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المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية

C.N.A.P.E.S.T.E
المكتب الوالئي لوالية البـــــويـــــــرة

بيان المجلس الوالئي لـ 2017- 05 -13
في جو ميّزه تحمل المسؤولية و ظهر فيه جليا الوفاء و اإلخالص للعمل النقابي ،تحت مظلة
حامي حقوق األساتذة و متبني مطالبهم ،نقابة الـ  ، C.N.A.P.E.S.T.Eاجتمع المجلس الوالئي بمقر
النقابة .بعد الفصل الصارم في النقطة التنظيمية التي تقدم بها المنسق الوالئي و تأكيد المرافقة الجادة
للمكتب الوالئي ،كهيكل يضع فيه المجلس الوالئي ثقته التامة ،فتح النقاش في جدول األعمال التالي:
 الحراسة في االمتحانات الرسمية - ،مرافقة النقابة لمرشحيها في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء لألطوارالثالثة - ،المتابعة القضائية التي ال تزال قائمة في حق بعض النقابيين - ،الخروج من الوالية.

بعد نقاش ثري ،سجل المجلس الوالئي ما يلي:




التنديد بمحاولة التشكيك في نزاهة األستاذ و استنكار جعله سببا في استفحال ظاهرة الغش،
دعوة السيد مدير التربية لضمان تعامل في مستوى الشراكة التي تكفلها قوانين الجمهورية،
تفاديا لتضييع فرص المعالجة السريعة و الهادئة لمختلف القضايا المطروحة،
دعوة السيد مدير التربية لبرمجة لقاء عمل مستعجل لمعالجة اختالالت الحراسة في
االمتحانات الرسمية (حراسة األساتذة ألكثر من امتحان:المدرسة االبتدائية لواد بليل ،و عديد االبتدائيات في مقاطعة

مشدالة ،عدم إعفاء عديد األساتذة رغم حاالتهم الصحية ،الحوامل منهم خاصة نتيجة تعطيل منشور األمانة ،عدم تخصيص
نسبة إعفاء في الطورين اإلبتدائي و المتوسط) و الحاالت المستعصية (إصرار أساتذة بعض الثانويات على عدم
استالم االستدعاءات لدواع أمنية :ثا/برج أخريص ،ثا/المزدور ،ثا/تقديت أو لعدم تكافؤ الفرص :ثا/بن باديس ،ثا/الجباحية،
ثا/عمر أو للمطالبة باإلبقاء على النمط القديم :ثا/أحمد قادري ،ثا/هواري بومدين ) في ظل التأكيد على ضرورة

ضمان حراسة االمتحانات الرسمية حتى تتوفر األجواء المالئمة للممتحنين.
 التذكير بوقوف المجلس الوالئي و كل المنخرطين حصنا منيعا مع كل النقابيين الذين أفنوا
حياتهم لخدمة مصالح األستاذية و هم اليوم يتابعون قضائيا ،نتيجة نشاطهم النقابي ليس إال.
حتى نتمكن من تقديم مقترحات مدروسة و شاملة ،يدعو المجلس الوالئي كل الفروع النقابية
التي لم تقدم انشغاالتها حول الحراسة إلى إرسالها إلى المكتب الوالئي بحر هذا األسبوع (يوم
الخميس كآخر أجل).

يؤكد المجلس الوالئي لجميع مستخدمي التدريس في األطوار الثالثة تجنده من أجل ضمان
حماية حقوقهم و استعداده لمواجهة أي طارئ .يدعوهم ،في األخير ،إلى االلتفاف حول نقابتهم:
الـ  C.N.A.P.E.S.T.Eنقابة الجمعيات العامة و المجالس بامتياز.
البويرة في 2017-05 -13

