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  ):ف د ش(في بالغ المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للعلیم
  الحكومة في حق الشغیلة التعلیمیةالتندید بتصریحات رئیس 

   والمطالبة بفتح الحوار القطاعي
  

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدرالیة الدیموقرطیة للشغل اجتماعا بالمقر 
المستجدات على الساحة التعلیمیة والنقابیة ضمن جدول أعمالھ تدارس  2015أكتوبر  20المركزي یوم الثالثاء 

تصریحات رئیس الحكومة األخیرة، التي حمل من خاللھا الشغیلة التعلیمیة بكل فئاتھا مسؤولیة حیث وقف على 
سبة امتحانات الباكلوریا، ، في تناقض صارخ مع تصریحات الوزارة تجاه شغیلة التعلیم بمناتدني المنظومة التربویة

ویؤكد عدم  ،واستعدائھا لھااستمرار استھدافھ وبشكل یعكس العداء الذي یكنھ رئیس الحكومة للشغیلة التعلیمیة، و
 التي أوصى بھافي إصالح المنظومة  انخراط الحكومة نفسھا في تفعیل مضامین الرؤیة اإلستراتیجیة ذات األولویة

النقابة الوطنیة الزالت رئاسة الحكومة تمعن في تجمید عضویة وھو المجلس الذي  .تكوینالمجلس األعلى للتربیة وال
لشؤون في االسافر للتعلیم العضو في الفیدرالیة الدیموقرطیة للشغل فیھ منذ تنصیبھ بسبب تدخل رئیس الحكومة 

  .قرطیة للشغلالداخلیة للفیدرالیة الدیم

تصریحاتھ غیر ، وتجاه منظمتنان بشدة موقف رئیس الحكومة وفي ھذا اإلطار فإن المكتب الوطني یدی 
رجال ونساء بسمعة وكرامة للمس  ردیئا ومتدنیا اوالتي استعمل فیھا معجم ،المسؤولة في حق الشغیلة التعلیمیة

قھا لوحدة والتضامن للدفاع عن حقووشغیلة التعلیم إلى المزید من ا النقابیین، كافة المسؤولین یدعوكما . التعلیم
  .، ومواجھة غطرسة رئیس الحكومة واإلجراءات الحكومیة الالشعبیة التي تلوح بھا ومكتسباتھا وكرامتھا

وتوقف الحوار بین وزارة التربیة  ،وناقش المكتب الوطني تطورات الملف ألمطلبي للشغیلة التعلیمیة  
في ظل انطالق موسم دراسي متوتر بسبب  ،مركزیا أو جھویا ءسواالوطنیة والتكوین المھني والنقابات التعلیمیة 

، وما خلفھ ذلك من تجاوزات ضایا التي تھم الشغیلة التعلیمیةبالحسم في العدید من القومصالحھا انفراد الوزارة 
   .في ملفات ومصالح شغیلة  التعلیم وقرارات تعسفیة وتالعبات 

، ومن المسار الحالي لعدد من القطاعي العمیق من توقف الحوارلھ إذ یعبر عن انشغاالمكتب الوطني إن 
االكادیمیات والنیابات، فإنھ یطالب الوزارة باإلسراع بفتح الحوار االجتماعي مع النقابات من أجل تدارك الوضع 

، والحسم في عدد من الملفات التي وإیجاد الحلول للمشاكل التي انفجرت منذ الدخول المدرسي قبل فوات األوان
  .ساسي الجدید المرتقبرأسھا النظام األ ىبقیت عالقة وعل

 ة االجتماعات اإلقلیمیة المقررة، نجاح محطي كافة المسؤولین إلى العمل على إكما یدعو المكتب الوطن 
  .ھا المرحلة والسیاسة الحكومیةتفرضولیة في  إطار التعبئة المتواصلة لمواجھة التحدیات التي أباعتبارھا محطة 

 المكتب الوطني
  

  

 


