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وبالمقر الوطني لالتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة  2018 في الرابع من شهر فيفري               

اجتمع ممثلو تكتل نقابات قطاع التربية المعنية بالبيان للوقوف على الظروف االجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو 

ظل تدني القدرة الشرائية التي أثرت بشكل مباشر على الموظفين والعمال ، والتراجع المتعمد وعمال قطاع التربية ، وفي 

، وبعد نقاش  معمق  وعدم التكفل الحقيقي بالملفات واالنشغاالت المطروحة والتباطؤ في معالجتها عن الحريات النقابية ،

 ومسؤول خلص الحضور إلى ما يلي :

 اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة االستداللية ألجور الموظفين تماشيا  ومؤشر غالء المعيشة . -1

 التمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات . -2

 .  هومعالجة اختالالت 240-12المطالبة  بتعديل القانون األساسي لقطاع التربية  -3

المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية  266-14طبيق الفوري ألحكام المرسوم الرئاسي الت -4

DEUA .والليسانس 

 تخصيص مناصب كافية لكل الرتب واألسالك  بما يحقق مبدأ  العدالة. -5

 في غير مادة االختصاص.  صائيةمراجعة القرار الوزاري المتعلق باالمتحانات المهنية ، وإعادة النظر في النقطة اإلق -6

مكرر واستحداث منحة   87تحسين الوضعية االجتماعية لألسالك المشتركة والعمال المهنيين باإللغاء النهائي للمادة  -7

 محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم .

 لجديد .توحيد نسب منح االمتياز في المناطق المعنية ، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس األجر الرئيسي ا -8

 الرفع من قيمة الساعات اإلضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة . -9

 ما يلي : ربيةوعليه قرر ت نقابات الت

 .2018فيفري  14 يوم   النقابات المستقلة لمختلف القطاعاتالذي أقرته  ضرابالعمل والتعبئة إلنجاح  اإل -1

االستعداد ومن أجل تحقيق المطالب المرفوعة ،  2018فيفري  21و 20 الدخول في إضراب وطني شامل  يومي -2

 ألي موقف تصعيدي يتقرر الحقا . 

 :ختاما إن التكتل النقابي 
  . يطالب  الحكومة أخذ المطالب مأخذ الجد وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إليجاد حلول عملية ملموسة •

رتبهم وأسالكهم  االلتفاف حول مطالبهم المشروعة ، والتجند إلنجاح  كل الزمالء والزميالت  بمختلف يدعو •

 الحركات االحتجاجية .

 نطالب حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة

 

     


