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المسؤولة عن التعليم وطنيا عن سعيها لخوصصة هذا القطاع وحرمان أبناء هذا الوطن من  من جديد تكشف األجهزة    

تعليم عمومي ذي جودة والصيغة هذه المرة هي إصدار مذكرة التوظيف بالعقدة، الضاربة للحقوق التاريخية للموظفات 
و الجامعة .ل سلسلة من الندوات،وقد سارعت الوزارة لتبريرها من خالالوظيفي على رأسها االستقراروالموظفين و

 6102نونبر  9الندوة المنظمة من طرف األكاديمية الجهوية للداخلة وادي الذهب بتاريخ  تالوطنية للتعليم إذ قاطع
غير مسبوق من طرف  برفض تجوبهفإنها تجدد رفضها لهذه المذكرة وتؤكد على ضرورة التعجيل بسحبها ،والتي 

التي تجدد الجامعة الوطنية للتعليم    –إطار تربوي  01111-هم أطر البرنامج الحكومي العديد من الهيئات وعلى رأس
 .دعمهم و مساندتهم في مطالبهم المشروعة

المنتهجة في حق األساتذة المتدربين وذلك من خالل الترسيب المتعمد ل  االنتقاميةدد بالسياسة ننأن نا هذا و ال يفوت
 .التعويضات الجزافية لمصلحتهم صرففي و كذا التماطل  ذةتاأس 2

 :أما على الصعيد الجهوي و اإلقليمي
المديرية اإلقليمية و التي تعتبر  تتهجهاتعيش الجهة و خاصة إقليم وادي الذهب على وقع سياسة مرتجلة وعشوائية 

الموسم أهم مظاهرها تجاهل تظلمات األستاذات و األساتذة زد على ذلك التماطل في حسم ملفات موروثة من 
كما تسجل الجامعة الوطنية للتعليم وباستغراب كبير سياسة صم .السابق الشيء الذي سبق أن حذرنا من تبعاته

ثانوية الفتح  لاالذان اتجاه المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية وعدم الوضوح في التعاطي معها كمشك
ولعل ما أشيع عن تحرش طبيب الصحة المدرسية ببعض التلميذات و التالميذ ...و ثانوية إبن رشد و مدرسة الكالت 

 .بثانوية وادي الذهب خير مثال على ذلك
اجتماعا وبعد  6102نونبر  00بناء على كل ما سلف عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 

 :للنقاط السابقة وغيرها فإنه يعلن ما يلي هستدار

  ومطالبته بإدماجهم في الوظيفة  –إطار تربوي  01111-تضامنه المبدئي و الالمشروط مع أطر البرنامج الحكومي

 ..العمومية من غير قيد أو شرط

 ياسة االنتقامية ضدهممطالبته الحكومة بااللتزام بمضامين االتفاق المبرم مع األساتذة المتدربين و تنديده بالس. 

 تصويبهابينذر بالمزيد من االحتقان و مطالبته ما قطاع السياسات المنتهجة جهويا و إقليميا في لإستنكاره ل. 

 
 

 الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Tazedawit  tanamort n nossegmi 
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:بجهة الداخلة وادي الذهب تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم  
 ممن طرف المسؤولين عن قطاع التعلي استنكارها للسياسات المنتهجة جهويا و إقليميا. 

  على الساعة  6152 نونبر 51 الثالثاءيوم  تنظيمهادعوتها نساء و رجال التعليم للوقفة المزمع

 .دقيقة أمام نيابة التعليم بالداخلة 51و  56
 

 

  على الساعة  6102 نونبر 01دعوته نساء و رجال التعليم للوقفة المزمع تنظيمها يوم الثالثاء

  .الداخلة كحلقة اولى من حلقات برنامجها النضاليدقيقة أمام نيابة التعليم ب 51و  06
 .وختاما نؤكد استعدادنا خوض كافة االشكال النضالية صونا لمكتسبات الشغيلة التعليمية ودفاعا عن المدرسة العمومية

 

 عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ديمقراطية صامدة مناضلة
 


