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االحتفاالت بحلول السنة األمازيغية التي أضحت عيداً وطنياً يسهم في تعميق اإلحساس بالموروث تزامناً و        
هـ  1439اني ربيع الث 29و 27،28 أيام كتب الوطني اجتماعه الدوريعقد الم لشعب الجزائري ،ل الثقافي

والجبهة االجتماعية ئر العاصمة . يأتي هذا االجتماع بالمقر الوطني بالجزا 2018جانفي  17و 15،16الموافق لـ 

من زيادات في أسعار الوقود التي انعكست وما صاحبه  2018تشهد غلياناً وحراكاً نتيجة تداعيات قانون المالية 

سلباً على القدرة الشرائية للعمال ، كما كان مناسبة للوقوف على التراجع الرهيب عن الحريات النقابية والمكاسب 
  .ري والعمال خاصة عقودا من الزمناالجتماعية التي ضحى من أجلها الشعب الجزائ

 وبعد نقاش مستفيض خلص االجتماع إلى :    

  التنديد والرفض لكل أشكال القمع والتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي ، والدعوة إلى احترام الدستور

 واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية .

 سي المطالبة استعجاالً باإلفراج عن القانون األساسي الخاص بأسالك التربية ، وتطبيق أحكام المرسوم الرئا

 ، وتحميل وزارة التربية مسؤولية أي تأخير أو مماطلة. 266-14رقم 

  التمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات )ملف التقاعد ، ملف قانون

التجمعات أمام مقرات و 2018فيفري  14العمل وملف القدرة الشرائية( ، واالستعداد إلنجاح إضراب يوم 

 الواليات، وكل ما يليها من احتجاجات يقررها التكتل. 

  عضوية في كل من المجلسين الإشراك االتحاد في مناقشة وإثراء كل مشاريع اإلصالحات التربوية ، وحق

 الوطنيين للتربية والمناهج والبرامج .

 وريا قبل عرضه على الحكومة ، والتأكيد على المطالبة باطالعنا على المشروع النهائي إلعادة هيكلة الباكال

 رفضنا التام ألي مساس بمواد الهوية الوطنية.

 .إعادة النظر في المرسوم الخاص بالنقطة االقصائية في مادتي الفرنسية واإلعالم اآللي في االمتحانات المهنية 

 ولتحقيق هذه المطالب وانجاح الحركات االحتجاجية المختلفة  تقرر ما يلي :

 . 2018جانفي  25عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية يوم  -*

 . 2018جانفي  27عقد مجالس والئية موسعة إلى المكاتب البلدية والفروع النقابية واللجان الوالئية يوم  -*

 .بالمقر الوطني  2018جانفي  31يحدد الموقف الوطني في لقاء يوم  -*
 

الجاد االجتماعي وزارة التربية الوطنية فتح قنوات للحوار الحكومة وكذا دعوته االتحاد يجدد وفي األخير: 

ويحملها مسؤولية عدم ، عمال القطاع انشغاالت للتكفل بفعالة و  والمسؤول المفضي إلى حلول عملية

لمواصلة والتعبئة إلى التجند بمختلف رتبهم  وفئاتهم وأسالكهم يدعو كافة موظفي القطاع ، ولقطاع استقرار ا

 النضال السترجاع كل الحقوق المشروعة.

 ما ضاع حق وراءه طالب
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