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تدارست خالله  ،2017شتنبر 17يوم األحد  عقدت الكتابة االقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأزيالل لقاء عاجال

قليم أزيالل إعلى مستوى تراب  وعشوائية وسوء تدبير ن ارتجالية وتخبطموما شابه  )االستثنائي( مستجدات الدخول المدرسي الحالي

 ما يلي: المكتب اإلقليمي سجل، ياهيل وقراءة المعطيات المتوفرة لديو بعد تحل

 ؛ في ظل ه استثنائياالوزارة لجعل رغم مساعي وجهود ،2017/2018موسم لل أزيالل قليمبإ جيد مدرسيدخول مديرية في تحقيق فشل ال

 التدبير.ة في التسيير وعشوائية واالرتجاليال

 تبطة تمادي السيد المدير االقليمي في رفض تزويد النقابة بالخريطة التربوية المفصلة لإلقليم ووضعية الموارد البشرية وباقي المعطيات المر

نص على تي المعلومة وف قر بالحقتي تتناقض تام مع شعارات المرحلة الفي ، صرارنا الدائم للحصول عليها إرغم  وذلك بالدخول المدرسي،

 ستفهام عما هو مضمر، وحول حجم الخروقات المتستر عنها.العالمات االكثير من التدبير الواضح والشفاف، مما يطرح 

 والزبونية وعالقات  تدبير الموارد البشرية حيث المحسوبيةبعض جوانب يخص  لى سابق عهدها فيماإيمية ألزيالل عودة المديرية االقل

 والء بعيدا عن مبادئ االستحقاق وتكافؤ الفرص.الالقرابة و

 الحاصل في بعض المواد الدراسية في االقليم )الرياضيات، الفرنسية، االجتماعيات، الفلسفة...(. المهول الخصاص 

 ديد من المؤسسات باإلقليم.في الفصول الدراسية في الع ية التي تحدد عدد التالميذعدم احترام المذكرة الوزار 

 ى يتم تعيينهم وفق االستحقاق مما مكن ( حتالئحة الترتيب بالنقط) متعاقدينساتذة اللأل القليمية الكشف عن النتاج النهائيةرفض المديرية ا

 .حظوة المقربين منهمو هواءاألحسب تعييناتهم ب مية من العبثالمديرية االقلي

 ة على األساتذة المتعاقدين، وهو ما يعد خرقا سافرا للمذكرة العبث واالرتجالية والزبونية والمحسوبية في عملية توزيع الوحدات المدرسي

النصيب األكبر من المسؤولية، إذ تم إعداد االرتجال ا ذه مصلحة الشؤون التربوية فيرئيس حمل ظم هذه العملية، ونالنيابية التي تن

 .القانونية وص التنظيمية، وفي غياب تام للنصالتنظيمات التربوية للعديد من المؤسسات االبتدائية عبر الهاتف

 تخبط مصلحة الشؤون التربوية فيما يخص تطبيق المنهاج المنقح أو عدمه، وغياب تام للتواصل مع األساتذة المعنيين، خاصة في السنوات: 

 األولى والخامسة والسادسة ابتدائي.

 أقاليم أخرى داخل الجهة رغم ما يعرفه إقليم  ة تعيينهم فيإعادتذة المتعاقدين ورفض النقابة ما أقدمت عليه المديرية من عملية تفييض األسا

من المتضررين تقديم  ، وكون أغلب المعنيين من أبناء اإلقليم، لذلك يهيب المكتب اإلقليمينية جغرافية تحتاج ضعف هذا العددأزيالل من ب

 .النتزاع حقوقهمللنضال ، واالستعداد ه العمليةطعونهم في هذ

  كثير من طعون ومشاكل نساء ورجال التعليم باإلقليم.الضرورة اإلسراع بعقد لجنة الطعون وفض النزاعات للبث في 

 ة اإلدارة بالمؤسسات االبتدائية الشاغرة، حيث كلف البعض بأكثر من مؤسسة واحدة المحسوبية والزبونية في عملية تكليف خريجي هيئ

 نطق الوالء والزبونية.موالشفافية، وتكريس ل لمبدأ االستحقاق تام وأعفي البعض اآلخر في غياب

  هم حديثي عهد بهذه خريجي اإلدارة التربوية مسؤوليات إدارية وتربوية ومالية ألكثر من مؤسسة ابتدائية واحدة رغم كونبعض تحميل

ومستقبل  بهذه المؤسسات يهدد مصالح الشغيلة مديرية واتباع سياسة الترقيع، وهو ماداري للمما يبين عشوائية التسيير اإل المهمة.

 .المدرسة العمومية

 قيقي لمجموعة من تدبير الخصاص وتصريف الفائض، مما يؤثر سلبا على االنطالق الح اب رؤية واضحة واستراتيجية شفافة لعمليتيغي

 .باإلقليم المؤسسات خصوصا اإلعداديات والثانويات

 خاصة بالعالم القروي رغم ترقيعات صباغة الجدران و تزيينها في غياب تأهيل  تدهور البنيات التحتية ألغلب المؤسسات التربوية باألقاليم

 ناهيك عن النقص الحد في الوسائل التعليمية. ،وكامل للمدرسةشمولي 

 االستعداد اضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنخرطيها وعموم المتضررين والشغيلة التعليميةمنهيب بالختام نوفي 

 .يالمدير االقليمي والمدير الجهو ينلسيدنحمل كامل المسؤولية لكما  ،ير الشأن التربوي  بأزيالللى تدبلتصدي لعودة الفساد إل

لتدني الحاصل بمجموعة من المؤسسات واالحتقان الذي تعيشه المنظومة ومعهما كل  المسؤولين عن القطاع إلى ا ننبههماو

ونحتفظ ألنفسنا بكل األشكال النضالية المشروعة الكفيلة بصون  وطنيا وجهويا وإقليميا،التعليمية بسب سوء التدبير والتسيير 

 كرامة وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية باإلقليم.

 وما ضاع حق وراءه مطالب.

 لمكتب اإلقليمي  عن ا

   

 


