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لجهة الشرق ، بقلق شديد تزايد الهجوم على الحريات النقابية   FNE  -التوجه الديموقراطي-يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم

بمختلف الجهات واستمرار التضييق الممنهج في حق نساء التعليم ببلادنا من طرف بعض القائمين على تدبير قطاع التربية والتعليم،  

ة بنظام متميز يتلاءم مع وضعيتها كامرأة،  في تحد صارخ لكل التشريعات الوطنية والدولية لاسيما المتصلة منها بتحصين وضع المرأ

وتمكينها من مختلف الشروط المناسبة لمزاولة عملها من خلال حظر كل الأعمال الشاقة والخطيرة ،ومنع العمل الليلي وتكريس مبدأ  

 المساواة ، وحماية الأمومة ،وحمايتها من كل أشكال التضييق والتحرش ... 

عن   لاع على ما تشهده مديرية فجيج من انتهاكات تجاوزت كل الحدود، وتمثلا منه لأدواره في الدفاع وارتباطا بهذا السياق وبعد الاط

 : FNE- التوجه الديموقراطي-التعليم العمومي وحقوق وكرامة نساء ورجال التعليم فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم

يستنكر الممارسات البائدة للمدير الإقليمي بفجيج في حق مستشارتي التخطيط  بالمديرية الإقليمية ببوعرفة ،من خلال التضييق   (1

مهامهما   إطار  خارج  الإقليمية  المديرية  مكاتب  بين  المتكرر  نقلهما  عبر  بكرامتهما  المس  على  والعمل  عملهما  في  عليهما 

كل وسائل العمل ، وتوجيه استفسارات مقنعة لا تعكس واقع الحال، وإنما هي استمرار    كمستشارتين للتخطيط وحرمانهما من

 لممارسات من غير المفترض وجودها بقطاع الوظيفة العمومية . 

يدين استهداف المدير الإقليمي بمديرية فجيج الكفاءات والتضييق على كل النزهاء والجادين في عملهم سواء من خلال التدخل  (2

 .  مواختصاصهم أو تهديدهم بشكل مباشر، في وقت يتم تكليف من لا صفة له للقيام بمهامهم واختصاصاته في مهامهم

والتكوين إلى ايفاد لجنة جهوية مختصة لمديرية فجيج للوقوف على هذه    للتربية  الشرق  جهة  لأكاديمية  الجهوي  المدير  يدعو (3

  والرياضة   الأولي   والتعليم   الوطنية   التربية   لوزارة   رية الإقليمية الممارسات، وضمان ظروف العمل المناسبة للعاملين بالمدي

حراس عامون ، ملحقون ،  ،    التخطيط  نظار ، مستشارون في،    مفتشون،    مديرون ،    أساتذة:    مهامهم   إختلاف   على  بفجيج

 رؤساء مصالح .... 

 وتفعيل مبدأ ربط المسؤولة بالمحاسبة في كل ماافتحاص شامل لهذه المديرية على المستوى التدبيري والمالي    لإجراء   يدعو  (4

 الافتحاص.  هذا عنه   يكشف قد

  مختلف الجهات المسؤولة إلى توفير الحماية الضرورية للمرأة العاملة من خلال حمايتها من مختلف الممارسات   دعوته   يجدد  (5

 الحاطة من الكرامة والماسة بسلامتها النفسية والجسدية.

مية بالجهة والاتحادات الموازية والمكتب الوطني إلى توسيع دائرة التضامن مع رفاقنا في بوعرفة  يهيب بكل المكاتب الإقلي (6

 والتعبئة لخوض الأشكال النضالية التي يقتضيها الأمر والتي سيعلن عنها قريبا. 

 التوجه الديمقراطي للتعليم  الوطنية الجامعة الشغيلة التعليمية ، عاشت     

                                                                    

          

 

  

 بجهة الشرق: FNEالوطنية للتعليم   الجامعة 

 .التهديدات و التحرشات   تدين ❖

 فكيك-المطلق و اللامشروط مع مستشارتي التخطيط في مديرية بوعرفة ا علن تضامنهت ❖

 

 


