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تأتي معها عوامل زوال وباء كورونا الذي أصاب  أن يأمل االتحادي والت 2021حلول السنة الميالدية الجديدة تزامناً مع      

ال تزال تتسم بالحيطة والحذر من خطر العدوى بالنظر  أجواءالكثير من أفراد األسرة التربوية وفتك بالعديد من أرواحهم، وفي 
ً  الوطنيالجائحة، عقد المكتب  إلى استمرار تفشي  ر تقنيةعب الوالئيةالجهوية ورؤساء المكاتب  التنسيق مكاتبمع  اجتماعا

Zoom Conference  ديدينحتقاناً واضطراباً شاتشهد ي تال ةوالنقابي ةالتربوي ساحةال لتحليل ومناقشة 2021جانفي  05بتاريخ 

الجمهورية باالهتمام بمشاكل المربي، ونتيجة الستخفاف الوزارة بالملفات جراء تأخر الحكومة في تنفيذ وعود السيد رئيس 
ورين في الط المخططات الزمنية التي أرهقت األسرة التربوية خصوصاً  والمطالب الوطنية والمحلية المرفوعة، وكذلك بسبب

 ،المتوسط والثانوي
 :وبعد نقاش معمق وثري خلص المجتمعون إلى ما يلي

 

 لتدريس يوم السبت العتباره العطلة القانونية لنهاية األسبوع وهو غير محفز بيداغوجياً للتلميذ واألستاذ الرفض المطلق ل
 معاً.

  التخفيف من عدد الحصص بما يتوافق والظرف االستثنائي وبما يرفع الضغط عن األساتذة والتالميذ وأسالك التأطير
 والعمال المهنيين.

 ريجي المدارس العليا لألساتذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى توفير المناصب المالية لتوظيف خ
 المؤسسات التعليمية.

  التأكيد على تطبيق البروتوكول الصحي بتوفير مزيد من اإلمكانيات المادية والبشرية لحماية مستخدمي التربية والتالميذ
 على السواء.

 دعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف التمدرس.تحرير االبتدائيات من قبضة الجماعات المحلية و 
  نظرا  2021مارس  31المطالبة باإلسراع لتنظيم انتخابات لتجديد لجان الخدمات االجتماعية او تمديد عهدتها الى غاية

 .2020للظرف الصحي وتأخر االعتمادات المالية لسنة 

 عية للمربيين بما يحفظ لهم التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب مراجعة القوانين الخاصة بالحماية االجتما
 المكيفة مع رفض اسقاط الحقوق المالية لعطلة االمومة بسبب أي غياب مسبق.

  القانون الخاص، التقاعد،  28/09/2019التمسك بالملفات والمطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ في(

 وبأثر رجعي، السكن، منح المناطق واالوراس ...( 14/266ة الشرائية، المرسوم الرئاسي سياسة األجور والقدر

 .اصالح المنظومة التربوية وذلك باشراك اهل القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج في مختلف االطوار 
      

ولية ما آلت إليه األوضاع في القطاع ويحذر من االستمرار ختاماً فإن االتحاد يحمل وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤ     
في ممارسة سياسة تجاهل ملفات ومطالب األسرة التربوية خاصة في ظل التدني غير المسبوق الذي تعرفه القدرة الشرائية 

نه االتحاد لي قد يعلن علمستخدمي التربية، ويدعو االسرة التربوية بجميع اسالكها واطوارها الى التجند والتأهب ألي موقف نضا
 من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة.

 

 "من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة"
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