
 

 بيان 32 سبتمبر 3102

صباحا  بمقر النقابة وبتفويض من المجلس الوطني عقدت األمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية   0011وعلى الساعة   8102سبتمبر 82في اليوم 
،وهذا لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا لموسم والنظر في المشاكل  العالقة التي  لقاء استثنائيا  حضره أعضاء األمانة الوطنية و كافة األمناء الوالئيين

 00يعاني منها عمال القطاع  بمختلف األسالك والرتب 
كم في التأطير التحوبعد المناقشة وحوصلة التقارير الوالئية تم التأكيد بأن القطاع لم يشهد دخوال مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم خاصة من حيث التسيير و

من جهة أخرى  وقف الحاضرون على مشاهد حية وصور حديثة  تعكس تردي األوضاع بالكثير من المؤسسات 00 والتجهيز  وتدهور حالة المطاعم المدرسية 
 0والتي تقرر أن تكون بحوزة  السلطات العليا في البالد  وفق تقارير إحصائية دقيقة 0التعليمة  في مختلف أنحاء الوطن 

يلي ذلك فتح النقاش حول المطالب المشروعة لعمال القطاع التي لم تتحقق بسبب سياسة التسويف و  انسداد قنوات الحوار مع الوزارة                            
ام  وأساليب المماطلة  فهم متذمرون وألن عمال القطاع سئموا من سياسة  الهروب إلى األم0 والتي ظل  األمين العام المعزول يعمل على غلقها  لكسب الوقت 

 :من  
  0عدم احترام الدستور الجزائري  الذي يكفل   حق الممارسة النقابية عوض أساليب الكولسة لقمع الصوت النقابي 
   08/841قانون م بالمالمعدل والمت 203/ 12رفض  الوصاية إعادة النظر في االختالالت التي تضمنها القانون األساسي لموظفي قطاع التربية ،

مساعدو التربية ، المديرون ، المفتشون ،  ،(PTLT)المعلمون وأساتذة التعليم األساسي ،أساتذة التعليم الثانوي و التقني : والذي كان ضحيته  
المدرسية ، المخبريون ، ، مستشارو التربية ، موظفو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ، مستشارو التغذية  النظار،موظفو المصالح االقتصادية 

0                                                                                                       األسالك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان األمن والوقاية
بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب اآليلة  (PTLT)لثانوي و التقني عدم رفع الغبن الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم األساسي و أساتذة التعليم ا

 000وحرمانهم من حقهم في الترقية اإلدارية والتربوية 0 للزوال
  التمسك و  8108جانفي 0بالمئة  ابتداء من 01الزيادة المعلن عنها في أجور األسالك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان األمن و الوقاية و المقدرة  بـ

مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة و نظامهم التعويضي  28بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة و على رأسها  إلغاء المادة 
 0للوصول لمرتبة الكرامة

  عدم االستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا و األوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية 
 0السارية المفعول

 0 عدم استجابة  الوزارة والتزامها   بما تم االتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة 
  ارة التربية  في تقييم  إصالحات المنظومة التربوية ، ويدعونها العتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة لإلصالح بإشراك الفاعلين في الطريقة التي اعتمدتها وز

 0القطاع و المختصين األكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت األمة
 والتعسف في طرد التالميذ من  المؤسسات 0 اع وافتعال األزمات  كالتسرب المدرسي إلخراج التالميذ إلى الشارع استمرار التسيب في تسيير شؤون القط

 0 التعليمة
 :من اجل ذلك وبعد  التشاور و النقاش قرر ت األمانة الوطنية  ما يلـي

   18/01/8102وهذا بداية  من يوم  يوم اثنين  من كل أسبوعالدخول في إضراب متجدد كل /0

  صباحا  أمام مقر وزارة التربية 01011على الساعة   8102أكتوبر  10تنظيم وقفة احتجاجية  يوم األربعاء / 8

إلى االلتفاف حول المطالب المشروعة للنقابة  واالستعداد لكل ما تراه  األمانة  وفي الختام تدعو النقابة الوطنية لعمال التربية كافة منخرطيها  وتنسيقياتها 
 0عاشت النقابة واحدة موحدة وصامدة , الوطنية مناسبا لتحقيق المطالب 

                                    
 
 
 

 82/10/8102حرر بالجزائر في                                                                                                          
 األمانة الوطنية/ ع                                                                                                                                 

  

   

                                     


