
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 النقابة الوطنية لعمال الرتبية
S.N.T.E 

 67/31/0222منظمة نقابية معتمدة تحت رقم 

الجزائر -سيدي امحمد  –مدرسة عيسات ايديـر   

                          20317.110130:   فاكس/الهاتف 

www.sntedz.com : الموقع االلكتروني 

 

 بيان المجلس الوطني 
 

افريل 52/52دورة اجمللس الوطين للنقابة الوطنية لعمال الرتبية يومي اجلمعة والسبت على اثر انعقاد 

تقوية التنظيم النقابي من "حتت شعار    ثانوية التقنية امحد زبانة املقرية اجلزائر العاصمة  الب 5102

لعمال ليوم العاملي القليلة على االحتفال ب أيام"لعمال الرتبية احلفاظ على احلقوق واملكتسبات أجل 

 .املصادف ألول ماي من كل سنة

يف الكثري من  استندم.وضع االجتماعي واملهين ملوظفي قطاع الرتبية ، لل ا، ملخص بيانا وطنيا إصدارمت 

 .ت عمل اجمللس الوطين وورشا تقارير األمانات الوالئية  علىمعطياته 

 

ومنهم على ) موظفي قطاع الرتبية  لكليتسم الوضع االجتماعي باستمرار ضرب القدرة الشرائية 

عن طريق الزيادة املتوالية يف أسعار املواد ( اخلصوص موظفي األسالك املشرتكة والعمال املهنيني 

واعتماد نظام  5102مكرر إىل غاية  78بعد إرجاء البت يف املادة صوص اخلوب األساسية وجتميد األجور

واليت تعين عمليا ختفيض ( الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة املضافة ) ضرييب غري عادل 

الدخل ، كما يسجل تدني وتدهور اخلدمات االجتماعية من نقل وصحة وسكن مما يزيد من توسيع 

أمام ذلك ...( فقر ، إقصاء ، تهميش ) اجتماعية  اهلوة بني خمتلف الشرائح والفئات وما يتبعه من نتائج

يالحظ اتساع ظاهرة تكريس اهلوة بني موظفي القطاع وهو ما يذكي االحتقان االجتماعي وينتج 

 .انعدام الثقة يف املؤسسات ويعمق التفكك االجتماعي

 

 اعإعالن عنها إن هذا الوضع يعكس جبالء فشل السياسات العمومية االجتماعية رغم التدابري اليت مت

والشروع يف تفعيلها من جانب واحد بزيادة األجور وتعديل القوانني اخلاصة اليت مل تنل الرضا واتفاق 

 ..الشركاء االجتماعيني عليها 

فالدفاع عن قيم الدميقراطية وحقوق وكرامة اعإنسان وحماربة اعإقصاء والتهميش هو من املهام األساسية 

 :  لدلك تدارس اجمللس ما يلي   .لرتبية ومن صميم مسؤولياتها للنقابة الوطنية لعمال ا

 
  الغموض الذي يكتنف ملف اآليلني للزوال  وجتاهل كل من معياري  اخلربة املهنية  واملؤهل يف

مكرر الحتساب اخلربة املهنية للجمعع   10توحيد الفهم والتطبيق للمادة جيب  لكذل عملية اعإدماج

 .بة األصلية من تاريخ أول تعيني فيما يتعلق بالرتقيةبني رتبة اعإدماج والرت

 اعإيقعاظ إدماج وترقية، أسعاتذة معواد    حول عدم اجلدية والتزام الصمت املفتعل من طرف الوزارة- 

كيععنهم مععن الرتقيععة باعإدمععاج مثععل بقيععة  وعععدم متربيععة بدنيععة ع موسععيقى ع تربيععة فنيععة      

لزوال دون قيد اوشعر  يف الرتعب املسعتحدثة    لئلني مجيع اال بإدماجهلدا تتمسك النقابة زمالئهم،

 .للمال العام إهداررب التكوين املقرتح من طرف الوزارة فارغ  من احملتوي وهو تنع ألننا

 

            عدم إظهعار نوايعا جعادة ملعاجلعة ملفعات املسعاعدين الرتبعويني  ومعوظفي املصعاي االقتصعادية

 . واملخربيني بصورة نهائية والتوجيه املدرسي
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  وجلعوء العوزارة     حول أصعالح شعهادة البكالوريعا   عدم إشراك الشركاء يف اختاذ  قرارات حامسة

ا تسعتنكر  ذهلع لتشعنج داخعل املدرسعة    ل أدىا تصرحيات اجلاهزة  سرعان ما ترتاجعع عنهعا ممع   لل

إبععاد التالميعذ وأوليعائهم ععن      يف يبقعى  هعدفنا   الن.التصرفا ذهالنقابة الوطنية لعمال الرتبية 

ومن ثم التخفيف من اعإجراءات املعمول بهعا يف السعنوات املاضعية يف االمتحانعات معن دون       الضغط

 .املساس مبصداقية البكالوريا وال حتى بصرامته باعتباره امتحانا وطنيا
 

 منذ إعالن ( بناء األسئلة على أساس الوضعية اعإدماجية) تأجيل تطبيق نظام املقاربة بالكفاءات

حتت ضغط احتالل التالميذ للشوارع، يطرح الكثري من  5117ه املؤقت سنة وزارة الرتبية جتميد

التسععاتالت اجلديععة، لععدلك تطالععب النقابععة الوطنيععة لعمععال الرتبيععة الععوزارة الوصععية بععالتحلي  

بالشجاعة من خالل إعالن الشروع يف جتسيد هذا النظام الذي جاءت به اعإصالحات اليت شعهدتها  

 . حالعععععععة العكعععععععس إلغائعععععععه بصعععععععفة نهائيعععععععة   املنظومعععععععة الرتبويعععععععة، أو يف 

ب اختعاذ قعرار سياسعي جعرا معن اعلعي هعرم يف        جيع  الن اعإصالح الرتبوي قضية جمتمع، ومن ثعم  

قطاع الرتبوي وجتسيد األهداف اليت سطرها القائمون على التعديالت الالسلطة لرفع املستوى يف 

 .’’العععععععععععععيت طعععععععععععععرأت علعععععععععععععى الربنعععععععععععععامج قبعععععععععععععل اعإصعععععععععععععالح     

مواسعم دراسعية    لسعتة من غري املعقول أن تواصل الوزارة جتميد هذا النظعام   انه ناتأكيد وجندد 

متتالية خمافة اندالع احتجاجات املتمدرسني، ُمتغاضني يف ذات الوقت عن التبعات اليت قد تنجر 

عن هذا التجميد، باعتبار أن هذا النظام إذا كان غري جمد، فيجب أن نقوهلا بصعراحة وإذا كعان   

وكل هدا  .’’فيجب استعمال كل الوسائل لتنفيذه بغض النظر عن أي اعتبار جانيب ُمهم ا وفع اال

 .لمدرسة العمومية اجلزائريةلخدمة 
 

 1989لسنة  يقضية منحة املنطقة اليت تبقى حتسب على أساس األجر القاعد ةضرورة معاجل. 

  8007داء من سنة وتطبيقها بأثر رجعي ابت.مكرر نهائيا وليس تعديلها 78ضرورة إلغاء املادة . 

 ضرورة تسجيل مشاريع سكنية خاصة مبوظفي القطاع وإجياد صيغ بديلة . 

 علعى   تأكيعد  الو كتسعبات املوععدم املسعاس ب   ضرورة إصدار قانون العمل اجلديد يف اقرب وقت

 ختفيض سن التقاعد ملوظفي قطاع الرتبية بسبب مشاق املهنةضرورة 

 لعمعل والعمعل علعى فعتح مناصعب مكيفعة ألصعحاب        العمل على إجبارية تطبيق قوانني طب ا

 األمراض املزمنة 

وختاما إن  النقابة الوطنية لعمال الرتبية تتمسك بكافة املطالب املشروعة لعمال القطاع  وخاصة 

األسالك احملرومة وتؤكد تضامنها املطلق  مع كل الرتب اآليلة للزوال كما  تدعو منخرطيها 

 .اجل افتكاك حقوقهم  وكافة عمال القطاع لتوحد من

 دامت االسنتيو واحدة موحدة واجملد واخللود لشهدائنا األبرار
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