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 ــــانبيـــــــ                                                           
معتركة لتدارس ومناقشة تداعيات عدد من القضايا والمستجدات التي  –اجتماع للمكتب المحلي بتندرارة  7102نونبر  8يوم األربعاء انعقد 

والتي عمل المكتب جاهدا ومنذ البداية على حلحلتها من خالل إشراك عدد من  ،برزت على الساحة مع انطالق الموسم الدراسي الحالي

اإلقليمي من أجل إيجاد حلول مرضية ومنصفة، وسعيا منه لتفادي كل أشكال االحتقان التي الفاعلين والمتدخلين وعلى رأسهم السيد المدير 

 :مايلي المكتب يسجل وباستهجان فإن ،لمدير اإلقليميل غير المبرر تجاهلال وأمامالدخول المدرسي، أثرت سلبا على 

ها وانتهاج السيد المدير اإلقليمي أسلوب المماطلة والمهادنة في لتعامل بانتقائية مفضوحة مع شركائاستمرار المديرية اإلقليمية في ا -

 .ألي قدرة اقتراحية رغم منحه ما يكفي من الوقت تامغياب  فيالتعاطي مع القضايا المعروضة على أنظاره 

منذ انطالق الموسم الدراسي من استفزازات إدارية وتضييق يومي وتمييز مفضوح  معاناة الملحقة التربوية بثانوية حمان الفطواكي -

 .دون اعتبار لوضعها الصحي واألسري وذلك بعلم المسؤولين اإلقليميين والجهويين

مصالح المذكورة الوضعية المبهمة للمصالح المادية والمالية بثانويتي تندرارة نظرا لتكليف أحد األطر اإلدارية للقيام بمهمة تسيير ال -

 .دون إنهاء تكليف سابقه وإجراء عملية تسليم المهام في حينه

عدم تدخل اإلدارة بمختلف مستوياتها للبث في االختالالت المالية والمادية واإلدارية التي تطال أكثر من مؤسسة ببلدة تندرارة، رغم  -

 .المتعددة والمصحوبة بالوثائق والحججمراسالتنا 

الجامعة الوطنية ي البث في االتهامات المغرضة بالتحريض التي أطلقها المكلف بتسيير المصالح المادية والمالية ضد تماطل اإلدارة ف -

حسب  "وفق تقارير جهات مسؤولة"، وذلك 7102.17.08بثانوية حمان الفطواكي بتاريخ  رسمي خالل جمع عام لموظفي التعليم

الكاملة المسؤولية  ، مع تأكيدنا تحملهمع الموضوع رغم خطورته وقد سجلنا بأسف التعاطي السلبي للسيد رئيس المؤسسة زعمه ،

 .التي قد تنتج عن ذلك لكل التبعات

 .عدم الرد على عدد من مراسالت وتظلمات منخرطي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتندرارة -

تأخر )ة والنظافة والطبخ دون بروز آفاق واضحة وشفافة إليجاد حلول نهائية لمشاكلهم المختلفة استمرار معاناة فئة أعوان الحراس -

 ...(المستحقات الشهرية، فرض ساعات عمل ال قانونية، عدم التصريح لدى صندوق الضمان االجتماعي، التأمين

ويطالب بإيفاد لجنة مركزية للنظر في التجاوزات المالية المرتكبة في حق المتعلمين والمدرسة إيفاد لجن شكلية محلية وجهوية،  -

 .  العمومية بالبلدة

مقاربة اآلذان الصماء والمماطلة والتسويف  نهجوأمام هذا الوضع المتأزم ومحاولة الجهات المسؤولة فرض سياسة األمر الواقع من خالل 

لها في التدبير من خالل اطالق اتهامات فارغة وإيهام الجميع باشتغالها تحت حماية معينة، فإن المكتب وسعي بعض األطراف لتبرير فش

يعلن استعداده  معتركة، -بتندرارة المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن باب مسؤوليته األخالقية تجاه مختلف مكونات الفعل التربوي 

 ..وفق ما تم تسطيره داخل المكتب ةوض كل األشكال النضالية المشروعخ

 األكاديمية الجهوية للشرق إنذاري بمقر اعتصامالمحلي تنفيد   همكتبأعضاء وعليه، يدعو 

 . ابتداء من العاشرة صباحا 7142نونبر 41يوم الثالثاء 
 .فما التضييق واالستفزاز إال ضريبة النزاهة والوضوح وفي األخير، ندعو كافة المنخرطين لليقضة وااللتزام بنهج منضمتنا العتيدة،

وما ضاع حق وراءه طالب 
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