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 بيان

 

انعقد اجتماع المجلس , بدعوة من المكتب االقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل

على وفاة المناضل عبد الرحيم  72والذي تزامن مع الذكرى  بمقر النقابة ببرشيد 7102يناير  8االحد  االقليمي

عضو المجلس  منتدبون عن فروع برشيد والسوالم والدروة وأطره االخ جمال اسماعيلي حضر اللقاء, بوعبيد

 .نائب الكاتب االقليمي للنقابة الكزوليالرزاق عبد واالخ  والكاتب اإلقليمي الوطني

عرضا استهله بالمبادئ الثابتة للنقابة في الدفاع  ل ألقى االخ الكاتب اإلقليمياالعما بعد المصادقة على جدول 

بعد ذلك , وفي مواجهة وضع سياسي متأزم نتيجة البلوكاج الحكومي  مجانية التعليم عنعن المدرسة العمومية و

مستحضرا التي وسمت الخط النضالي للنقابة في هذه المرحلة  عرض أهم األنشطة الوطنية والجهوية واالقليمية

–االدارة التربوية –الخصاص في الموارد البشرية –التعاضد –التعاقد –التقاعد )مشاكل الشغيلة التعليمية 

 :س االقليمي ثم االتفاق على مايليبعد المناقشة المسؤولة والتدخالت الجادة ألعضاء المجل و.  ....(االكتضاض 

 ثمين مجهودات المكتب االقليمي ت. 

  تنظيم ملتقى جهوي للشباب المدرس ببرشيد. 

 ( .ش-د-ف)التربوية للنقابة الوطنية للتعليم  لإلدارةقليمية هيكلة السكرتارية اإل 

  باإلقليمتجديد دائرة المرأة للنقابة . 

وحمل الحكومة  العمومية عليه المدرسة خير نبه المجلس االقليمي للوضع الكارثي الذي أصبحتو في األ

:ب  ر التي ستنجم عن ذلك  و طالبوالوزارة األضرا  

  داخلهابمحيط المؤسسات التعليمية وحماية نساء ورجال التعليم مما يتعرضون له من تعنيف . 

 ( .العقدة)جهوية انصافا لذوي الحقوق خاصة مع دخول نظام  انتقالية راء حركةجإ 

  و االستاذ المصاحب لتحسين جودة المدرسة العمومية االبتدائي تفعيل دور المدير المساعد في. 

  التعجيل بإخراج النظام االساسي ومعه اإلطار اإلداري الجديد. 

 رات ومديري المؤسسات التعليمية التسوية المالية للتعويضات الجزافية التي لم تصرف لفائدة مدي

 . (3102وشطرعن سنة  3102وشطران عن سنة  3102شطر من سنة )قليم برشيد بإ

كما شدد المجلس على مواصلة كافة مناضالت و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم رص الصفوف والتصدي لكل 

.التعليم العمومي و الشغيلة التعليمية ما يهدد   

 عن المجلس االقليمي

 برشيد , االحد 8 يناير 3102



  

 


