االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
المكتب الوطني  10شارع محمد مادة – ساحة الوئام -الجزائر
تليفاكس 120/69.85.56 – 120/ 69.59.06 :

الجزائر في 2106/10/25 :

تصريح صحفي رقم1122/21:
عقدت وزارة التربية الوطنية وبإشراف السيد وزير التربية لقاء يوم  7402/40/72 :مع الشركاء االجتماعيين
ممثلة في نقابات القطاع الـ  42وفيدرالية جمعيات أولياء التالميذ  ،حيث قدمت وزارة التربية عرضا إعالميا محضا
حول الملفات المطروحة  ،والتي لم تخرج عن نطاق ما دون في محضرنا السابق المشترك مع وزارة التربية المؤرخ
في  ، 7407/07/40 :أي ماتم سماعه ليس جديدا علينا في نقابة " انباف " ألنه سبق أن تفاوضنا عليه .
وأثناء تدخالت ممثلي النقابات المتباينة أكد رئيس االتحاد بتحفظ نقابتنا حول طريقة االجتماعات الجماعية مع
الوزارة ألننا لم نأت لنعارض بعضنا البعض كنقابات وإنما أتينا من أجل حلول عملية لمطالب وانشغاالت موظفي وعمال
القطاع التي التتم إال في اللقاءات الثنائية التي طالبنا بها رسميا في اللقاء الجماعي ليوم 7407/00/40 :ولعدة أسباب
أهمها :
 -0ثقل الملفات المطروحة من طرف نقابتنا والمؤسسة التي تحتاج لطرح عميق وإيجاد حلول عملية موضوعية  ،فال
يعقل أبدا طرح اختالالت القانون األساسي في عجالة  -في جلسة كهذه  -والذي ظلم فيه معلمو المدارس االبتدائية
وأساتذة التعليم األساسي بمن فيهم المتكونين وأساتذة التعليم التقني وبقية األسالك اآليلة للزوال وبأدلة قانونية.
 -2المحاضر تمت في لقاءات ثنائية  -حسب طرح كل نقابة  -مما يستلزم تقييمها في لقاءات ثنائية ألننا الحظنا أن بعض
النقابات العالقة لها ببعض الملفات التي طرحناها  ،بل وليس من اهتماماتها  ،وهذا مازادنا يقينا في هذه الجلسة
بالتمسك باللقاءات الثنائية .
وإن االحتاد الوطين لعمال الرتبية و التكوين :
 -1طالب السيد وزيرالتربية اإلعالن الرسمي بفتح ملف القانون الخاص واعتماد ورشة عمل مشتركة بين النقابة والوزارة
للوقوف شخصيا على الظلم المسلط على األسالك المسماة ظلما اآليلة للزوال واألسالك األخرى المتضررة (معلمون
وأساتذة لمختلف األطوار الثالثة  ،مساعدو التربية  ،مديرون  ،مفتشون  ،نظار،موظفو المصالح االقتصادية  ،مستشارو
التربية  ،موظفو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  ،مستشارو التغذية المدرسية  ،مخبريون ) .
 -2ا ستغرب صمت الحكومة حيال ملف منح المناطق واالمتياز المتعلقة بالجنوب والهضاب واألوراس وكأن اإلضراب وقع في
تشاد أو مالي  ،في حين نسمع تطمينات من طرف السيد وزير التربية على لسان السيد الوزير األول بمعالجة الملف في
األيام القليلة القادمة  ،مما يجعلنا نطالب الحكومة برد رسمي واضح وصريح وبأجندة زمنية محددة لتجسيد التطمينات
ميدانيا لتوقيف اإلضراب الذي دخلناه مكرهين حفاظا على استقرار القطاع خاصة وأن االمتحانات على األبواب.
 -3التكفل التام والجدي من طرف الحكومة بملف األسالك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان األمن والوقاية .
وفي ختام الجلسة التزم السيد الوزير بعقد لقاءات ثنائية استجابة لمطلب االتحاد في األيام القليلة القادمة.

نريد حوارا يرقى لتفاوض من أجل حلول ملموسة وناجعة

