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البيان الختامي لدورة الجامعة الصيفية السابعة(  )07بوالية وهران
حتت شعاز َٔ أجٌ حتكٝل ايعداي ١االجتُاعٚ ١ٝاحلد َٔ اتطاع ايفٛازم االجتُاع١ٝ
اختتُت  ّٜٛايجالثاء  24ج 2018 ١ًٜٝٛبجاْ ١ٜٛابٔ حمسش ايٖٛساْ ٞفعايٝات ايطبع ١ايطابعَٔ ١
اجلاَع ١ايضٝف ١ٝاييت تٛاصًت أشػاهلا اىل ٚقت َتأخس َٔ ايً ، ٌٝيٝتِ عسض تٛصٝاتٗا عً٢
املشازنني يف فعايٝاتٗا  ،اير ٜٔتبٓ ٛاملكرتحات ايتايٚ ١ٝطايبٛا بغسٚز ٠جتطٝدٖا َٚتابع١
تٓفٝرٖا عً ٢ازض ايٛاقع .
إٕ األضٓت ٛٝاييت ظًت ضباق ١يًدفاع عٔ احلكٛم املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛاملشسٚع ١ملدتًف االضالى ٚايستب
 266/14غري أْٗا تٛص ٚ ٞتطايب
تجُٔ اضتفاد ٠ايعدٜد َٔ األضالى َٔ إجساء تطبٝل املسض ّٛزقِ
مبا: ًٜٞ
 عسٚزَ ٠عاجل ١إختالالت ايكاْ ٕٛاألضاض ٞقبٌ صدٚز ٙال ضُٝا فُٝا خيط إعاد ٠ايتضٓٝف . إعاد ٠ايٓعس يف املطايب املشسٚع ١يًُطاعد ٚ ٜٔاملشسفني ايرتبٜٛني ٚاألضالى املشرتنٚ ١ايعُاٍاملٗٓٝني َٛ ٚظف ٞاملضاحل االقتضادَٛ ٚ ١ٜظف ٞايتٛج ٚ ٘ٝاإلزشاد املدزض ٚ ٞاملٗين يتخكٝل َبدأ
ايعداي ٚ ١اإلْضاف بني مجٝع األطٛاز  ٚاألضالى ٚ،ذيو يتخكٝل االضتكساز يف ايكطاع .
إعاد ٠ايٓعس يف احلجِ ايطاع ٞألضاتر ٠ايتعً ِٝاالبتدائ.ٞ_إعاد ٠ايٓعس يف ًَف اصالح َٓاٖج اجل ٌٝايجاْ ٞمبا ٜٓطجِ َع تطسٜع عًُٝات ايته ٜٔٛقبٌٝ
ايدخ ٍٛاملدزضٚ ٞتٛفري شسٚط جناح٘ .
_ ايتدًط َٔ فٛع ٢ايدخ ٍٛاملدزض ٞاييت عٛدتٓا عً ٢تأخس تٛشٜع ٚتٛفري ايهتب املدزض١ٝ
ٚايٛثائل ايبٝداغٛجٚ ١ٝاضتهُاٍ َٓخ ١ايـ  3000دج .
_إْٗاء جتاٚشات تطٝري أَٛاٍ اخلدَات االجتُاعٚ ١ٝاحلد َٔ ظاٖس ٠تبدٜد أَٛاٍ ايعُاٍ ٚاالفساج عٔ
ْتائج حتكٝكات اجلٗات ايسقاب. ١ٝ
 إعاد ٠ايٓعس يف ضٝاض ١األجٛز املتدر ٠حايٝا ٚاملطايب ١بسفعٗا ٚحتطني ايكدز ٠ايشسائ ١ٝيف عٌاالزتفاع املطتُس يألضعاز َكابٌ اخنفاض ق ١ُٝايدٜٓاز.
عسٚز ٠ايسجٛع إىل ايتكاعد ايٓطيب ٚايتكاعد د ٕٚشسط ايطٔ خضٛصا يف قطاع ايرتبْ ١ٝعساخلضٛص ١ٝايكطاعَ،ع عسٚز ٠فتح ْكاش َعُل َع املدتضني خبضٛظ صٓدٚم ايتكاعد.
 إيػاء َشسٚع قاْ ٕٛايعٌُ اجلدٜد اير ٟتعترب ٙاألضٓت ٛٝخطس عً ٢ايعُاٍ ٚعً ٢ايعٌُ ايٓكابٞ ٖٛٚمبجاب ١تأضٝظ يعبٛد ١ٜجدٜدٚ ٠فل ْٛٝيٝربايَ ١ٝتٛحش. ١
_دعٚ ٠ٛشازت ٞايعٌُ ٚايرتب ١ٝايٛطٓ ١ٝاىل اعاد ٠ايٓعس يف ضٝاض ١ايتغٝٝل عً ٢حس ١ٜاملُازضات
ايٓكابٚ ١ٝايعٛد ٠اىل ايكٛاْني اييت تٓعِ عًُ ١ٝاالحضاء ايٓكاب. ٞ
_ تسق ١ٝاملُازض ١ايٓكاب ١ٝيًُسأ ٠ايعاًَ ١داخٌ قطاع ايرتب ١ٝمبا حيكل هلا ايهفا ١ٜايٓكابٜٛٚ ١ٝفس
هلا احلُا َٔ ١ٜأشهاٍ املغاٜكات ٚايتخسش ٚايعٓف يف ايٛضط املدزض. ٞ
_ إعاد ٠ايٓعس يف املٓع ١َٛاالعالَ ١ٝداخٌ ٖٝانٌ االضٓتٚ ٛٝبعح أيٝات جدٜد ٠يتهٜٔٛ
ايكائُني عًًَ ٢ف االعالّ ايٓكاب ( ٞتعُ ِٝايته ٜٔٛايٓكاب. ) ٞ
_-اإلضساع يف إصالح ايتعً ِٝايجاْ ٟٛنً ١ٝعٛض ايرتنٝص عً ٢إصالح شٗاد ٠ايبهايٛزٜا فكط .

_عسٚز ٠إصالح االَتخاْات املدزضٚ ١ٝمحاٜتٗا َٔ اجلسائِ االيٝهرتٚ ١ْٝٚايتطسٜبات ٚفل أْعُ١
محا ١ٜجد َتطٛز ٠بعٝدا عٔ االضايٝب ايبدائ ١ٝاملتُجً ١يف قطع االْرتْت ٚتأج ٌٝفتح األظسف( ١
اظسف ١االَتخاْات ) .
_ تفادٜا يتهساز يعبح باالَتخاْات املٗٓ ١ٝتًح ايٓكاب ١ايٛطٓ ١ٝيعُاٍ ايرتب ١ٝعً ٢ايًجٛء اىل
َسنصٖ ٠ر ٙاالَتخاْات ٚطٓٝا َٔ حٝح إجسائٗا  ٚتضخٝخٗا َع اختٝاز أنفء  ٚأْصَ ٙؤطسٜٗا
ٚته. ِٜٗٓٛ
_ اعاد ٠ايٓعس يف ايٛتائس املدزضٚ ١ٝايعطٌ مبا حيكل تهافؤ ايفسظ بني ايٓاشئٜٚ ١عصش حعٛظ
ايٓجاح يد. ِٜٗ
_ايتضد ٟيهٌ أشهاٍ ايتعطف االداز ٟداخٌ ايكطاع َٚساجع ١ايكٛاْني اييت تٓعِ َساقبتٗا .
_ إ ايٓكاب ١ايٛطٓ ١ٝيعُاٍ ايرتب ١ٝئ تدخس أ ٟجٗد َٔ أجٌ ايٓٗٛض بكطاع ايرتبٚ ١ٝاضتكسازٙ
ايًرإ ٜتطًبإ فتح قٓٛات حٛاز جاد َٔ ٠ايٛصاَ ١ٜع ايشسناء االجتُاعٝني َٚساجع ١قسازاتٗا
َٛٚاقفٗا االْفساد ١ٜاييت ناْت ضببا يف تسد ٟأٚعاع ايكطاع .
_إٕ اصالح املدزض ١ايعُٚ ١َٝٛحتطني أدائٗا ٚتسقَ ١ٝسدٚدٖا ئ ٜتخكل يف ظٌ اَتخاْات َدزض١ٝ
ٖش ١تٗددٖا ايتطسٜبات ٚايتالعبات نُا ئ ٜتخكل  ٚاَتخاْاتٓا املٗٓ ١ٝعسع ١يًػش ٚايتُٝٝع
فاإلصالح يٝظ شعازا شعبٜٛا ..
ختــــــــــامـــــــا
إٕ اضس ٠االضٓتٚ ٛٝعُٔ فعايٝات ايطبع ١ايطابع ١يًجاَع ١ايضٝف ١ٝتشٝد مبكرتحات ٚتٛصٝات
جلإ ايٛزشات نُا تجُٔ نٌ املبادزات اخلريٚ ٠تدعٛا االَاْ ١ايٛطٓ َٔ ١ٝخالٍ اَٗٓٝا ايٛطين اىل
َتابعٚ ١جتطٝد ٖر ٙايتٛصٝات عً ٢ازض ايٛاقع َع عسٚزْ ٠كٌ تكازٜس ايٛزشات يًٛصا. ١ٜ
عاشت النقابة الىطنية لعمال التربية حرة مستقلة واحذة مىحذة
المجذ والخلىد لشهذائنا االبرار

ٚنٌ جاَعٚ ١املٓاعً ٕٛخبري
عٔ /اجملًظ ايٛطين

