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صدرت المديرية االقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العـالي والحثـا العلمـي  بتن يـر أ

للـر  علـى   2020-09-19سمته توضيثيا، نشر على صفثتها الرسمية بمنصة التواصل االجتماعي يوم أبالغا  

 ميهـاإلخـر  أمناورة  الإتكن والتي لم  ،واصليالذي رفض  عوته للقاء ت، قليمياإبياني التنسيق النقابي الرباعي 

الرأي العام بـالثج   أن يقنعوبدل  .الدخول المدرسي الفاشل في تدبيرالمتتحعين للشأن التعليمي بإشراك النقابات 

ظـل يـراو    فقد على حد زعمه، ربع"يجري ويدحض بالحراهين "ا عاءات وم الطات بياني النقابات األ حول ما

ولجأ  ،الحالغ قناع نظرا لعجزه الواضح وارتحاكه الذي يعكسهل ته المعتا ة الضثلة من حيا اإلوالنفي ب  بين التأكيد

طراف المنظومة التربوية مستنجدا قثام كل أإخر ، وأالسلطة المثلية تارة   ذيالبأ  كالى توجيه التهم تارة والتمس

ل ائعين المتثلقين حوله، رغم أن بيان التنسيق يسالمطحلين والمنتفمن جوقة  -لف  ائما أكما  -نصارأوباحثا عن 

التـي أن تعرفه فـي هـذه اللثظـة  باألحر  ،وضعا سليما منذ عقو لم تعرف  التي تدبير المدير اإلقليمي للمنظومة

ثـالي والوضـع درسـي السمح المدير اإلقليمي لنفسـه بـأن يصـف الـدخول المي، فكيف أنفاسهفيها يثحس الجميع 

بـدافع  ذلـك كـنيلـم  إن ،المسـتجدة و المتراكمـة باإلكراهـاتقت الذي يعترف فيه الجميـع الصثي بالسليم، في الو

 ! ؟صناعة األمجا  الوهمية واأللقاب غير المستثقة

الت قليمي وتما يه في تنزيل أجندته السياسوية المثضة بدل انكحابه على معالجة االختالأمام تعنت المدير اإلو

 قليميا، نعلن للرأي العام الثقائق والمعطيات اآلتية:إ يالتي يعاني منها القطاع التعليم

 استهتار المديرية اإلقليمية بأروا  المجتمع التعليمي ويثحته؛ -

 30حيا تم تسـجيل أكثـر مـن  ،في الوسط المدرسي 19 تزايد عد  حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد •

، هـذا وكذا في صفوف المتعلمين والمتعلمـات ،حالة إيجابية موزعة بين األطر اإل ارية و التربوية

 ؛خالطينمتثليالت ال  لى ما ستسفر عنه نتائإإضافة 

قيـع مثاضـر قحـل تو 19خضاع األطر التربويـة بـاإلقليم للتثاليـل المخحريـة الخاصـة بكوفيـد إعدم  •

 الدخول؛

ظهـور  تعرفـ ر ة من المؤسسات التعليمية التـي تجاهل المدير اإلقليمي للمراسالت اإلخحارية الوا •

فـي خاصـة  20-46د  و المـذكرة عـ  20/ 39 ، وعدم تفعيل مقتضيات المذكرة عـد حاالت إيجابية

 ؛في اقترا  النمط التربوي لكل حالة المتعلق بدور المديرية الشق

المؤسسات التعليمية، اللهم بعض المؤسسـات التـي أعـدت  غياب مستلزمات التعقيم والنظافة بجل •

 ؛)ت طية القناة الثانية( للدعاية اإلعالمية

الفشل في تنزيل الحروتوكول الصثي  اخل الوسـط المدرسـي نتيجـة انعـدام مقومـات تنزيلـه علـى  •

 ؛، مع غياب االعتما ات المالية المخصصة لذلكأرض الواقع

بأروا  المجتمع  التنسيق النقابي بإقليم تن ير يكشف حقيقة استهتار المديرية اإلقليمية 

التعليمي، ويند  باستمرار المدير اإلقليمي في توظيف الشأن التربوي خدمة ألجندته 

 السياسوية.

 



في عد   اومقلق مهوال ااإلقليمية باإلحصائيات المسجلة رسميا والتي تؤكد ارتفاعالمحاالة المديرية  •

 ؛اإلصابات إقليميا بعد الدخول المدرسي محاشرة

 ويتجسد في: الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات التعليمية باإلقليم -

)جماعـات:  انعدام المرافق الصثية والتسوير بمعظم المؤسسات التعلمية خاصة في العالم القروي •

 أمسمرير...(؛ –تلمي  -سولأيت هاني أ -غيل نمكونإ-كنيونإ

المهترئة لحعض الثجرات الدراسية خاصة بمؤسسات السلك االبتـدائي )الحنـاء المفكـك:م.م الثالة  •

، ونقص في الثجرات الدراسـية بالمؤسسـات التـي تعـرف وجـو  عـد  مهـم مـن زايد احما  مثاال(

لى اعتما  المطاعم والخزانة والمكتحة كقاعات  راسية ) ثانويتي يوسف بن إقسام حيا االلتجاء  األ

 ؛تاشفين و عسو بسالم نموذجا(

وبـاألحر   ...(،م.م أوزي مـت-م.م تازالفـت –غلسـن إغياب الربط بشـحكتي المـاء والكهربـاء) م.م  •

 الثديا عن الربط بشحكة األنترنيت؛

ب بيضاء من جيل التسـعينات نموذجـا(، مـع يالثالة المهترئة للمعدات والوسائل التعليمية )حواس  •

 تسجيل غياب تام لهذه الوسائط التعليمية في بعض المؤسسات؛

ــا • ــى المتعلم ــا عل ــة وخطورته ت وجــو  متالشــيات  اخــل ســاحات وفضــاءات المؤسســات التعلمي

 والمتعلمين؛

 ليها المدير اإلقليمي جاءت في سياق:إمقاطعة التنسيق النقابي بتن ير للقاءات التي يدعو  -

التدابير العشوائية التي تضرب في   ، غايتها تمرير وشرعنةأوال: اعتحارها لقاءات صورية تمويهية

 ؛منظومة مثليامصلثة الش يلة والمتعلمين واستقرار ال

غياب التفاعل اإليجابي من طرف المدير اإلقليمي تجاه مداخالت اإلطارات النقابية واالقتصار ثانيا:  

 على أخذ صور إشهارية؛

فعيـل اللجـان الموضــوعاتية ثالثـا: مماطلـة المـدير اإلقليمـي وهروبـه فــي مناسـحات متكـررة فـي ت

 ؛ 103/17الخاصة بالتتحع والتنسيق وفق المذكرة رقم 

 لى اللجان الموضـوعاتيةإالمديرية في الطعون محاشرة  ون إشراك النقابات وبالرجوع  ترابعا: ب

في طعون من اختصاص  تعملية تعين األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد(، هذا باإلضافة إلى الح)

 ؛األكا يمية )عملية تعيين أطر سلك اإل ارة التربوية(

ــذا  ــدنا ه ــع تأكي ــأخرة)م ــأتي مت ــا ت ــاءات  ائم ــد اللق ــدعوات لعق ــذه ال ــل:   أن ه ــن قحي ــلة م مراس

 ولـىمدرسي جراءات المتعلقة بدخول ض ومناقشة اإللعر 2020شتنحر 10بتاريخ  0018/20عد 

 ...(؛

 التعليمية باإلقليم ويؤكده:اإلقليمي للمنظومة  تسييس المدير -

 حيا سجلنا ما يلي: خر أتوجيه الخدمات التربوية نثو منطقة بعينها  ون  •

التي تعرف تسجيل  إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة حصيا عوض توطينها بجماعة إغيل نمكون ✓

أرقام قياسية مخيفة في الهدر المدرسي بالمقارنة مـع الجماعـة المسـتهدفة، والمؤشـرات اآلتيـة 

ــها ) ــن نفس ــح ع ــين  -تفص ــياالمومــا ب ــم الدراس  – 2016/2017 – 2015/2016 ة الثالثــةس

منقطـع)ة( وغيـر ملتثـق)ة( منهـا  1117غيل نمكون ما مجموعه إسجلت جماعة  2017/2018

الفتيات حسب اإلحصائيات الرسمية و التي أكدتها أيضا الدراسـة الميدانيـة حـول ارثـار  من 653

على تجاهله للدراسـات القحليـة ، هذا عالوة (تمدرس أطفال حوض أمكونا فيالمعيقات المجالية 

 ؛المنجزة في هذا الصد 

ذه االنتخابي من حصيا مكان نفو-ألنيف-انتقاء المدير اإلقليمي لمؤسسات تابعة لجماعات مسيصي ✓

أجل المشاركة واالستفا ة من الثمالت التثسيسية حول الت يرات المناخية والثفاظ على الموار  

المائية والمثافظة على الحيئة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية اإلقليمية بتن ير والمراسـلة 

 تثحت صثة المعطى؛ 2018يونيو 04بتاريخ  2554/18عد  

اإلقليمي على المحا رات الشخصية )المشاركة بدون وجه حق فـي توزيـع اللوحـات  ركوب المدير ✓

 االلكترونية بمنطقة أزقور نموذجا(



ــة بالطــاوالت بالمنطقــة المعلومــة  ون اتحــاع واســتكمال ا ✓ ســتقحاله الشخصــي للشــاحنات المثمل

التـي تعـرف خصاصـا مهـوال فـي  سات التابعة لإلقليم باقي المؤسجراءات الخاصة على غرار اإل

 التجهيزات؛ 

إعطاء األولوية فـي تعـويض المفكـك وتعيينـات األطـر اإل اريـة والتربويـة الجديـدة بالمؤسسـات  ✓

 التابعة للجماعات المعنية، مع تزويدها بعتا   يداكتيكي ...؛

) المدرسة ةعدم احترام مؤشرات الخريطة المدرسية في برمجة الحرنام  الما ي للمديرية اإلقليمي ✓

 ؛بتنوركان... ملثقة عسو بسالم -الجماعاتية حصيا

تمييز المدير اإلقليمي فـي توزيـع مـنح التأهيـل بـين المؤسسـات، حيـا الثصـيص األكحـر يوجـه  ✓

 للمنطقة المعنية؛ 

وهـذا مـا  بعينيهايقتضي عمليا أن توجه جميع الخدمات التربوية نثو منطقة ل كاء النعرات القحلية والطائفيةذإإن 

وإذ يقدم التنسيق النقابي بتن ير هذه الثقائق والمعطيات للرأي العـام والتـي هـي غـيض مـن فـيض  أكدناه سابقا.

 نعلن ما يلي:

نويهنا بالمجهو ات التي يقوم بها نساء ورجال التعليم في ظل تطور الثالة الوبائية باإلقليم، ومتمنياتنـا ت -

 ا الفيروس اللعين؛لمصابين بهذلكل ابالشفاء العاجل 

تثميننا للعمل الذي يقوم به السا ة والسيدات مديري ومديرات المؤسسات التعليمية باإلقليم فـي التصـدي  -

للجائثة رغم انعدام أبسط اإلمكانيات الالزمة وسعيها وراء بعض فاعلي الخير في ظل غياب االعتمـا ات 

 المالية لجمعيات مدرسة  عم النجا ؛  

مـام غيـاب أثميل المسؤولية لألطـر اإل اريـة والتربويـة فـي تنزيـل الحروتوكـول الصـثي رفضنا الكامل ت -

 الوسائل الما ية واللوجستيكية والخصاص في الموار  الحشرية؛

مزيد من الثيطة والثذر في حالة غياب أ نى شـروط السـالمة الصـثية التـي  علىاألسرة التعليمية  حثنا -

 ؛نص عليها الحروتوكول الصثي

حد مكونات الجسم التعليمي أتثميلنا المسؤولية الكاملة للمديرية اإلقليمية عن كل ضرر صثي قد يصيب  -

 باإلقليم؛

ا والوقوف عند االختالالت الكحر  التي يعـاني منهـا القطـاع إيفا  لجنة مركزية للتقصي والحثبمطالحتنا  -

 لمدير اإلقليمي؛لنتيجة التدبير األحا ي واالرتجالي إقليميا 

 شكال النضالية الالزمة؛لوقوف أمام غطرسة وتعنت المدير اإلقليمي مع خوض جميع األلاستعدا انا  -

 

 الوطن  هذا  هم على فأنت   لم تكن تثمل هم الوطن   إن

 خيانة للوطن     وسكوتنا في هذا الوقت 
          

 التنسيق النقابي الوحدوي والرصين عاش

 عاشت الش يلة التعليمية صامدة ومكافثة

 

 

 

 

 

 

 


