االحتاد الوطين لعمال الرتبية و اتلكوين
اإلانخب الىظني

U.N.P.E.F
الجصائس في 2014/09/20 :

بيان وظني زقم 2014/31:
احخمع اإلانخب الىظني في حلست عادًت جصامنا مع الددىل الاحخماعي أًام  15،16،17 :و  2014/09/18قصد اسخقساء
الىاقع و دزاست مسخجداث الساحت التربىيت و النقابيت و زسم استراجيجيت مسخقبليت  ،و في ظل الخجاذباث التي حشهدها
الساحت الىظنيت و ؤلاقليميت  ،وأمام جدهىز القدزة الشسائيت التي أثسث على مىظفي وعمال التربيت ،وؤلاجحاف الري مس
أسالما عدة  ،هاهيك عن ظهىز مسىدة مشسوع قاهىن العمل الري حسم النقاباث اإلاسخقلت من إبداء زأيها لشسيك احخماعي
مما ًنم جنسيس ألاحادًت والعىدة بنا إلى ما قبل سنت  1989و التراحع السهيب عن الحسياث النقابيت اإلانسست دسخىزا
والاجفاقياث و اإلاىاثيق الدوليت التي صادقت عليها الجصائس ما أدي إلى الخرمس والاحخقان وجأحيج الىضع حيث سخؤثس جبعاجه
و أمام هرا الىضع و بعد هقاش مسخفيض
السلبيت على السير الحسن للعمليت التربىيت دالل السنت الدزاست الجدًدة،
دلص الحضىز الى ما ًلي :
 -1الخندًد باإلقصاء اإلاقصىد للنقاباث اإلاسخقلت من اإلاشازلت في اثساء مشسوع قاهىن العمل .
 -2الخمسك بئدماج اإلاشخغلين على اإلاناصب آلاًلت للصوال في السجب اإلاسخحدثت .
 -3الاسخغساب من الخماظل غير اإلابرز في جعبيق محخىي الخعليمت  2014/04و لرا اإلاحاضس اإلاشترلت مع وشازة التربيت
الىظنيت .
 -4الاسساع في جنظيم الامخحاهاث اإلاهنيت إلاذخلف الاسالك و ألاظىاز.
 -5الخمسك باإلاعالب العالقت التي حسخىحب حال و اإلاخمثلت في :
 معالجت ادخالالث القاهىن ألاساس ي إلهصاف ألاسالك اإلاخضسزة وإعادة النظس في ظسيقت الترقيت جثمينا للشهاداث العلميتوالخبرة اإلاهنيت .
 مساحعت القىاهين ألاساسيت و ألاهظمت الخعىيضيت لفئت الاسالك اإلاشترلت و العمال اإلاهنيين و أعىان ألامن و الىقاًتلخحسين أوضاعهم الاحخماعيت واإلاهنيت .
 الىقىف الالمشسوط مع مىظفي اإلاصالح الاقخصادًت لخحقيق معالبهم اإلاشسوعت وباألدص اإلانحت البيداغىحيت . منحت الخأظير السنن باعخبازه وسيلت عمل للمسبي . ملف ظب العمل ملف منح اإلاناظقدخاما  :هأمل من الىشازة ألاولى أن جفي بالتزاماتها التي قععتها على هفسها للسد ؤلاًجابي على اإلاعالب اإلاسفىعت الدوهت
في اإلاحضس اإلاشترك اإلاؤزخ في  2014/02/17:حفاظا على اسخقساز قعاع التربيت وضمان سنت دزاسيت هادئت  ،و هدعى
القىاعد النضاليت الالخفاف حىل منظمتهم النقابيت و الاسخعداد ألي مىقف مسخجد في حال عدم الاسخجابت للمعالبت
اإلاسفىعت .
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