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تقريرإعلمي 

 في الوضاع الهشة للمؤسسة  أعوان الخطوط التونسية ينظرون

 اجتمع أعوان الخطوط التونسية بالمقر الجتماعي للمؤسسة بدعوة من النقابة العامة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل

 للطل ع على الوضعية الماليتتة للشتتركة ولتتتدارسو تحت اشراف عضو المكتب الكنفدرالي فوزي الزغلمي من أجل ا

مشرو ع هيكلة المؤسسة والتعديل ت المقترحة من لطرف النقابة العامة.

  بالمئتتة متتن أستتهم74.4وقد لطالب العوان وزارة النقل ومتتن وراءهتتا الحكومتتة باعتبارهتتا المالتتك الرئيستتي وبنستتبة 

التعبير عن مدى التزامهما واستعدادهما لنقاذ المؤسسة.ب بتحديد موقفها من الوضعية المالية المتردية والمؤسسة

 كما أكد ت النقابة العامة في اجتماعها على ضرورة التدخل المالي للحكومتتة بصتتفتها التعديليتتة للتخلتتص متتن المديونيتتة

ودعم وزارة النقل لمشرو ع الهيكلة بصفة ناجعة.

 ودعا العوان الى اعادة النظر في مشرو ع الحالة علتتى التقاعتتد المبكتتر المقتتترح متتن لطتترف الدارة العامتتة للمجمتتع

  تفعيتتل ملتتف الحوكمتتة الرشتتيدةضتترورة بين النجاعة القتصتتادية وبيتتن النجاعتة الجتماعيتة. كمتتا أكتتدوا علتتى اتوفيق

 للخطوط التونسية التي يمكن أن توفر لها مرونة في التصرف في كل المشاريع الستراتيجية والقرارا ت المصيرية في

الطار منافسة السوق.

 ولطالبو بإعطاء المركب الفني التابع لمجمع الخطوط التونسية المزيد من الهتمتتام لمتتا يملكتته متتن بنيتتة تحتيتتة ومتتوارد

بشرية قادرة على ماهو أفضل.

كّسك العوان بمطلبهم تجاه الدارة العامة بمزيد التعويل على ادارة شحن البضتتائع وبلتتورة سياستتية تجاريتتة ناجعتتة  وتم

 للستفادة من المناخ القتصادي بالبلد واعطاء الفرصة للعوان العاملين بهذا الفضاء لتنمية الموارد المالية للمؤسسة,

 ي يسود منذ سنين, وكذلك السرا ع بتفعيل وتطبيق مقترحتتا ت كتتل التستتميا ت للخطتتط الوظيفيتتةذوالقطع مع التهميش ال

المظبولطة بالهيكل التنظيمي بالشركة.

 وفي نهاية الجتما ع لطالب أعوان الخطوط التونسية بتسوية الوضعيا ت الدارية المتفق فتتي شتتأنها واحتستتاب المفعتتول

  والتأكيد على مواصلة الحوار المباشر بين الدارة العامة وكتتل اللطتتراف ليجتتاد2013المالي ابتداء من شهر جانفي 

حلول ناجعة ولنقاذ المؤسسة من التداعي.
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حدث التنسيقية الجهوية بتوزرستعد لت  الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

  اجتمع أعوان نقابة شركة النقتتل بتتتوزر, للشغل الخ الحبيب قيزةالتونسية العام للكنفدرالية العامة المينتحت اشراف 

  نقابتتة الصتتحة بتتدقاش ونفطتتة وتمغتتزة ونقابتتة نان نقابة التعليتتم واعتتواقوافل وأعوان نقابة شركة توزيع المياه واعوال

اليمة وذلك لتكوين التنسيقية الجهوية بتوزر.

  متتنوقد تم تكوين لجنة وقتية متكونة من الخوة لطارق الخزار, يونس قمرة , مالك شتتبوكي ونجيتتب الكيتتدودي وذلتتك

لتنسيقية الجهوية بتوزر.أجل التحضير للمؤتمر النتخابي الول ل

اجتماعات نقابية في قفصة وصفاقس

  العامة التونسية للشغلكنفدرالية النقابا ت التابعة للواانعقد اجتما ع عام في كل من قفصة وصفاقس أشرف عليه ممثل

لك لتدارس الوضا ع وتقييم المرحلة السابقة ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة.ذو

الكنفدرالية تحدث نقابة البنكية للخدمات في مدنين

عقد ت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اجتماعا عاما بمدنين مؤخرا قصد تكوين نقابة البنكية للخدما ت.
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ون وقفة احتجاجيةذنقابة عمال الطفولة بالقصرين ينف

   وقفتتة احتجاجيتتةتنفيتتذ العامة التونستتية للشتتغل كنفدراليةقرر اعضاء نقابة عمال الطفولة بالقصرين المنضوية تحت ال

  وانطلقتتا متتن الستتاعة العاشتترة23/01/2013لمدة ساعتين بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين وذلك يتتوم 

 صباحا احتجاجا على عدم استجابة وزارة الشراف لمطالبهم المشروعة التي لطالبوا بها في عديد المناسبا ت ولم يتلقتتوا

 أي اجابة, وتتمثل هذه المطالب في ضرورة السرا ع في انتداب عملة الحضائر القارة والظرفية المباشرين مع اعتمتتاد

 اييس المعمول بها وبشكل مرحلي وتتتدريجي وعتتدم اخضتتاعهم التتى منتتاظرا ت وتمييزهتتم ايجابيتتا عنتتد النتتتداب وقالم

  حستتب القدميتتة والمؤهتتل العلمتتي والتمييتتز اليجتتابي عنتتد النتتتداب, كمتتا لطتتالبوا16السرا ع في انتداب عملة اللية 

  كما هتتو الحتتال ي الترستتيم واعتمتتاد جتتدول بتعديل القانون الساسي الخاص بالعملة في خصوص التدرج في الصنف

 التصنيف المهني المعتمد لدى الوزارة الولى فتتي التصتتنيف المهنتتي للعملتتة حستتب المؤهتتل العلمتتي والتقنتتي, وادمتتاج

العملة المتحصلين على شهادة الباكالوريا في الخطة المناسبة لمؤهلتهم.

 وأكد العضاء على مطلب تمكيتتن العملتتة بقطتتا ع الطفولتتة متتن المعلومتتة حتول المنتتاظرا ت المهنيتتة لدمتتاجهم بالستتلك

 الداري المشترك في البان, وضرورة تعميم التفاقا ت المبرمة مع نقابا ت العملة في جميع الوزارا ت (عملتتة التربيتتة,

  للعملتتة بهتتذه التتوزارا ت وحيتتث تخضتتع لنفتتس القتتانون الفلحة, الخ..) فتتي كتتل متتا يهتتم المنتتح والمتيتتازا ت المخولتتة

 الساسي. ولطالبو بضرورة ترسيم اصحاب العاقة العاملين بالقطا ع وتمييزهم ايجابيا نظرا للحالة الجتماعية واحترام

العتماد النقابي والتعددية.

إعداد : لجنة العلم بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل
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