U.N.P.E.F
 ،01شازع محمد مادة – طاحت أوٌ ماي الجصائس العاصمت

بومسداض في 2014/10/14:
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علد اإلاىخب الوطني للاء مع اإلاياجب الجهويت و زؤطاء اإلاياجب الوالئيت ًومي  13و  14أهخوبس  2014بثاهويت فساهتز
فاهون ببومسداض لدزاطت مظخجداث الظاحت التربويت و النلابيت خاصت بعد صدوز الخعليمت الوشازيت اإلاشترهت اإلاخممت
للخعليمت  2014/004اإلاؤزخت في  2014/09/22و التي أخلذ فيها الظلطاث العموميت من التزاماتها التي جضمنتها
محاضس الاجفاق مع اإلادًسيت العامت للوظيفت العموميت ووشازة التربيت الوطنيت  ،مما أفسش جوجسا و جرمسا لدى الفئاث
اإلاخضسزة من مخخلف أطالن التربيت ،و ما حشهده الظاحت من حسهت احخجاجيت إلاوظفي اإلاصالح الاكخصادًت في
أطبوعها الظادض في ظل الصمذ السهيب للجهاث الوصيت لخير دليل على ذلً .
إن ؤلاطازاث النلابيت اإلاجخمعت في بومسداض جبدي جضامنها ومظاهدتها اإلاطللت إلاوظفي اإلاصالح الاكخصادًت وجطالب
الظلطاث العموميت الاطخجابت الفوزيت إلاطالبهم و مطالب ول الفئاث اإلاخضسزة و جحملها مظؤوليت جداعياث عدم
اطخلساز اللطاع وجؤهد على ما ًلي:
 -1الخعجيل في جطبيم الخعليمت الوشازيت اإلاشترهت  2014 / 004في ول مدًسياث التربيت عبر الوطن.
 -2الخمظً بالخطبيم الحسفي إلاا جاء في اإلاحاضس اإلاشترهت.
 -3إهصاف الفئاث اإلاخضسزة خاصت اإلاشخغلت على السجب آلاًلت للصواٌ والرًن جللوا جىوينا بعد  03جوان 2012
والرًن هم كيد الخىوين ،و معلمي الابخدائي حملت الشهاداث في غير الاخخصاص  ،و الرًن جمذ جسكيتهم بين إدماجي
 2008و . 2012
 -4جفعيل إلغاء اإلاادة  87مىسز بما ًضمن جحظين اللدزة الشسائيت لألطالن اإلاشترهت و العماٌ اإلاهنيين و أعوان
ألامن و الوكاًت.
 -5الخىفل بملف الجنوب و اإلاعالجت اإلاوضوعيت إلالف منح الامخياش و اإلاناطم للجهاث اإلاعنيت .
 -6الخندًد بوشازة العمل والدشغيل والضمان الاجخماعي لعدم جمىيننا من مظودة مشسوع كاهون العمل الجدًد
لإلثساء  ،وإن اهخفاءها بمشاوزة هلابت واحدة لدليل على عدم وجود حعددًت هلابيت حليليت .
ومن أجل جحليم اإلاطالب العاللت اهصافا لألطالن اإلاخضسزة ّ
جلسز :
الخوكف عن العمل ليوم واحد  :الثالثاء  2014 / 10/ 21مع جنظيم وكفاث احخجاجيت أمام مدًسياث التربيت .
خخاماً :دعو اإلاجخمعون وافت موظفي و عماٌ التربيت علد جمعياث عامت جحضيرا لعلد دوزة اإلاجلع الوطني  ،و
الخجند ألي موكف هفيل بافخيان وافت اإلاطالب اإلاشسوعت  ،ويؤهدون أن اطخلساز كطاع التربيت مسجبط بمدى
اطخجابت الظلطاث العموميت للمطالب العاللت و وفائها بخجظيد التزاماتها .

