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الذي  تهربها من الحوار االجتماعيعي" اتجاه كل الحركات المطلبية والكل قم لسياسة " لحكومةافي ظل اعتماد  

مع غالء المعيشة و لتضخمالمنهكة جراء ا اعيةلمطالب الجبهة االجتم عمليةحلول يجاد اب والكفيل الوحيد تتغنى به

، عقد المكتب الوطني أسوأ مراحلها في ظرف تعرف فيه الشراكة مع وزارة التربية و ، القدرة الشرائية انهيار 

 ً ً استثنائيا بالمقر الوطني لوضع م  5142سبتمبر  52-51هـ الموافق لـ 4111محرم  41-41 يومي اجتماعا

 المتمثلة في:المطالب  لتحقيق مناسبلورة موقف بل إستراتيجية التحرك الميداني 

ظر في المطالبة بإعادة النة وصادية المعتمدة من طرف الحكوماالقتللسياسات االجتماعية و المطلق الرفض -4

 .عادل للثروة الغير في التوزيع  رالتحذير من االستمراسياسة األجور و

أي إخفاق الثاني من اإلصالحات التربوية" وتحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف "الجيل  -5

موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية ال سيما مع تجديد  ، تحقيق "جودة التعليممحتمل للمدرسة الجزائرية في 

 . ي االمتحانات الرسميةف

المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية  622-41 رقم: لتطبيق الفوري للمرسوما -3

 . صدوره المالي الرجعي من تاريخ األثرالحق في و الجامعية

في معالجة اختالالت القانون الخاص تحقيقا لمبدأ النقابات بين الوزارة وعمل اللجنة التقنية المشتركة ب االلتزام  -1

  .العدالة واإلنصاف في التصنيف والترقية واإلدماج بين مختلف األسالك

 المصالح االقتصادية ،ص )انصاف االسالك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصو -1

 .(المدرسية والتغذية يينبر، المخ المساعدين والمشرفين التربويين التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ،

بدء من  ألساتذة االطوار الثالثة ساعات 1 إلى 3تخفيض من الو فيض الحجم الساعي ألساتذة التعليم االبتدائيتخ -2

 سنة. 51خبرة تتجاوز برئيسي قية االساتذة القابعين في رتبة وايجاد حل لتر ،الدرجة الثامنة 

مكرر  27لألسالك المشتركة للعمال المهنيين باإللغاء النهائي للمادة والمهنية تحسين الوضعية االجتماعية  -7

 .واستحداث منحة معتبرة لهم

المستقلة لمختلف بكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات دون شرط السن والتمسك بالتقاعد النسبي و -8

 ملف الحريات النقابية(.ون العمل، ملف القدرة الشرائية والقطاعات )ملف قان
العدالة في االستفادة من منحة االمتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس األجر توحيد الفهم و -9

 .4191سنة  منذ المعتمدبدل  الرئيسي الجديد

التضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى والحكومة  في برامجوأمام سلسلة التراجعات االجتماعية  : ختاما

اجتماعي توفير شراكة حقيقية وحوار نبه إلى يالمكتب الوطني  العمالية فإنواتساع دائرة انشغاالت القاعدة األمام 

 عقد الجمعيات العامة مواصلةالمكاتب الوالئية  ويدعو، فضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة ي فعلي

 .واالستعداد ألي موقف لتجندل العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسالكهم  لكلتوسيع االستشارة و

 ما ضاع حق وراءه طالب                                            
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