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الدخول ، اجتماعا عن بعد عرب منصة زووم، مت خالله مناقشة باخلميسات FNEعقد املكتب اإلقليمي للجامعة الوطنية للتعليم  
الشعار الذي اختارته وزارة يفند والذي  ،الذي يعرفه هذا املوسم سوو امل على التعثر غري ، أمجعت كل املداخالتاملدرسي مبديرية اخلميسات

بسوب جتاهل مصلحة تربوية رائدة لتحسني جودة التعليم "  " من أجل هنضة 2222/2228التربية الوطنية يف مقرر تنظيم السنة الدراسية 
وزيع التكليفات وت ،املؤطرة لعملية إعادة االنتشار وتدبري الفائض واخلصاص لكل النصوص واملذكرات مبديرية اخلميسات املوارد الوشرية

رجال التعليم؛ األمر الذي يضرب حق وغياب الشفافية والدميقراطية وتكافؤ الفرص بني نساء و ،بشكل حيكمه منطق الزبونية واحملسوبية
 . واملهين جمموعة كورية من متضررات ومتضرري التدبري العشوائي، يف مقر عمل يضمن هلم االستقرار النفسي واألسري

املديرية اإلقليمية باخلميسات، عقد لقاء تقاسم املعطيات يف إطار املذكرة إذ يسجل رفض  ،FNEليمي للجامعة املكتب اإلقإن  
يف خر  سافر ملا تتضمنه املذكرة من موادئ ترسيخ  ،مل يعقد أي لقاء حلد كتابة هذه السطورحيث  - رغم الدعوات املتكررة ،17×103

 مبقر األكادميية املنعقدعليها خالل االجتماع  مت االتفا اليت  باخلالصات يتشوث -ثقافة احلوار مع الشركاء، وتعزيز الشراكة ومأسسة احلوار
واليت ركزت معظمها على ضرورة خلق عالقة تواصلية  ،2228 أكتوبر 20 اخلميس ،ورئيس قسم املوارد الوشرية اجلهويدير املالسيد  حبضور

تصحيح لعرب فيه اجلميع عن حسن النية و ،باخلميسات واملديرية االقليمية لوزارة التربية الوطنية  FNEاجيابية بني اجلامعة الوطنية للتعليم 
 والتزام املديرية باحلياد وتطويق القانون يف تدبري الشأن التربوي باإلقليم.  ،العالقة وإعادة الثقة بني الطرفني

وبناء على خالصات اللقاء اجلهوي، عقدت جلنة التواصل واحلوار لقاء مع السيد املدير اإلقليمي مبقر املديرية اإلقليمية باخلميسات 
 الدخول املدرسي، وطر  تختل  نق  اخلال  وكذا جمموعة من ملفات ، مت خالله طلب املعطيات املتعلقة بتدبري2228أكتوبر  82بتاريخ 

طرة نساء ورجال التعليم. إال أن مصلحة املوارد الوشرية باملديرية هلا أسلوب آخر يف التواصل وحل امللفات بعيدا عن مضامني املذكرات املؤ
ل التواص يف زستفزاواال العجرفة أسلوبومستعملة وادل املنصوص عليه، االحترام املت ضاربة مودأللعالقة بني املديرية والشركاء اإلقليميني؛ 

 وإنصا  املتضررات واملتضررين من التدبري العشوائي،حة مرفق عمومي خلدمة مصاحل الشغيلة أن مكتب املصل مع نساء ورجال التعليم، ناسية
 ق القانون، املعتصمون واملعتصمات داخل املديرية.واألستاذات واألساتذة ضحايا عدم تطويوليس هتديد املناضالت واملناضلني 

 إن اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي باخلميسات، وبناء على املسؤولية امللقاة على عاتق من مناضالهتا ومناضليها يف الدفاع 
رئيس مصلحة املوارد الوشرية،  سائلُتهبا من املتضررات واملتضررين، عن نساء ورجال التعليم، وبناء على التظلمات والطعون اليت توصلت 

رج مبديرية اخلميسات، عن املعايري املعتمدة يف تدبري الفائض واخلصاص وتكلي  جمموعة من األستاذات واألساتذة بنفس السلك أو خا
ة االنتشار باملديرية، بناء على معايري االستحقا  الذي يضمن سلكهم األصلي؛ وتطالب املدير اإلقليمي بإعادة النظر يف كل عمليات تدبري إعاد

 ؛يضع نفسه فو  القانون ،اخلميساتب باملديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنيةرئيس مصلحة املوارد الوشرية 
الزبونية واحملسوبية وكل أنواع الريع هي اآلليات املعتمدة يف إعادة االنتشار وتدبري الفائض واخلصاص؛ واملتضررات و

 واملتضررون من اخلروقات يف اعتصام أمام املديرية اإلقليمية منذ أسووعني رغم هتديدهم.   

 8بيان رقم 



والريع؛ ومبا يضمن االستقرار املهين للمدرسات واملدرسني ومصلحة  واحملسوبية لنساء ورجال التعليم باإلقليم حقوقهم، بعيدا عن منطق الزبونية
 املتعلمات واملتعلمني. 

 امعة الوطنية للتعليم باخلميسات ما يلي:يعلن املكتب اإلقليمي للجوبناء على ما سوق،  
 استنكاره لألسلوب املستفز والالتربوي املعتمد يف تواصل مصلحة املوارد الوشرية مع الشركاء ومع كافة نساء ورجال التعليم؛ 
  تنديده باخلروقات واالختالالت الناجتة عن التسيب يف تدبري الفائض واخلصاص باإلقليم؛ 
 عمليات الدخول املدرسي؛يف كل  طر  مصلحة املوارد الوشريةرادي من إدانته للتدبري االنف 
  استنكاره تعنت املديرية ورفض تفعيل مذكرة تدبري الفائض واخلصاص رغم مراسالت وتشوث اجلامعة بذلك؛ 
  على سويل املثال ،واضحةإرضاء ألطرا  معينة من أجل شراء صمتهم عما حيدث يف اإلقليم من خروقات إدانته لكل التكليفات املشووهة:  

 تكلي  أستاذ التعليم االبتدائي لتدريس مادة الفلسفة بالثانوي التأهيلي مع وجود أستاذين فائضني للمادة؛ 
 تكلي  أستاذ التعليم االبتدائي من مؤسسة ليس هبا فائض لتدريس مادتني يف السلك اإلعدادي؛ 
 ة الفرنسية داخل بلدية اخلميسات وتكلي  أستاذة تكلي  أستاذة التعليم االبتدائي من مؤسسة ليس هبا فائض لتدريس اللغ

 كلم؛ 22للمادة خارج الولدية حبويل 
  من العمل هبا وتكليفه باملعازيز. 2282-توظي  -وحرمان أستاذ  2282تكلي  أستاذ مبؤسسة التعليم االبتدائي فوج 
  يف املادة؛تكلي  أستاذ التعليم االبتدائي لتدريس مادة االجتماعيات مع وجود أستاذ فائض 
  جبماعة واملاس ونقلها يف نفس السنة جلماعة أخرى خارج الضواب  القانونية املؤطرة  2228تكلي  ملحقة يف االقتصاد خرجية فوج

 هلذه العملية.
  مثال من استقرارهم يف مقر عملهم أساتذةتنديده بالتعيينات املشووهة يف خر  سافر للقانون وحرمان: 

  إعادة تعيني أستاذة، استفادت من إلغاء احلركة االنتقالية، مبؤسستها األصلية جبماعة تيفلت، وتسليمها جدول حصصها للموسم
 ؛تيداس ماعةكليفه جبوت ،وجدول حصصهاملاضي وحرمان أستاذ مستفيد من احلركة االنتقالية من مقر عمله 

 حرمان أستاذ من مقر تفييض وو مبدرسة ابتدائية ليس هبا خصاص،غربية بأوروبا إعادة تعيني أستاذة كانت مدرسة ألبناء اجلالية امل
 كلم؛  822عمله وتكليفه مبؤسسة توعد عن مقر سكناه بأكثر من 

 ةحتديد املؤسسة األصليمع لوائح الفائض واخلصاص لوائح التكليفات يف األسالك الثالثة واملعايري املعتمدة فيها ونشر بنشر  جمددا مطالوته 
 ؛على غرار باقي مديريات اجلهة ومؤسسة التكلي  ونق  االستحقا 

  وكذا ما تعرفه املديرية من احتقان بسوب جتاهل مطالوته املدير اإلقليمي بتحمل مسؤوليته فيما حيدث باإلقليم من خروقات واختالالت
 التدبري العشوائي اخلارج عن القانون لكل عمليات تدبري الدخول املدرسي.

 للتحقيق يف اخلروقات الالمتناهية يف مصلحة املوارد الوشرية؛ ،عاجال، مطالوته األكادميية اجلهوية بإيفاد جلنة جهوية 
  ؛2عزمه خوض كافة األشكال النضالية سيتم اإلعالن عنها قريوا يف الويان رقم 
  دعوته كافة مناضالت ومناضلي اجلامعة الوطنية للتعليمFNE  وكل املتضررات واملتضررين من عدم تطويق القانون إىل االستعداد واملشاركة

 .الدفاع عن مطالوهن/هم واسترجاع حقوقهن/هم أجل يف كل األشكال االحتجاجية من

 ما ضاع حق وراءه طالب
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