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 67/31/0222:منظمة نقابية معتمدة تحت رقم

 

 4152نوفمرب 51:بيان صحفي بتاريخ

 

تشـــاوريا  الوطنيـــة ت ـــرا النقابـــة الوطنيـــة لقـــا  الرتبيـــة رناوزبـــد ون  ـــ  

بيـــة ور ـــور ي وزيـــر الرتلإشـــراع  عـــا نـــوفمرب  ـــت 51ت ســـا  يـــو  الســـب

رتحيبيـــة  للســـيد الـــوزيرن وزارنوممثلي األســـنتيو وبعـــد الللمـــة الإطـــاراا الـــ

 كمــا انتقــد، لــد ونكلمــة نــو   ــ  ت  ــا با العــا  الــوطيالســيد األ ــ   ألقــ 

ــراراا ــة  و     الق ــة النقابي ــة المارس ــي  ا ــي تس ــ ن ال ــابي  تعرق  األت ــل النق لعم

 يمـــاا   شـــرتكة أتـــر     ـــل  الوصـــاية   ســـتولية اصـــدار تعل جهـــة ، ـــ 

ــزوا    جمحفـــة ــة  ـــ  اصـــسلي  لـــ  تســـميته  بـــا يل  للـ ــا أ ان  .يف حـ كمـ

التماطـــل  طالـــت األســـنتيو والتمثلـــة يف التســـويا والماطلـــة الـــي مماراســـاا 

 ... 4152أوا51  ا نشغا ا جللسةل  حم ر الر و   لتسلي  

  جدو  ا  ما 

ــا   .5 ــة  وا   ـ ــاا الهنيـ ــابقاا وا  تحانـ ــ    السـ ــة رقـ وباخلصـــوا  التعليمـ

 44/10/4152يف تعليمة الصا رنبالالعدلة والمتمة  112

 السا   الدرسية اليزانياا اإلضافية للمتسساا .4

 الق ايا البيداغوجية    روزنا ة ا  تحاناا والوتائرالدرسية .3

 اخلد اا ا جتما ية .2

 نحة النسقة  .1

 التعييناا يف الناصب العليا .1

 طب العمل والناصب الليفة  .7

 ق ايا و شاكل  ما  القساع يف بعض الو ياا  .8

  ــوا ــ   خبصــ ــة رقــ ــة   112التعليمــ ــة والمتمــ ــا رن بالالعدلــ ــة الصــ  تعليمــ

ــد    44/10/4152يف ــ ا التـ ــة بهـ ــ ن االو ـ ــا بـ ــر   نقابتنـ ــا   تـ ــت بـ ب  اغلقـ

ــا يف ــا  نهائيـ ــ    اإل  ـ ــل  ـ ــك  كـ ــوي وجـ ــ  التلـ ــد  أنهـ ــوان 13بعـ  4154حـ

ــة      ، ــب القا ديـ ــة اة الرتـ ــة يف الرتقيـ ــة  والتمثلـ ــاالو  الرتقيعيـ ــت بـ واكتفـ

ــرقيته  اة   ــا يعـــي اســـتحالة  تـ ــتاه رئيســـي وحو ـ ــة أسـ ــا إة رتبـ ــة  و حقـ  رتبـ

ــ      ــاع   يســمي   ــ   ــ  يف القس ــت التبق ــتاه  لــون ألن الوق ــ  أس ــ لف ف اغلبه  ب

إة  ــا بعــد جــوان    والــوزارن تتحمــل تــ تر تلــوينه    .ع  لــ  التقا ــد   شــر

ــت وأ  4154 ــا طالبـ ــرورن      ،كمـ ــوزيرن  ب ـ ــا  الـ ــد ا  أ ـ ــنتيو جمـ ــدا األسـ كـ

لــون أو  لــ  األقــل الســما   ــ      و ســي ،إ  ــاجه  يف الرتــب لســتحدية  رئي  



 

ــماناا      ــدي  ضـ ــ  تقـ ــون  ـ ــة  لـ ــ  رتبـ ــل  لـ ــاركة يف الت حيـ ــتي  بالشـ لفـ

 .  4151و4152 سابقاا ت حيل ت   سني 

ــة      ــابقاا الرتبيـ ــول  يف  سـ ــات ن الفصـ ــعية األسـ ــوية وضـ ــوا تسـ ــا خبصـ أ ـ

ــ    ــ      4154ت ــوحا   ــي تقاض ــور ال ــاع األج ــالبته  بارج ــد   س ــف بع ــنحه   وهل  

ــنة      ــي  ــر  س ــا ال ــابقاا التواي ــة  يف  س ــ  للــ  اللــل يع  4152ا ولوي  ل

ــداإل  ن  ــدرا بعــ ــة صــ ــابقاا   أن التعليمــ ــائت  ســ ــ  نتــ ــا  4152 ــ فليــ

 قة قد مت اإل  ن    نتائجها؟يشاركون يف  ساب

ــ       ــة رقـ ــة  للتعليمـ ــة اللملـ ــي ور ا يف التعليمـ ــداب  الـ ــة  112إن التـ تاصـ

ــتقي  التعلقــة بالرتقيــة  ل ســات لــيهل  ــا أر أيــر  ن والعلمــ  وأســات ن التعلــي  ال

ــاري   ــابة لت ــي س ــالي رجع ــة   ــب       خ الرتقي ــدن وتسال ــة بش ــك النقاب ــا ترف  ــو   وح

تـــاريخ تعـــديل القـــانون   4154جـــوان  13ابتـــدا     بـــاألير الـــالي الرجعـــي  

 األساسي لعما  الرتبية 

أ ــا  ــوافي الصــاص ا قتصــا ية فلنــك لــو ســلمنا قانونيــا بعــد  احقيــته  يف          

ــة البيداغوجيــ  ــدرن   ةالنح ــ2الق ــ      بالئ ــوا   ــ  ليس ــي ألنه ــب ا ساس ــ  الرات ة  

ــدريهل   ــة الت ــي     حيئ ــة الصــندوري او التس ــة كمنح ــتحدام  نحــة  عا ل ا  ان اس

ــالي  ــد ال ــت      يع ــت اس ــان وق ــة وح ــك وزارن الرتبي ــت  ن ــروع تغاض ــة  ش راكك دح

ــدون وجــو  حلــو  ج ريــة    ــك ب ــوزيرن ان ــ لف اكــدا ا ســنتيو لل ل يلــ   لــال ل

 .ول  تر   قاربة االا ة النور ل  يستقر القساع  للزوا 

اخلــربن الهنيــة العا ــة ألســات ن التعلــي  التوســ   وأســات ن   ص احتســا  فيمــا  ــ

  15/15/4118  رتبـــة   علـــ  ابتدائيـــة  قبـــل التعلـــي  األساســـي النحـــدري   ـــ

ــد ا    ــوي  يف العاحـ ــدا  للتلـ ــة ا نتـ ــ  طريـ ــوا   ـ ــتلولسـ ــابقا لوجيـ او ة سـ

ــ  ــوار   البشــرية   الســيد  فقــد اكــد،5751 ةالرتقيــة  ــ  طريــة التعليم  ــدير ال

ئــة متلــ  حــ   الفلتســوية الوضــعية  وب نــك ســيت   راســلة  ــديرياا الرتبيــة  

  .واجلم  ب  الرتب لعا ةباحتسا  اخلربن ا    حة اإل  ا 

ــا    ــوزيرن  أن اللــ ــدا الــ ــ ط  أكــ ــة التــ ــبة لنحــ ــة  أر  بالنســ يف  قيدالدراســ

 ...قبل التسبية  رحلتك النهائية 

     ــة ــوا التسبيقيـ ــدور النصـ ــرورن صـ ــة ب ـ ــت النقابـ ــية  طالبـ ــا   الدرسـ السـ

للقــانون التــوجيهي للرتبيــة الوطنيــة الــي  ــد  السبيعــة القانونيــة  للمدرســة         

ــو       ا بتد ــر  يف الرس ــا ن الن  ــا ميلــ  إ  ــ  ت   ــي   ــسة وال ــة والتوس  71/11ائي

ــل  يف       ــي  أف  ــدائي  ل ــمان تس ــي  ا بت ــية يف التعل ــا   الدرس ــي  الس ــن   لتس ال

 ـــ   مـــل نصـــل  اجلميـــ  وتالســـا   الـــدرا بعـــد ا لـــوحري   ـــاوزاا كـــب ن 

ــدارا ا بتد   تالســ ــة  وال ــديرياا الرتبي ــدياا و  ــ  البل ــا ب ــةولياا   وخبصــوا .ائي

ــانور  طالبـــ      ــ  والثـ ــي  التوسـ ــاا التعلـ ــافية للمتسسـ ــاا  اإلضـ ــنتيو  تاليزانـ األسـ

ــا   ــرورن  راقبته ــة يفب  ــااال والتحقي ــ     تسس ــا ووض ــتحقة   ــوان  الس ــاي  وق    ع

  . ا 

 ب ـــرورن إفـــا  و جـــد ا النقابـــة  سلبهـــا :ا يـــة بالنســـبة للاـــد اا ا جتم

 ــ  أجـــل كشـــا   الفتشـــية العا ــة للماليـــة   صـــاص جلنــة  قيـــة و ريــف   

 ــ   بعــد ا  رفتــك التجــاوزاا  لــ   ســتو  اللجــان الو ئيــة واللجنــة الوطنيــة       



 

ة مل يــــت  تنصــــيب اللجنــــة  وتســــا لت لــــاها اــــد الســــا  ،صــــرا اا  اتليــــة

ــر  المتللــاا  والتــ   ــة  جل ــوزير    االو ي ــد ال ــ  تعه ــا   ل ــاباا بن دقية يف ااس

 .األسبة 

  الق ايا البيداغوجية: 

ـ فيمــا  ـــص البساقـــة الرتكيبـــة ل   كـــدنا   لـــ  أنأها ن ا تحـــان البلالوريـــا شـ

ــ      سال ــك اجلــا عي   ول ــة يف التوجي ــوزران با تمــا  البساق ريقــة العتمــدن ن طــرع ال

ــرب ــ  ـ ــ   الت  يـ ــلة ال   لـ ــزا  صواصـ ــة اةرادا لتـ ــ   نها  سـ ــة الوسـ ــ  ف، يـ  حسـ

 فــ  الت  يــ   ل لتــزا   بالدراســة  ون انقســاع   بــد  ــ  تفعيــل      طريقــة  ــ  أجــل

    عد  النجا  لشها ن البلالورياالبساقة الرتكيبة يف احتسا

قابـــة بعـــد  تـــوزان بالنســـبة  لتن ـــي  روزنا ـــة ا تتبـــاراا الفصـــلية تفاجـــ ا الن

 واقيــت ا تتبــاراا بــ  ا طــوار الث يــة   ــ  تــ   تاجيــل اتتبــاراا الرحلــة          

جـــوان  حيـــ  و ـــدا الـــوزيرن باســـتدرا  اخللـــل و ـــد  45يـــة اا بتدائيـــة اة غ

 .تلرار   ستقب  

ــا  ــة       كمـ ــاا الهنـ ــاري ألت قيـ ــدا   يثـ ــرورن ا ـ ــ  ضـ ــة  لـ ــدا وزارن الرتبيـ اكـ

 .را خلصوصيتك ولياا  اتل القساع نتيد السلتحد ستقب  

 ب العمــل والناصــب الليفــة اكــدا الــوزيرن أنهاتتــاب  اللــا  ــ         ســبالنســبة ل

 ..األيا  لقليلة القا  ة جرا اا يفإ هكثب وحي بصد  اختا

 لــ   نصــي  ــدير تربيــة وا ــ   ــا    واــائا العليــاالتعيينــاا  يف الب فيمــا  ــص 

ــل          اكــدا ال ــ  ميث ــار   ــي  اوتتي ــاا تع ــر يف كيفي ــا ن الن  ــب إ  ــك ع ــة أن نقاب

ــة  ال ــة الرتبوي ــة  سياس ــة  للحلو  ــ       اجلزائري ــديرياا   ــض ال ــك بع ــا  رفت ــرا ل ن 

  .يب ا رتفت الوزيرن باستفعحالك يف  دن  ناسباا وتس  اوزاا

 ق ايا الو ياا  

ــ    ــلة   ــر  سلس ــض مت ط ــاا لشــاكل يف بع ــة    الو ي ــة يبوتي ــاا وا ل ــدي   لف وتق

ــل إن ــ  أجـ ــاع  ـ ــواف  إنصـ ــت   الـ ــدتل   حـ ــوزيرن بالتـ ــدا الـ ــي   وتعهـ الشاصـ

 .لتسوية الق ايا والتحقية فيها  والر  بصورن   ستعجلة    مجيعا 

ــت  ــ   طالبـ ــنتيو يف األتـ ــرورن  األسـ ــرتا   ب ـ ــة   احـ ــة النقابيـ ــة المارسـ ــد  حـ و ـ

ــك ب ــااتع رقلتـ ــ ا  ليمـ ــابي ، وكـ ــاا النقـ ــبي النشـ ــب    كـ ــل  السالـ ــد   احـ و ـ

 ــ  العــا   األ لســة الســيد اجل يف تتــا    وأكــد  ، الشــرو ة للقوا ــد العماليــة    

 عـــالي  توجيهـــاا وتعليمـــاابتجســـيد    لقـــاالأن يتـــو  بوجنـــا   بـــد اللـــري  

ــوزيرن  ــائت ااــوار   ال ــ  و  يلــون ك ونت ــ  أرا الواق ــبة   ل ــا س ــا  أص   .  م   إنكم

ــة      ــ  الدرس ــالنف   ل ــيعو  ب ــراراا س ــا ن الن ــر  يف بعــض الق ــة ،  إ  ــيهل اجلزائري فل

 ــواط  جزائــرر قبــل بــل حــو   ــ  ال ئــة أن نتعا ــل  ــ  العا ــل او الواــا كاصــ   

 فلتتوقا  قراراا وتعليماا  استنزاع اللفا اا الرتبوية  ..كل شي  

اسـتئنافها يف    سـيد نتائجهـا   يـدانيا و    رفعت  اجللسـة التشـاورية  لـ  ا ـل     وات ا 

 األسابي  القا  ة

 4152 نوفمرب 51اجلزائر يف 
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