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المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية  -البويرة

C.N.A.P.E.S.T.E- Bouira
بيان Communiqué du 2017-10-14
إن أعضاء المجلس الوالئي المجتمعين بمقر النقابة يوم السبت  14أكتوبر ،و بناء على تقارير
الجمعيات العامة المنعقدة يوم األربعاء  11أكتوبر استجابة لنداء المجلس الوطني االنشغاالت الوطنية و نداء

المكتب الوالئي لدراسة و الوالئية ،يؤكدون بكل حزم على :

وطنيا:
*استعداد الوالية للدخول في أي حركة احتجاجية يقررها المجلس الوطني من أجل:
 الرفض القاطع للمساس بحرية العمل النقابي و التضييق على الممثلين النقابيين ،و التضامن المطلق مع عضوالمجلس الوطني " عزالدين بن موسى"
 المحافظة على المكاسب و المكتسبات المفتكة بعد نضال طويل، اإلسراع في تنصيب المجلس األعلى للتربية و المرصد الوطني للتربية، توفير كل الوسائل إلنجاح عملية التغييرات و التعديالت في المناهج و البرامج، -التجسيد السريع لطب العمل حتى يتكفل بعديد القضايا الصحية،

والئيا:
 تضامن مؤسسات الوالية مع أساتذة ثانوية "محمد الصديق بن يحي" من خالل التوقف عن العمل يومالثالثاء مرفوقا باعتصام أمام مديرية التربية على الساعة 10سا.
مالحظة هامة جدا :بطلب من ممثلينا في المؤسسة ،نعلم جميع أساتذة الثانوية خاصة و الوالية عامة بأنه ،بعد تحرير هذا البيان و قبل
نشره على الموقع الوالئي ،حضر المكتب الوالئي اليوم 2017-10-15 ،مساء ،بمقر الثانوية ،اجتماعا مع مدير التربية رفقة مكتب
الفرع و أعطيت كل التفاصيل حول تسيير المؤسسة بدء من الغد (اإلثنين) و عليه تقرر عودة األساتذة للتدريس بدء من صباح يوم الغد
(اإلثنين) و إلغاء الحركة االحتجاجية المقررة ليوم الثالثاء.
 ضرورة التعامل الجاد مع القضايا المطروحة من قبل بعض المؤسسات (ثانويات "سليماني سليمان" باألسنام،"ربيع محمد" بديرة " ،حمالي شارف" بعين الحجر" ،هواري بومدين" ،متوسطة "عيسى مسعودي" بصور الغزالن) و األساتذة

المستفيدين من مشروع " 130مسكن تساهمي" ،تفاديا لدخول مؤسسات الوالية في حركة احتجاجية تضامنية.
 حتمية االلتزام بقوانين الجمهورية المسيرة للعمل النقابي و الضامنة للشراكة االجتماعية من خالل الكفعن التضييق على الممثلين النقابيين و عرقلة العمل النقابي ( ثانوية "رابحي محمد بالراوراة ).
 دعوة مديرية التربية إلى اإلسراع في إعادة بعث نشاط اللجنة الوالئية للخدمات االجتماعية المعطل منذشهور حتى ال يتواصل حرمان عمال و موظفي القطاع من عديد المزايا االجتماعية (المخيمات ،المنح و السلف،
منحة التقاعد ،التعاونية االستهالكية ،التي رغم تدشينها ،عطلت و لم تمكن أحد من االستفادة من مختلف المنتوجات الكهرومنزلية)

في األخير ،ندعو مستخدمي التدريس في األطوار الثالثة إلى االلتفاف حول نقابتهم ،لنفوت الفرصة
على كل من تسول له نفسه ،التشكيك أو عرقلة العمل النقابي النزيه.
البويرة في 2017-10-14

