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 10/2019بيان رقم 

 1961أكتوبر  17 مظاهراتوالشعب الجزائري يحيي ذكري لحراك الشعبي السلمي، من ا (35)الخامسة والثالثين عشية الجمعة     

 كنف الحرية فياالستقالل والعيش  فيقهم مسالمين ومطالبين بحآالف الجزائريين الذين لم يكن لهم ذنبا سوي أنهم خرجوا  متذكرا التاريخية

الرافضة لمشروع قانون المحروقات، الشعبية موازاة مع االحتجاجات و ، والكرامة ليكون مصيرهم القمع والتقتيل من قبل االحتالل الفرنسي

االعتقاالت التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي ومختلف أشكال العنف والتعديات الممارسة ضد المسيرات السلمية مرآي من وأمام 

 خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.والتي تعد 

وارتفاع نسبة التضخم، انعقدت دورة عادية وفى أجواء دخول اجتماعي صعب ميزه غالء األسعار مع االنخفاض الرهيب للقدرة الشرائية 

ألجل تقييم الدخول االجتماعي ودراسة األوضاع الحالية  2019أكتوبر  17يوم  CSAللمجلس الكونفدرالي لكونفدرالية النقابات الجزائرية 

 وتحديد األفاق المستقبلية.

 :ما يلي إلىل خلصت نتائج الدورة ولمحتوي محاضر المجالس الوطنية لكل النقابات، وبعد نقاش جاد ومسؤ وبعد السماع        

 غاية تحقيق مطالبه المشروعة. إلىتقويته دعم الحراك الشعبي السلمي والعمل على  التمسك بمواصلة -1

قرارات وقوانين مصيرية  وإصدارالمطالبة برحيل حكومة بدوي وتشكيلته غير الشرعية مع رفض استغالل الظروف الحالية لتمرير مشاريع  -2

 ..قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد.. ، على غراروتمس بالسيادة الوطنية األجيالترهن مستقبل 

ارض الجزائر وهي الجهات  فيوتبيحه  أراضيها فيتخدير من استغالل الغاز الصخري لخطورته البيئية والصحية وخاصة من دول تمنعه ال -3

 ..مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية. فيعينها التي عرقلت البحث واالستثمار 

طالت نشطاء الحراك الشعبي  التيجملة المتابعات التعسفية  إدانةنشطاء الحراك الشعبي السلمي مع الفوري على معتقلي الرأي و اإلفراج -4

 السلمي.

  .العاصمة منافذوالتنقل وغلق التنديد بالتضييق الممنهج على الفضاءات العمومية وحرية التظاهر  -5

 العمومي والخاص. اإلعالماستنكار التعديات والتضييق على حرية التعبير ومحاصرة ومراقبة  -6

وتمسكا بمطالبها األساسية المرفوعة )ملف  ،ودعما للحراك الشعبي السلمي CSA ةكونفدرالية النقابات الجزائري إن       

ملف الصحة العمومية والحماية  –ملف القدرة الشرائية  –ملف قانون التقاعد  –ملف قانون العمل  –الحريات النقابية 

مشاريع والقرارات والقوانين التي يراد تمريرها تحت غطاء حكومة غير شرعية بخطورة ال وعيهاواالجتماعية(، 

 تنظيم قررت  ،المزرية للعمال الجزائريينالظروف المهنية واالجتماعية  وأمام ،مرفوضة شعبياو

 شرة صباحا.والئية متزامنة على الساعة العاأو وقفات  بمسيراتمرفوقا  2019 أكتوبر 28 بتاريخيوما احتجاجيا         

إطار التوافق الوطني والتي  فيوتوفير ضمانات  ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءاتجدد دعوتها بإذ ت CSAإن كونفدرالية النقابات الجزائرية    

المحافظة الحراك الشعبي السلمي إلى التحلي باليقظة وضبط النفس و فيتسمح بإنجاح أي مسار انتخابي نزيه وشفاف، فإنها تناشد الجميع 

 الوطنية. ةحدالحفاظ على الوعلى السلمية والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري و

                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  


