
النقابات المستقلة لقطاع التربیة الوطنیةتكتل 
UNPEF-CNAPESTE-SNTE-SNAPEST-CELA-SATEF

05/2019:بیــان
االحتجاجیة،جلسة عمل لدراسة آفاق الحركة 2019يریفف14الخمیسیوم قطاع التربیة الوطنیةنقابات تكتلعقد

:اللقاء إلىخلص و بعد نقاش جاد ومسؤول 
:الجانب االجتماعي و المھني

إشراك النقاباتدونرفض تجاوز وزارة التربیة الوطنیة لعمل اللجنة المشتركة لمعالجة القانون األساسي بإعدادھا لمشروع .
 و بأثر رجعي14/266التطبیق الفوري للمرسوم.
 المھني،موظفو المصالح االقتصادیة، موظفو التوجیھ المدرسي و(إنصاف األسالك المتضررة من إعادة التصنیف

).موظفو المخابر، مساعدي ومشرفي التربیة، مستشاري التغذیة المدرسة
 القاعدیة و رتب الترقیةالتمسك بمقترح النقابات في اللجنة المشتركة فیما یتعلق بتصنیف أسالك التدریس في الرتب

17، 15، 14: الثانويـ16، 14، 13: المتوسطـ15، 13، 12: االبتدائيـ:بالكیفیة التالیة
 مكرر و استحداث منحة خاصة باألسالك المشتركة و العمال المھنیین87اإللغاء النھائي للمادة.
التمسك بالتقاعد النسبي  و التقاعد دون شرط السن.
المطالبة بآلیات تعید التوازن للقدرة الشرائیة.
 1989تحیین منحة المنطقة على أساس األجر الرئیسي الجدید بدل المعتمد في سنة.
 بتمكینھم من االستفادة من الترقیة إلى رتبة أستاذ مكون بتثمین2012جوان 03إنصاف األساتذة المتكونین بعد

.خبرتھم المھنیة
 بعطلة نھایة األسبوععدم المساس.
عدم المساس بحق الموظف و العامل في العطلة المرضیة.

:الجانب التربوي و البیداغوجي
إعادة النظر في البرامج والمناھج الدراسیة بما یتماشى و مستوى التالمیذ ال سیما في مرحلة التعلیم اإلبتدائي وتحسین

.لتحقیق شعار التعلیم النوعيالتكوین وظروف العمل والتمدرس
تخفیض الحجم الساعي لجمیع األطوار مع مراعاة حجم العمل والمھام .
عدم المساس بالسلطة البیداغوجیة لألستاذ.

:الحریات النقابیة
للممثلینالمحاضر المشتركة ـ توفیر المقرات ـ حق التفرغ (رفع التضییق على حریة ممارسة العمل النقابي محلیا ووطنیا

)...النقابیینعنـ رفع العقوبات و المتابعات القضائیة النقابیین أثناء ممارسة نشاطھم ـ حق الدخول إلى المؤسسات التربویة

:و من أجل تحقیق ھذه المطالب تقـــرر
2019فیفري27احتجاجیة جھویة یومبوقفات مرفوقا2019فیفري27و26شامل یومي إضراب وطني الدخول في

)10:00بدءا من الساعة العاشرة صباحا غلیزان، البلیدة، باتنة و األغواط بالوالیات التالیة أمام مدیریات التربیة

یدعو تكتل النقابات كل موظفي القطاع إلى التجند إلنجاح اإلضراب و الوقفات االحتجاجیة و االستعداد لمواصلة : ختاما
.كل المطالب المشروعةإلى غایة تحقیقالنضال 

عاش التضامن النقابي في سبیل تحقیق المطالب المشروعة
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