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املكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في  ( باإلقليم ،عقد2018-2017ي إطار مواكبته للدخول املدرس ي الحالي )ف

من شعارات املستجدات و ما رافقها ي ناقش فيه مختلف اجتماعه العادي و الذ،الفنيدق-املضيق الفيدرالية الديمقراطية للشغل

ي ظل انفراد الوزارة الوصية على القطاع بالتدبير األحادي و تغييب مختلف الشركاء فاالرتجال فضفاضة سمتها األساسية االرتباك و 

 .الفاعلين

 :اإلقليميعلى املستوى الوطني، فإن املكتب 

 معركة ال يمكن التراجع عنها.يؤكد على ضرورة إعادة النظر في اإلصالح املغشوش لصناديق التقاعد و يعتبرها  ▪

 و التي تقوض من التوظيف وتجهز عليه. بالتعاقد  شغيليرفض من جديد تكريس سياسة الت ▪

و تبعاتها  يسجل ببالغ األس ى تضرر أسر نساء و رجال التعليم من الشكل البشع الذي تمت به معالجة نتائج الحركة االنتقالية ▪

 .بداية املوسم الدراس ي

 الوزارة تأخير توقيع محاضر الخروج بالنسبة للمدراء تحت أي ذريعة.يرفض قرار  ▪

 شتنبر. 7يستنكر عمل لجان التفتيش التي باشرت عملها بشكل بوليس ي في تجاوز لكل املسؤوليين املحليين ابتداءا من  ▪

 على قطاع التعليم.يحذر من مغبة تطاول وزارة الداخلية و أعوانها  ▪

 :إن املكتبأما على املستوى املحلي، ف

يرفض املنهجية األحادية التي اعتمدتها املديرية اإلقليمية في تدبير الفائض. خصوصا تكليف أساتذة من مرتيل نحو أبعد  ▪

 . أوضاعهم الصحية و االجتماعيةدون مراعاة  و الفنيدقنقطة في املضيق 

 بكل مؤسسة من اإلقليم.يحمل املديرية مسؤولية عدم نشر و تقاسم املعطيات حول الخصاص و الفائض  ▪

مع ضرورة  يطالب املديرية بتفعيل املذكرة الخاصة بتحديد عدد التالميذ داخل األقسام و اإللتزام بها ملحاربة االكتظاظ، ▪

 باملستويين االعدادي و التأهيلي. فويج املواد العلميةت

 تفويت تدبيرها لغير املسؤولين عليها.يعتبر ملفات الشغيلة باملؤسسات التعليمية من أسرار املهنة و يحذر من  ▪

 .إطارهم األصليبتعيينهم في  ألساتذة الذين تم تغيير إطارهمضرورة اإلسراع في تسوية الوضعية ا يؤكد ▪

يدها و يدعو بشكل مستعجل إلى اإلسراع في تحسين فضاء التعلم داخل الحجرات بتعميم السبورات البيضاء املناسبة و تز  ▪

 و تجهيز املختبرات العلمية و قاعات االعالميات.بالعتاد الديداكتيكي 

 يطالب بتعميم مواد التفتح و التكنولوجيا و اللغات بجميع اإلعداديات حرصا على تكافؤ الفرص . ▪

 يحذر من املوقع الجغرافي للثانوية اإلعدادية رياض صوفيا على املتعلميين و األطر التربوية. ▪

إعدادية ابن زيدون، و يتساءل عن مصير مشروع ثانوية الحسن الثاني باملضيق الذي كان نهائها في إيطالب بتسريع األشغال و  ▪

 م.2016ض أن ينطلق بداية سنة و من املفر 

 بعض املؤسسات التي تعرف خصاصا كبيرا.األطر اإلدارية في يطالب بتوفير   ▪

 و يحذر من تبعاتها.يعتبر تأخر تعويضات األساتذة عن تصحيح اإلمتحانات اإلشهادية مساس بكرامتهم  ▪

يرفض أي تدخل لجهات خارجية في الشأن الداخلي لسير املؤسسات التعليمية و الزيارات املتتالية ألعوان الداخلية، ويعتبر  ▪

 .املنظمة لهتغيبات التالميذ و األساتذة شأنا داخليا له ضوابطه و مساطره 

 .الشغيلة التعليمية  مصالح إلى وحدة الصف دفاعا عنو يدعو يثمن التنسيق النقابي  ▪

                                                  

 املكتب اإلقليمي        

 


