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 ف األعمالتصري حكومةسياسة التمييز التي تتعامل بها مراً شديداً جراء واء تعرف فيها الساحة التربوية تذأجفي             
مما ، اهرغم قدم القضاة وتجاهلها لمطالب قطاع التربية ابتها السريعة لمطالبمع موظفي القطاع العمومي خاصة بعد استج

ياسي في ظرف سوالعديد من األسالك األخرى، ووموظفي المصالح االقتصادية لدى أساتذة التعليم االبتدائي  أجج الوضع
نوفمبر  25رؤساء المكاتب الوالئية بتاريخ مياً مع مكاتب التنسيق الجهوية وكتب الوطني لقاء تنظيبالغ الحساسية عقد الم

 ،، البليدةبثانوية محمد بن تفتيفة 2019

 التمسك بـ: الىخلص اللقاء  المستجدات الوطنيةوبعد دراسة وتحليل          

  إعادة النظر في منظومة القوانين التي أضحت عائقاً أمام تعديل القانون الخاص لقطاع التربية الذي تجاوزه
  الزمن.

  مراجعة الشبكة االستداللية لألجور ونظام المنح والتعويضات بما يحقق االنصاف في توزيع الثروة الوطنية
 والعدالة االجتماعية.

  وبأثر مالي رجعي منذ تاريخ صدوره. 266-14التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 

  تحقيق مطالب أساتذة التعليم االبتدائي وخاصة منها توحيد التصنيف التي لطالما رافع من أجلها االتحاد أمام
 وزارة التربية الوطنية.

 لجميع  فعمل اللجنة التقنية المشتركة فيما تعلق بتصحيح اختالالت القانون الخاص بما يضمن العدالة واالنصا
 الرتب واألسالك في التصنيف واالدماج والترقية.

 .استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن 
 .إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف من ثقل المحفظة على التلميذ 
  بالترقية الى رتبة مكون. لتمكينهم من االستفادة 2012جوان  03تسوية وضعية األساتذة المتكونين بعد 

  مراجعة تواريخ الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية في الجنوب وتحيين منح المناطق وفق
 تياز.ماالجر الرئيسي الجديد مع توحيد نسب منح اال

  العمل وتوفير المناصب المكيفة.طب تفعيل ملف 
  تعويضات لألسالك المشتركة والعمال المهنيين بما يحفظ لهم آليات استعجالية لتحسين األجور والمنح والإيجاد

  أدنى شروط العيش الكريم.
سبب ب التي يتعرض لها الزمالء أساتذة التعليم االبتدائي الضغوطاتإن االتحاد إذ يحذر من كل أنواع التهديدات و            

ً  الحق في ممارسة االضراب فإنه يؤكد على ضرورة التقيد باحترام ة،المطلبي حركتهم ن الدخول يعلن عو ،المكفول دستوريا
 لمجلس الوطني التيذلك في دورة اوالتي طال أمدها و ةلدفاع عن المطالب المرفوعسلسلة من الحركات االحتجاجية ل في

 ستعقد في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
ميع األسرة التربوية بجيهيب بقطاع التربية الوطنية و ليهاإ حكومة األوضاع التي آلالراً فإن االتحاد يحمل أخي           

إلنجاح الحراك النقابي القادم من أجل افتكاك الحقوق مستجد  أليتوحيد الصفوف واالستعداد  أسالكها إلىأطوارها و
  المشروعة. 

  "ما ضاع حق وراءه طالب"                                            

 رئيــــس االتحـــــــاد                                                                              
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