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 مبناسبة عيد العمال بيان 

لتأسـي     بعـة عشـر  االر  بالـكرر   احتفلنـا قبل بضـعة أسـابيخ خلـ     ، يف قطاع الرتبية أخي العامل أخيت العاملة

الكي حيتفي به عـا  الشـ ل     عيد العمال مايبيوم أول حنتفل اليوم  حننوها.سنتيوالنقابة الوطنية لعمال الرتبية األ

عامـة وعمـال    تمنى لكافة العامالت اجلزائريات والعمال اجلزائريني نبهكه املناسبة أن  نايطيب لو .احتفاء هو أهل له

 اجملتمـخ وننميـة الـبالد   خدمـة   الـيت مـا فتاـوا يبـكلونها     ضنية عيدا سعيدا بالنظر إىل اجلهود امل قطاع الرتبية خاصة

 .تحديات والرهانات احلاليةلالستثمار يف الفرد لتكوين جمتمخ قادر على أاب ونرقيتها

 :جتدد النقابة الوطنية لعمال الرتبية متسكها مبطالب عمال القطاع ونستنكر جمددا ل اليةاوبهده املناسبة 

     عمليـة  ال موض الكي يكتنف ملف اآليلني للزوال  وجتاهل رل من معيـاري  اربـ ا املهنيـة  وامل هـل يف 

 .اإلدماج

  عــدم إاهــار نوايــا عــادا ملعاجلــة ملفــات املســاعدين الرتبــويني  ومــوافي املوــا  االقتوــادية والتوعيــه

 .واملخ يني بوورا نهائية  املدرسي

  عدم إشراك الشرراء يف اختاذ  قرارات حامسة راستحداث دورا ثانية لشهادا البكالوريا  وإصدار مناشري

 .للموافني ختص  احلياا املهنية 

 0222لسنة  يقضية منحة املنطقة اليت نبقى حتسب على أساس األعر القاعد ةعدم معاجل. 

 است الل السلطة ملوادرا حق املمارسة النقابيةدانة إنبك التعسف اإلداري و.  

 :ب ونطالب النقابة الوطنية لعمال الرتبية

            ضرورا إصدار قانون العمـل اجلديـد يف اقـرب وقـ  وعـدم املسـاس باملكتسـبات والتأريـد  علـى ضـرورا

 ب مشاق املهنةختفيض سن التقاعد ملوافي قطاع الرتبية بسب

  العمل على إعبارية نطبيق قوانني طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة ألصحاب األمراض املزمنة 
  0222ونطبيقها بأثر رععي ابتداء من سنة .مكرر نهائيا ولي  نعديلها 26ضرورا إل اء املادا . 

 ضرورا نسجيل مشاريخ سكنية خاصة مبوافي القطاع وإجياد صيغ بديلة . 

مـن أعـل حتقيـق     النقابـة  داخـل  بكافة املناضالت و املناضلني االستمرار يف اليقظة و التعباة والوحدا هيبن ختاما

 .ملوافي القطاعاملطالب العادلة واملشروعة 

 وعاش  اجلزائرو اجملد واربلود لشهدائنا األبرار ...دام  النقابة واحدا موحدا...  
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