفسرمان أساتذة آخرين من اجتياز وفي نفس الوقت تم ح األولى للمجلس التأديبي بحضور المعني باألمر؟

 الطرف عنه !!! غضبها لألستاذ المحظوظ وتم 

ليتوالى مسلسل التستر والخروقات ،بعد توصل المعني باألمر بنسخة من العقوبة التأديبية الصادرة في حقه وهو يدرس بسنته األولى  

ون اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني في حقه رغم إشعار المسؤولين باألكاديمية والمركز الجهوي بسلك أطر اإلدارة التربوية بالمركز؛ د

ي فلمهن التربية والتكوين بالمشكل/ الفضيحة  إال أن األمور بالنسبة لهم لم تلق الحزم والتفاعل االيجابي الالزمين لوقف هذه المهزلة ،و

تنتظر تطبيق القانون تفاجأت  بتخرج ثم تعيين المعني باألمر بمديرية إنزكان التي ال يلجها إال  الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية بالجهة

 :المكاتب الجهوية الثالثة للنقابات التعليميةوألجل كل ذلك فإننا في   .المحظوظون

 تفاصيلها الحقا.سنعلن عن حول هذا الملف وملفات أخرى  اللذان يحومانندين ونستنكر الفساد واإلفساد  -

اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق كل من تبث أنه يحمي وتحقيق عاجل في هذا الملف  وجهويا فتحوطنيا  دعوة الجهات المسؤولة -

 الفساد ويصر على القفز فوق القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واالستعداد لخوض جميع المعارك النضالية من أجل  من مثل هذه اإلنزالقات، والترافعية للحدالتشبث بسلك جميع السبل القانونية  -

 النازلة.تصحيح االختالالت ومحاسبة المتورطين في 
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