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 للمجلس الوطني 35بيان الدورة العادية 

تربية، عقد االتحاد اجتماعية صعبة لموظفي عمال الول مدرسي ميزته مشاكل االكتظاظ وأوضاع مهنية وظل دخفي        

الحراك الشعبي ال انوية محمد بن تفتيفة، البليدة وبث 2019أكتوبر  01سبتمبر إلى  29لمجلسه الوطني من  35الدورة 

 تجسيد السيادة الشعبية،غيير الجذري لمنظومة االستبداد والفساد ويزال كله إصراراً على الت

 مجتمعون إلى:السياسية، خلص القابية وية النمناقشة مستجدات الساحة الوطنوبعد تحليل و

 

  :التمسك بـد استقرارا القطاع، ومما قد يهد موظفي قطاع التربيةاالستمرار في تجاهل مطالب عمال والتحذير من مغبة 

 التقاعد دون شرط السن.سترجاع الحق في التقاعد النسبي وا 

 ممثليهمقوق العمال وحابية والحريات النق إشراك النقابات في إعداد قانون العمل بما يضمن. 

 .ترقية الخدمات الصحية العمومية بما يكرس الحق في الطب المجاني 

  اعتماد نظام لية ألجور الموظفين بما يتماشى ومؤشر غالء المعيشة وإعادة النظر في الشبكة االستدال

 محفز. تعويضي

  ع الرتب واألسالك في التصنيف إلنصاف لجميابما يحقق العدالة و معالجة اختالالت القانون الخاص

 الترقية.و

 المعدل و 14/266الفوري للمرسوم  التطبيق( المتمم بتثمين الشهادات العلميةD.E.U.A + .)ليسانس 

  مع إعادة النظر في هيكلة وافق المهام البيداغوجية الموكلةتخفيض الحجم الساعي لمختلف األطوار بما ي 

 .االبتدائي نظراً لخصوصيته التعليم

  تمكينهم من رتبة أستاذ مكون.ل 2012جوان  03تسوية وضعية األساتذة المتكونين بعد 

 مكين األستاذ المكون من االستفادة من رتبة مدير في األطوار الثالثة.ت 

  تحيين منح في الجنوب والصيفية المدرسية  ةالدخول والخروج الخاصة بالعطل تواريخ إعادة النظر في

 . توحيد نسب منح االمتيازمع ولجديد المناطق وفق األجر الرئيسي ا

 الرقي بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف و البرامج بما يحقق جودة التعليمالمناهج و سياسة إعادة النظر في

 المدارس العالمية الناجحة مع الحفاظ على هويتها.

  تمكينهم من الحق في لموظفي وعمال التربية و اض المهنيةعادة تصنيف األمرإو ملف طب العمل

 المناصب المكيفة.

   الضريبة على الدخل مراجعة(I.R.G) ة كل التعويضات والمنح بما في ذلك العائلية.الرفع من قيمو 

  مكرر  87إللغاء النهائي للمادة العمال المهنيين باة االجتماعية لألسالك المشتركة وتحسين الوضعي

 لهم. اصةخ استحداث منحةو

  على تمدرس مباشر سلبي وبشكل تؤثر أضحت  الرفع من ميزانية تسيير المؤسسات التربوية التي

  التالميذ.

  اللجنة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية مع ت الخاصة باللجان الوالئية وتنظيم االنتخابا

 اإلسراع في صب الميزانيات المالية في الحسابات الخاصة بها.  

  و ق عنرفع التضيي ً لى المؤسسات التربوية وتجسيد الحوار الدخول إممارسة الحق النقابي محليا

 المفاوضة بمحاضر مشتركة ملزمة،و
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أن حل األزمة السياسية في البالد ال يكون إال عبر يرى و دعم الحراك الشعبي السلميب تزامهلاإن االتحاد يؤكد          

وأجواء باتخاذ اجراءات تطمينية من شأنها أن تشجع انخراط الشعب  ظروفاج إلى توفير الذي يحتوصناديق االقتراع 

 منها على الخصوص:العملية االنتخابية، الجزائري في إنجاح 

  لحراكا سجناءسراح معتقلي و وإطالقتقاالت االع الكف عن. 

 الخاص.فع التضييق عن االعالم العمومي ور 

 الجزائر العاصمة. في وبالخصوص ة من أجل حرية التجمهر السلميوميرفع الحصار عن الفضاءات العم 

  بدوي حكومةرحيل  ً  .المرفوضة شعبيا

 

ً أية محاولة للتدخل األجنبي في الشأن السياسي الداخلي للوطن  ،رـــــفي األخي ً قاطعا فإن االتحاد يرفض رفضا

 ا،مصدرهمهما كان 

 ً ر الديمقراطية يل األسلم والجسر اآلمن لبناء جزائر جديدة، جزائإن التوافق الوطني هو السب ،ختامـــــــــــا

   ، جزائر الحق والقانون والعدالة االجتماعية. والحريات
 

 رئيس االتحــــــــــاد                                                                      

 


