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 2018فيفري  24الجزائر العاصمة في :                                                                                                                    

 02/2018 : انــبي
اعتماد طرق متعددة للتضييق و يةالحكومة والمنظمات النقاب بين أمام غياب الحوار االجتماعي الجاد  -     

عوض النزاعات الجماعية  في فض   اآللي للعدالة لجوءالو في استعمال السلطة والتعسفعلى العمل النقابي 

أمام و، التحكيم فالمصالحة ثم الوساطة من خالل  90/02تطبيق اآلليات المنصوص عليها في القانون 

القوانين والتشريعات وسياسة الهروب إلى األمام وعدم التكفل الحقيقي بالملفات استمرار خرق 

  .واالنشغاالت العمالية

التربية و في قطاعي الصحة الحكومةطرف أمام التسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من  -     

استعمال عمل وتوظيف ذلك لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن عن ال الوطنية بحجة الغياب والتخلي

 .المهنية واالجتماعيةلمشاكلهم المطالبة بحلول و اإلضرابحقهم في 

تحقيق المطالب بشكل هادئ  إلى المؤدية الجماعية والمفاوضاتالحوار الجاد والمسؤول أمام غياب  -      

االحتقان والتعقيد ويفتح المزيد من واالنسداد الحاصل في العديد من القطاعات والذي سوف يؤدي إلى ، 

 .كل االحتماالتعلى الباب 

 لتقييم UNPEFبالمقر الوطني لالتحاد  اجتماعاعقدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات           

والذي  2018فيفري  14لحركة االحتجاجية واإلضراب الوطني في مختلف القطاعات الذي قامت به يوم ا

كما بينت ذلك الوقفات نجح في تعبئة العمال والعامالت المنتمين لعدة قطاعات حول المطالب المرفوعة 

صبيحة ئر العاصمة جزالفي ااألمني غير المسبوق  بالحصارنددت النقابات حيث ، أمام مقرات الواليات 

وتمسكت بإعادة ادماج المفصولين عن العمل ، المناضلين والنقابية  تلقياداا حتجازاتوقيف ووذلك اليوم 

 .الممنهج هذه السياسات وصمت الحكومةفي ظل استمرار و .والمحكوم لصالحهم 

 ما يلي :قرر التكتل النقابي  فإن

مع تنظيم تجمعات جهوية يعلن عن أماكن  2018 أفريل 04الدخول في إضراب وطني شامل يوم  -*

 تنظيمها الحقا.

السارية  قوانين والتشريعاتتوظيف الإلى تدعو الحكومة  النقابات المستقلة لمختلف القطاعاتإن  ختاما :

ومن خاللهم التنظيمات النقابية وشيطنة تجريم سياسة من  حذر، وت لفض النزاعات الجماعية المفعول

دي المزيد من االنسداد التفكوسيلة ناجعة مع الحكومة الجاد الحوار والعمال ، وتبقى متمسكة بالموظفين 

 : المتمثلة فيما يلي ا ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف بياناتهو

 ـ حماية الحريات النقابية .

 ـ مشروع قانون العمل.

 ـ قانون التقاعد.

 ـ حماية القدرة الشرائية.

 النضال وحده الكفيل بتحقيق المطالب                                         
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