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جتماعات االمكتب اإلقليمي بسطات للجامعة الوطنية للتعليم )إ م ش(  عقد ،وفاء للمبادئ التي تؤطر نهجه النضالي

حيث ، وذلك في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية،  1111 يونيو 12و  ماي 12 و 12 – 12عن بعد أيام 

عة من النقط تتعلق بمستجدات الساحة التعليمية، سواء على ها بشكل مستفيض ومعمق مجموخاللناقش وتدارس 

 .اإلقليمي وأالجهوي  وأالمستوى الوطني 

 :فإن المكتب اإلقليمي عليهو

 ؛رجو الشفاء العاجل للمرضى، ويهمويعزي عائالت كورونا المستجد ضحايا جائحة يترحم على أرواح 

 في  الفعالورهم دعلى الصفوف األمامية ب نالمرابطيمن جميع الفئات الشرفاء كل المخلصين  اعالي يحيي

 ؛تجاوز المحنةمواجهة مخاطر المرحلة و

 يعبر عنو  : 

  للمنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقية وإلغاء التوظيف؛رفضه 

 ةلوظيفة العموميل النظام األساسي ساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فيعلى ضرورة إدماج األه ديتأك، 

رقية، )الت المرسمينزمالئهم سوة بإؤ الفرص مبدأ تكافل اواإلسراع بتسوية وضعيتهم االدارية ضمان

 ؛الحركة، ...(

 يم والقوانين المراس اإلفراج عنب تهمطالبو ،إلدارة التربويةل المطلبي ملفالالتسويف الذي يطال  هراستنكا

 ؛بهذه الفئةالخاصة 

  وكذا  ،األسالك نوالحركة االنتقالية والحركة بي بالترقية سوية مختلف مطالب المسلك المرتبطةتبمطالبته

 ؛1.22.1.2المتضررين من مرسوم 

  وفدة مالالزم تجاه اختالالت وتجاوزات المدير االقليمي التي وقفت عليها اللجنة الجهوية ال التخاذدعوته

 لمديرية بطلب من تنظيمنا النقابي؛ل

 عدم ، وليهمناض ومعاداة واستهداف ،في إقصاء وتهميش تنظيمنا النقابيالمدير االقليمي تمادي ل استنكاره

سلوب المماطلة والمناورة أ نهجو ،السابقة هبياناتالمضمنة في االيجابي مع المطالب العادلة  هتفاعل

 ؛فوالتسوي

 ؛212لمذكرة الوزارية رقم عقد اللجنة التقنية طبقا لب تمسكه 

 : لجامعة الوطنية للتعليم )إ م ش( بسطاتلالمكتب اإلقليمي 
 ؛العادلة والمشروعة همطالبلالمدير اإلقليمي تجاهل تنكر سي 

 ية؛حقيقمقاربة تشاركية فض نهج التضليل وتغييب ريو هاستهداف مناضليستهجن ي 

 األمام والقفز على اختالالت سوء التدبير لهروب إلىوا ،استغالل ظروف الجائحةبندد ي. 
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 0101يونيو  10سطات في 



 2/1111 رقم وإصالح اإلدارة الماليةاالقتصاد و بتفعيل التدابير التي جاءت في منشور وزارة هحث 

شروط  المرتفقين، وتوفيرومراقبة ولوج  ضبطما يتعلق بوخاصة  ،حالة الطوارئ الصحية لرفع استعدادا

 ووسائل الوقاية والسالمة لألطر التربوية واإلدارية والتالميذ في كل المحطات المقبلة؛

 الرقمية ضامينالم ونوع عددمن حيث  "التعليم عن بعد"حصيلة بالكشف عن  االقليمية المديرية هتمطالب 

 لدراسي باإلقليم؛نسبة التحصيل اأثرها خاصة فيما يتعلق بو والدروس المصورة

 ؛)الجامعة نموذجا( نرشحيتعن سكنى المبعيدة المحاولة اختيار بعض مراكز االمتحان  استغرابه 

  د قص المؤسساتبعض تجاه المديرية لممارسة دورها الرقابي على قطاع التعليم الخصوصي دعوته

بيع  ،هضم حقوق العاملين ،حرمان التالميذ من تلقي الدروس عن بعد)االختالالت : كل معالجة 

 ؛(إلخ...المقررات

  هي الحراسة والنظافة والطصفقات المناولة الخاصة بالتدابير الالزمة تجاه مقاوالت  ذاتخاعدم استنكاره

 ؛التي تستمر في هضم حقوق العمال وعدم التقيد بمقتضيات قانون الشغل والضمان االجتماعي

 عدم و ،في أوراش بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية للبطء الكبير في نسبة تقدم األشغال وتوقفها تسجيله

متعلق ال البنددفاتر التحمالت سيما  بنودالمديرية في إعمال  تساهل، وصفقاتالاحترام آجال تنفيذ 

 نموذجا(؛ ز)حالة ثانوية قيل بغرامات التأخير

  ت المذكرة المنظمة، وكذا وعدم االلتزام بمقتضيا ،ل السكنياتالتستر على وضعية احتالاستنكاره

 ؛نزيف سرقة الماء والكهرباء من الشبكات العامة للمؤسسات استمرار

  ة بالنسبة خاص ةمعلوماتيمكتبية وولوازم  وعتاد ديداكتيكي تجهيزاتمن  وسائل العمل بتوفيرمطالبته

 التصال مع آباء وأولياء التالميذ؛، وتوفير وسائل اللمؤسسات التعليمية التي تعاني من الخصاص

 ظروفو وتوفير شروط ،بسد الخصاص في الموارد البشرية ببعض مكاتب المديرية اإلقليمية مطالبته 

 ؛المديرية يرافق الصحية بمقرإصالح وصيانة المالتعجيل ب، وووسائل العمل كما وكيفا

 نواع التعويضات، واإلفراج عن التعويضات معايير موضوعية في صرف مختلف أ عتمادال دعوته

 ؛المداومةتعويض عن تخصيص ، ولخاصة باألطر التربوية واإلداريةا

 توظيف الصفحة الرسمية للمديرية االقليمية بموقع التواصل االجتماعي  التمادي فيعلى  الشديدحتجاجه ا

 ؛والتدبيري لفعل التربويجندات ضيقة بعيدة عن األخدمة 

 التواطؤ المكشوف والمفضوح للمدير اإلقليمي مع المدير المكلف بثانوية العيون التأهيلية  ستمرارال شجبه

للفعل  تمتجندات ضيقة ال أالستهداف مناضلينا وخدمة  وتسخيره توظيفهب تنديدالو ،بثالثاء االوالد

 - في جداول الحصص التالعب - )تبخيس صفة األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصلة التربوي

 ؛. الخ(.على الحريات النقابية. التضييق

  دادا مدرسية استعخطة للتدابير االحترازية في األقسام الداخلية والمطاعم ال على ضرورة وضعتأكيده

 ؛Covid-19فتحها الموسم الدراسي المقبل تحسبا الستمرار خطر فيروس  إلعادة

 الب مطالدفاعا عن  االلتفاف حول إطارهم النقابيورص الصفوف  الته ومناضليهمناضب هيبيفي األخير و

 والمشروعة.العادلة 
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