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  5112افريل 11:يف اجلزائر                                                                                                                                                                                                                              الوطين اجمللس

 الوطنية لعمال الرتبيةلنقابة الوطين  مجلسالبيان اخلتامي لل

 11ن يوم السبتيعلى إثر النجاح الباهر الذي حققه املؤمتر الوطين الثالث للنقابة  ، عقد اجمللس الوطين  دورته السادسة والعشر

للوقوف على خالصات و توصيات و مقررات املؤمتر، ووضع خطط و  ،بثانوية ابن اهليثم رويسو اجلزائر العاصمة  5102أفريل 

العمل لتنزيلها على أرض الواقع، و كذا دراسة املسألة التنظيمية للنهوض بعمل هياكل النقابة، ومواجهة التطورات  برامج

املتسارعة ورفع التحديات املفروضة على موظفي قطاع الرتبية ،و انتخاب اللجان املنبثقة عن املؤمتر واملصادقة على النظام 

كما كان االجتماع فرصة لتسطري و تدبري الربنامج املرحلي و مباشرة .لوطنية الداخلي واإلعالن عن تشكيلة األمانة ا

امللفات اآلنية و على رأسها قضايا تعديل القانون األساسي لعمال قطاع الرتبية و ملف اخلدمات االجتماعية وطب العمل 

اغوجي من مناهج وبرامج ووتائر مدرسية والسكن واملنح والعالوات ملوظفي اجلنوب واهلضاب  العليا واالوراس وامللف البيد

و بعد نقاش مستفيض و هادف و مسؤول تناول خالله أعضاء اجمللس الوطين  بالدرسة و .ختص املدرسة العمومية اجلزائرية

 .التحليل كل القضايا املعروضة يف جدول األعمال

 :سجل ن/1

 -  بثانوية حسيبة بن بوعلي القبة  باجلزائر  5102مارس  52و55، 50املنعقد أيام  بكل فخر و اعتزاز جناح املؤمتر الثالث

و "معا من اجل تدعيم  العمل النقابي  والدفاع عن املكتسبات العمالية لتحقيق  العدالة االجتماعية: "العاصمة حتت شعار

واستثنائية، من  الذي تزامن مع الذكرى اخلامسة عشر لتأسيس النقابة ، هذا املؤمتر الذي شكل حمطة نضالية تارخيية

حيث التنظيم احملكم و املواد األدبية و الفكرية ذات الدالالت السياسية و احلقوقية و املطلبية و اليت كانت مواضيع للنقاش 

اهلادف و املسؤول، وكذا من حيث التوصيات و املقررات الصادرة عنه، و األجهزة و اهلياكل املسرية اليت انبثقت عن أشغاله، 

وبذلك سيبقى املؤمتر منارة  ،اجللسة االفتتاحية باحلضور الوازن لقامات نقابية وتغطية اعالمية غري مسبوقةكما متيزت 

 . مضيئة يف تاريخ منظمتنا

 - نوه باإلخنراط اجلماعي والطوعي لكل مناضالت ومناضلي االسنتيو يف التحضري املادي واألدبي خالل كافة حمطات ن

 .النجاح الواسع الذي عرفه املؤمتر الوطين، مما مكنه من

 -  بثانوية الرياضيات بالقبة  5702أفريل  70االرتياح لتنصيب اللجنة املشرتكة بني نقابات القطاع والوزارة الوصية يوم

لضمان إنصاف كل أسالك  05/547املعدل واملتم باملرسوم  70/502ملراجعة ومعاجلة اختالالت ونقائص القانون األساسي 

يضمن   ممية ، ويؤكد على ضرورة أن جيد امللف حال نهائيا لضمان مسار مهين متوازن  لكل موظفي القطاع من الرتبية الوطن

 .استقرار املدرسة ورجوعها لدورها األساسي يف تربية  وتعليم الناشئة 

 -   الراتب اجلديد لفئة مكرر من قانون العمل ، وصرف  78ضرورة التعجيل يف صرف األثر املالي لتطبيق إلغاء املادة

 .األسالك املشرتكة والعمال املهنيني وأعوان األمن والوقاية مع األثر املالي الرجعي  

 0 /وضحن: 

  -  القوانني يف تضمنها نصت على ضرورة   70/75من املرسوم الرئاسي  070ن الرتقية اآللية مل يتم افتكاكها ألن املادة ا

النقطة هلذا جيب مواصلة  هساسي لعمال قطاع الرتبية هو الوحيد الذي مل يتضمن هذ، لكن  القانون األاألساسية لكل قطاع

لوظيفة لع هذا احلق املهضوم من طرف وزارة الرتبية الوطنية واملديرية العامة االنضال يف إطار التكتل النقابي من اجل ارج

 .العمومية

 -  او هم قيد   5705جوان  75الذين تلقوا تكوينا بعد  و  كل اساتذة التعليم االساسي ومعلمي املدارس االبتدائيةإن

املشرتك بني  5702مارس 0الرئيسي تلقائيا وآليا ، بناء على حمضر يوم رتبة  الرتبة القاعدية ومن سيستفيدون التكوين 

دون  57من  07معدل يساوي أو يفوق  وختضع لعدد املناصب املفتوحة   االسنتيو والوزارة الوصية، أما الرتقية لرتبة مكون فهي

، وقد حددت وزارة الرتبية عدد املناصب  094-05من املرسوم التنفيذي  50ة ، وهذا ما تؤكده املادة ياحلصول على نقطة إقصائ

: ية املؤرخ يف بناء على احملضر املشرتك بني نقابتنا ووزارة الرتبسنوات يف املفاوضات األخرية  75منصب على مدار  ألف 052بـــــــ 

على الرغم من  العدد الكبري للمناصب ظاهريا لكن فعليا وعلى ارض الواقع هذا العدد  ال يغطي كل ،  55/75/5702

 .املستوفني للشروط 
اجمللس الوطين فخره واعتزازه مبا حتقق من مكاسب نضالية على كافة املستويات بفضل جهود مناضالت  جيدد ويف األخري

،  ايهيب بهم مجيعا ملواصلة التعبئة واالخنراط القوي يف مجيع احملطات النضالية مستقبال والئيا ووطنين وتيو، ومناضلي االسن

لتحقيق مطالبنا املشروعة والدفاع عن كرامة لتشبث بقيم ومببادئ من أسسوا النقابة قبل مخسة عشرة سنة يدعوهم ل و

 .يةموظف وعامل قطاع الرتبية الوطنية واملدرسة العموم

                                         عاشت النقابة الوطنية لعمال الرتبية مستقلة واحدة موحدة

 عن اجمللس الوطين                 
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