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 2018فيفري  25الجزائر العاصمة : 
 

 بيـان مشترك رقم : 2018/02

 

 في جو يسوده االمتعاض والقلق الشديدين مما آلت إليه األوضاع بقطاع التربية جراء حزمة اإلجراءات التهديدية         

 فئاتدون اعتبار لمختلف الدعوات من ضد زمالئنا األساتذة ي باشرتها وزارة التربية الوطنية المتسارعة التواالستفزازية 

يفضي إلى حلول حقيقية النشغاالت الموظفين والعمال ودرأ مخاطر  فعليمن المجتمع الجزائري لفتح حوار  تعددةم

تحديد آفاق الحركة االحتجاجية كذا و 2018ي ريفف 21و 20 إضراب يوميالوقوف على نتائج من أجل والالاستقرار ، 

يسجل الحضور  إذو، 25/02/2018بتاريخ  UNPEFاالتحاد الوطني  ربمققطاع التربية ل النقابياجتمع التكتل ، المستقبلية 

 .رغم التعتيم والتضييق  لإلضرابالواسعة  االستجابةمن خالل ارتياحهم للتفاعل القوي مع نداء التكتل 

 : بـاستعجاال يطالب و

 2012-2010-2006-2003) غرار السيناريو المتكرر في كل مرةعلى  عزلال جراءاتإالتوقف الفوري عن تطبيق        

 إالوضع التي لن تزيد الو بمصداقية المدرسة الجزائرية مساساتعد صارخ على القوانين وباعتبارها  مرتين( 2014و

 .إلى مناصبهم عودتهمغاية  إلىالمفصولين  مع األساتذةوالوقوف ، الالمشروط مع الزمالء  كتل تضامنهتال تجددو، تعقيدا

 المطالب التالية :تمسكا بيبقى مو

بمستخدمي التربية المتعلق  12/240 القانون األساسياختالالت ومعالجة لمراجعة بتعهداتها  التزام وزارة التربية -1

 .266-14التطبيق الفوري ألحكام المرسوم الرئاسي الوطنية  ، و

 () التقاعد ....طار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التمسك بالمطالب المرفوعة في إ -2

، مع اإلسراع في  فاق الترقية وتخصيص مناصب كافية لكل الرتب واألصناف بما يحقق العدالة بين كل األسالكآفتح  -3

 مراجعة المرسوم الخاص باالمتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة اإلقصائية.

مكرر واستحداث منحة  87تحسين الوضعية االجتماعية لألسالك المشتركة والعمال المهنيين باإللغاء النهائي للمادة  -4

 معتبرة لهم.

 توحيد الفهم والعدالة في االستفادة من منحة االمتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس األجر الرئيسي الجديد. -5

 بما يكفل العيش الكريم . 2018تداعيات قانون المالية  جراء لألسعاراالرتفاع الجنوني و القدرة الشرائيةمعالجة تدني  -6

    : كتلت نقابات التررقـليه عو
 
 

 

 . 10/03/2018 يومفي االجتماع المرتقب  ايحدد تاريخه حركة احتجاجيةالدخول في  -*
 

العمال وطموحات مستوى التفاوض بما يخدم تطلعات  إلىاالرتقاء بالحوار بالتكتل النقابي في قطاع التربية يدعو  :ختاما

مييع النضال لتفويت الفرصة عن محاوالت ت تامال التجندبميع الزمالء والزميالت جإلى ويتوجه  ، همالنشغاالتويستجيب 

 . النقابي قصد تحويل األنظار عن الملفات الكبرى

 لنضال وحده الكفيل بتحقيق المطالبا

 


