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سطيف في 2017/11/21:

بيان المجلس الوالئي رقم 2017\02
بتاريخ  21نوفمبر 2017انعقد المجلس الوالئي لالتحاد بسطيف في دورة طارئة بالمقر الوالئي ساعد حشانة في
الساعة العاشرة صباحا لدراسة
 -1قضايا وطنية
 تقييم الوقفة االحتجاجية ليوم 2017\11\15 التحضير النجاح الوقفة االحتجاجية بالجزائر العاصمة يوم  2017\11\25في اطار التكتل النقابي ( قانون التقاعد – قانونالعمل – القدرة الشرائية للعامل – الحريات النقابية).
 -2قضايا محلية
خصصت للوضع الذي يعيشه الفريق التربوي لمتوسطة االخوة لوكية  -صالح باي  -الذي دخل في اضراب عن العمل
لليوم السابع على التوالي جراء التعسف في استعمال السلطة لمديرة المؤسسة  ،حيث يتعرض السادة األساتذة اثناء اداء
مهامهم لجملة من المضايقات و خلق جو مشحون ال يخدم مصلحة التلميذ وال الجو العام للمؤسسة.

للتذكير ايها الزمالء و الزميالت
ان هذه الممارسات الالمسؤولة التي أضرت بالسير الحسن للمؤسسة الذي هو من صلب مهام المدير ،ليست وليدة
اليوم بل هي امتداد لجملة من خروقات سابقة تعلمها مديرية التربية أضرت بموظفي المؤسسة و حقوقهم ضاربة عرض
الحائط القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ( األمر  03\06السيما المواد من 35الى  38و المادة  180منه والقانون
 14 \90المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي السيما المواد من  40الى . 49
 نظرا للتماطل المستمر والغريب من طرف الوصاية في أخذ قرار حاسم و مسؤول إلى يومنا هذا متجاهلين
مصلحة التالميذ واستقرار المؤسسة في ظرف حساس (سير العادي لوتيرة التدريس و االمتحانات ).

وعليه قرر المجلس الوالئي






تحميل المسؤولية الكاملة للسيد مدير التربية بحكم انه المسؤول األول على القطاع و عجزه في حل المشكل القائم
تنظيم وقفة احتجاجية والئية يوم الثالثاء  2017\ 11\ 28في الساعة الثانية مساء (  14سا ) تضامنا مع الفريق
التربوي لمتوسطة اإلخوة لوكية أمام مديرية التربية لوالية سطيف تنديدا بالتماطل الممنهج للمديرية في اتخاذ
القرار المسؤول.
اللجوء للتصعيد في حالة عدم حل النزاع القائم جديا.
المشاركة بقوة النجاح الوقفة االحتاجية الوطنية التي دعى لها التكتل النقابي يوم السبت  25نوفمبر 2017

ماضاع حق وراءه طالب
رئيس المكتب الوالئي

