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 5102.05.12تندرارة في 

 بيـــــــــــــان
بتندرارة معتركة قصد الوقوف انعقد بتارٌخه اجتماع للمكتب المحلً للجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم 

 على األوضاع التعلٌمٌة التً تعرفها المؤسسات التربوٌة بالبلدة عموما وثانوٌة ابن خلدون خصوصا،

والتً ٌتحمل فٌها النائب اإلقلٌمً كل المسؤولٌة بسبب سوء تدبٌره وخرقه للقوانٌن المنظمة، وعدم قدرته 

ورضوخه إلمالءات وتوجٌهات وضغوطات أصحاب  ها،على حل المشاكل إن لم ٌكن هو مفتعلها وصاحب

، وبعد استعراض كافة األحداث التً شهدتها المؤسسة خالل الفترة األخٌرة والتً كانت المصالح الضٌقة

نتٌجتها المباشرة تعطٌل الدراسة بها بشكل تام، ووقوفا على المنحى الخطٌر الذي تتجه إلٌه أوضاع 

برمتها، وبعد نقاش مستفٌض ومسؤول، استحضر فٌه كافة الحاضرٌن  المؤسسة وتداعٌاتها على البلدة

المسؤولٌة المهنٌة واألخالقٌة التً ٌتحملونها تجاه الشأن التعلٌمً بالبلدة واإلعدادٌة وعلى رأسها مصلحة 

 التلمٌذ، خلص الجمٌع إلى :

، والضغط خلدون ثانوية ابنل اختصاصات اإلدارة التربويةاستنكارنا تدخل النائب اإلقلٌمً فً  -

 وتفعٌله، وتضامننا المطلق معها. علٌها لخرق القانون، عوض تطبٌقه

بتدبٌر الموارد البشرٌة  ممارسات الالمسؤولة للمكلفالو شجبنا للجنة الجهوٌة الصورٌة، -

 باألكادٌمٌة، الذي قدم وعودا لتعطٌل المسطرة القانونٌة وإٌقافها فً خطوة غٌر مسبوقة وخطٌرة.

فً حلحلة جمٌع مشاكل اإلعدادٌة بعٌدا عن منطق الرٌع  تسييد القانونلق بمبدأ تشبثنا المط -

 واالنحٌاز وتثمٌننا لكل المجهودات المبذولة فً هذا االتجاه.

مع كافة منخرطات ومنخرطً الجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم فٌما  تضامننا المطلق والالمشروط -

وحرصهم على أداء واجبهم المهنً تجاه  ٌتعرضون له من استهداف وتبخٌس لمجهوداتهم

 المتعلمٌن والمتعلمات.

 حرصنا على الدفاع عن حقوقهم بكافة األشكال المشروعة والقانونٌة. -

ودعوة  رفضنا للتكلٌفات المشبوهة التً أصدرتها النٌابة اإلقلٌمٌة خارج إطار المذكرات المنظمة -

 السٌد النائب للتراجع الفوري عنها.

 اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 إقليم فجيج

 المكتب المحلي تندرارة معتركة
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لهدر الزمن المدرسً  مسؤولٌة كاملة للسٌد النائب اإلقلٌمً والسٌد مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌةتحمٌل ال -

للمتعلمٌن، واالحتقان الذي تعٌشه المؤسسة، فً غٌاب أشكال التدخل المسؤولة والجادة والمحاٌدة 

 على وجه الخصوص.

نزٌف الزمن المدرسً  دعوة النٌابة اإلقلٌمٌة واألكادٌمٌة إلى التدخل المسؤول والجاد لوقف -

 إلى األقسام قبل فوات األوان. –المتضرر األول  –والعودة بالتالمٌذ 

استنكارنا لغٌاب إرادة فعلٌة فً فتح أبواب داخلٌة حمان الفطواكً وتمكٌن المتعلمٌن والمتعلمات  -

 من االستفادة من خدماتها.

ذات البناء المفكك وحماٌة المتعلمٌن التسوٌف المتعلقة بإزالة األقسام و رفضنا ألشكال المماطلة -

وأطر مجموعة مدارس ابن أبً زرع من أضرارها المثبتة فً مذكرات السٌد وزٌر التربٌة 

 الوطنٌة والتكوٌن المهنً.

تثمٌننا للمجهودات التً ٌقوم بها المكلف بتسٌٌر المصالح المادٌة والمالٌة بمؤسستً ابن خلدون  -

 بار بوعزٌز، ودعمنا له الال مشروط فً ضمان حقه فً التكلٌف.وحمان الفطواكً، السٌد عبد الج

استغرابنا الشدٌد من العبثٌة واالرتجالٌة التً تكرسها النٌابة اإلقلٌمٌة فً إصدار وسحب التكلٌفات  -

 فً تغٌٌب واضح للقانون.

 وبناء علٌه، ٌقرر المكتب المحلً :

ٌد مدٌر األكادٌمٌة والسٌد وزٌر التربٌة توجٌه رسالة احتجاج إلى السٌد النائب اإلقلٌمً والس -

 الوطنٌة والتكوٌن المهنً.

 دعوة المسؤول األول فً اإلقلٌم السٌد العامل إلى التدخل من أجل إنقاذ وضعٌة المؤسسة. -

 حمل الشارة بشكل مستمر إلى حٌن إٌجاد حل للمشاكل العالقة وعودة التالمٌذ للفصول الدراسٌة. -

قلٌمً للجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم التخاذ كافة الخطوات النضالٌة وأخٌرا، ندعو المكتب اإل

 المناسبة إقلٌمٌا فً إطار التنسٌق النقابً الثالثً، دفاعا عن حقوق الشغٌلة التعلٌمٌة.

وٌبقى للمكتب المحلً الحق فً اتخاذ كافة األشكال التصعٌدٌة التً ٌراها مناسبة للذود عن مصلحة 

 م بالبلدة.رجال ونساء التعلٌ

وما ضاع حق وراءه طالب 

 المكتب المحلً

 

 

 


