
 

 

 بــــيــــــــــــان

بروح وطنية عالية و نكران  خاصةبصفة هيئة اإلدارة التربوية  مع نهاية الموسم الدارسي و ما رافقه من إكراهات واجهتها األسرة التعليمية عامة و
ضبابية و وزارة بخصوص المرسومين األخيرين من قبيل انسداد باب الحوار مع ال ة التعليمي لساحةفي سياق المستجدات التي تعرفها ا و للذات

ن المذكرات الوزارية يوليوز و تقاطر العديد م 82يوم  نهج سنة توقيع محاضر الخروج  تصريحات وزير التربية الوطنية في قبة البرلمان بغرفتيه و

و التي تصب في حرمان نساء و رجال اإلدارة التربوية من عطلهم خالل شهر غشت في شأن تأهيل المؤسسات و العمل بالمداومة  و جهوية و محلية
 . السنوية المسترسلة

رامة و انطالقا من مسؤوليتها في الدفاع عن ك 8142يوليوز  41الوطنية الثالث ألطر اإلدارة التربوية يوم السبت عقد اجتماع تنسيقي بين الجمعيات 

     و بعد نقاش مستفيض. ا منها بالدور الذي تضطلع به هذه األطر من الرفع من جودة المنظومة التعليمية و الرقي بها أطر اإلدارة التربوية و وعي
 :فإن الجمعيات الوطنية الثالث ألطر اإلدارة التربوية من القضايا التي تهم هذه الفئةيد و مسؤول حول العد

  المطالب العادلة و المشروعةمن أجل تحقيق تحيي عاليا التنسيق الذي يوحد أطر اإلدارة التربوية. 

  دارة التربويةاإل أطرلملف النقابات التعليمية و الهيئات السياسية و الفرق البرلمانية من خالل دعمها  موقفتثمن. 

 الصيغة التي تم بها تدبير الملف المطلبي لهيئة اإلدارة التربوية ترفض. 

  التربوية التي طالبت به الجمعيات  اإلدارةحول الهدف من إحداث إطار خاص بأطر وزارة التربية الوطنية لتفاف إتستغرب من طريقة
في عهد الوزير محمد الوفا  حول إحداث إطار خاص بأطر اإلدارة  اللجان الموضوعاتية تشكيل و من الزمن دمنذ عقالوطنية الثالث 

  .باإلسناد لمهامها التربوية المزاولة

  تدين بشدة المذكرات المسترسلة الهادفة إلى حرمان أطر اإلدارة التربوية من عطلتها السنوية من قبيل تأهيل المؤسسات و تفعيل
 .المداومة

 د من المناصب الشاغرة و السكنياتقليمية المتمثلة في عدم اإلفصاح عن العدييستنكر سياسة الوزارة و مصالحها الجهوية و اإل 
 .المخصصة ألطر اإلدارة التربوية

  على اعتبار ضرب حق الموظف في رخصته السنويةفي شهر غشت تقر بعدم شرعية المداومة.  

 الذي  مساعدالداري اإلطاقم لمطلق لالو غياب  مية من خصاص مهول في أطر اإلدارة التربويةتستنكر بشدة ما تعيشه المؤسسات التعلي
 . في التدبيرو الحلول الترقيعية و نهج سياسة االرتجال   ,المؤسسات التعليميةتعرفه جل 

 دين االستفسارات و االقتطاعات التي تعرض لها أطر اإلدارة التربوية بدون سند قانونيت 

 تدين اإلعفاءات الجائرة و المجانية ألطر اإلدارة التربوية. 
تشيد  الثالث الوطنية إن الجمعياتفتلعبه أطر اإلدارة التربوية في العملية التعليمية  ور المحوري الذيدلأمام تجاهل الوزارة ل بناء على ما سبق وو

 :تقرر ما يلي ولمنظومة التعليمية في خدمة ابالتضحيات التي تقدمها هيئة اإلدارة التربوية 
 ضرورة فتح حوار جاد و مسؤول مع الوزارة بخصوص ملفها المطلبي و على رأسه اإلطار. 

 في العطلة السنوية خالل شهر غشت التشبت بحقها المشروع. 

 8142/8142في الموسم الدراسي دارة التربوية عدم استقبال و تأطير و تكوين متدربي مسلك اإل. 

  (الورقي و اإللكتروني)المختلفة و المتنوعة  شكالهبأمقاطعة البريد. 

 مقاطعة االجتماعات مع المديريات و مصالحها. 

 يف بتسيير مؤسستين تعليميتينالتكل قبول عدم. 

 مقبلدعوة مجالسها الوطنية لتدارس الصيغ النضالية التي تراها مالئمة لتحقيق كرامتها مباشرة بعد الدخول المدرسي ال.  

 المسؤولية األخالقية و التاريخية في الدفاع عن المطالب المشروعة ألطر اإلدارة التربوية بتنسيق مع  بتحمل النقابات المحاورة دعوة
    . الجمعيات المهنية الثالث

 النضالية المسطرة  اركدعوة كافة أطر اإلدارة التربوية لاللتفاف حول جمعياتها و االنخراط المكثف في المع. 
 اإلدارة التربويةو صون كرامة أطر  ت الوطنية الثالث أفقا لتحقيق المطالب و انتزاع الحقوقثي بين الجمعياعاش التنسيق الثالو 


