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المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية  -البويرة

C.N.A.P.E.S.T.E- Bouira

بيان

2017- 10 - 06

عمال بتوصيات المجلس الوالئي ،و حتى يسجل التاريخ للوالية و ليس عليها ،تجندها إلنجاح الوقفة
االحتجاجية التي قررها المجلس الوطني في بيانه األخير و تجنيدها لقواعدها النضالية ،

يدعو المكتب الوالئي :
 جميع أعضاء المجلس الوالئي إلى حضور أشغال االجتماع المقرر يوم السبت  14أكتوبر  2017علىالساعة 09سا30د بمقر النقابة،
 جميع مكاتب الفروع إلى االلتزام بقرار المجلس الوطني و القاضي بعقد جمعيات عامة متزامنة من10سا إلى 12سا ،يوم األربعاء  11أكتوبر لدراسة المقترحات المدونة في البيان الوطني ( -ضمان العمل
النقابي دون مضايقات - ،الحفاظ على المكاسب و المكتسبات :القانون الخاص ،الخدمات االجتماعية ،مناصب الترقية للرتب المستحدثة ألسالك التدريس،
الوسائل المرافقة إلنجاح تغييرات و تعديالت البرامج ،تجسيد ملف طب العمل.) ... ،

 مكاتب الفروع لتحميل البيانات (بيان النقابات المستقلة لمختلف القطاعات لـ 28سبتمبر ،بيان المجلس الوطني لـ 01أكتوبر)... ،من موقعي النقابة الوطني أو الوالئي و نشر ها إلعالم األساتذة بدء من يوم األحد و ليس يوم االجتماع،
ضمانا للتعبئة و التجنيد و تقديم المقترحات ،في محضر رسمي لعقد جمعية عامة ،خالل أشغال المجلس
الوالئي ،بخصوص الحركات االحتجاجية،
 جميع المنخرطين إلى المساهمة في إنجاح المؤتمر الثالث للنقابة على المستوى الوالئي بتوفير الجوالمنظم و الهادئ النتخاب المكتب الوالئي و المؤتمرين( ،تمت مراسلة المكتب الوطني من أجل اإلسراع في تقديم التاريخ
الذي يناسبه .يتحمل الجميع مسؤولية االلتزام بالقانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة)

 الجمعيات العامة إلى اقتراح سبل التعامل مع الوضعية التي يعيشها األساتذة في ثانوية "محمد الصديقبن يحي" حيث يوجد زمالؤنا في إضراب منذ  02أكتوبر و لجنة التحقيق الوزارية لم تقدم مقترحها
بعد ،في ثانوية "سليماني سليمان" باألسنام حيث يتهرب مدير المؤسسة من تحمل المسؤولية و يرفض
التعامل مع مكتب الفرع الذي لم يدخل في إضراب بسبب احتجاج التالميذ ،في ثانوية "هواري
بومدين" ،حيث أودع الفرع إشعارا باإلضراب بسبب نقض اإلدارة لالتفاق مع ممثلي األساتذة ،في
ثانوية "بن باديس" بمشدالة ،في متوسطة "عيسى مسعودي" بسور الغزالن في ظل رفض مدير
المؤسسة الجلوس في جلسة عمل مع ممثلي األساتذة ،رغم تعليقهم لإلضراب.
في األخير ،نذكر جميع منخرطي الـ  C.N.A.P.E.S.T.Eأن قرار عقد الجمعيات العامة نابع من أعلى هيئة
مداولة ،بعد المؤتمر ،على المستوى الوطني ،فعلينا االمتثال ليتأكد القائمون على وزارة التربية الوطنية من قوة
نقابتنا و يتمكن مكتبنا الوطني من التفاوض من موقع قوة.
البويرة في 2017-10-06

