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 السالم عليكم ورمحة اهلل 

بداية بإسم األسرة النقابية  لألسنتيو ونيابة على القواعدالعمالية اليسـعين اال ن   

من فرتة طويلة  عنا  رواحلوار اليت غابت نمثن اهتمام معالي الوزيرة  جبلسات التشاو

كما نقدر الرغبـة الشصصـية  حت نيسـني نو ـاع العمـال  و النوايـا الـيت نبـد ها          ,

نحبـاككم    معاليكم  إلنقاذ املدرسة  واليت اعتقـد ننهـا نابعـة تـا  وإـلت إليهـا       

لكن هذاكله  يبقى غري كاف  حت ظـ   عـودة بعـمل املمارسـات  الـيت      العلمية ,

فبـاألم   .. الثقة بني املستصدم  والطبقـة الشـليلة   قت  روح املبادرة و قضي على 

قبي  الدخول املدرسي وقـدمنا الئةـة مطلبيـة ونفضـى النقـام املثمـر إ         جلسنا

إال انـه جرـرد رفـ     ... بالرد الكتابي على مجيعها قبول  معظم املقرتحات والتعهد

نشــهر ت  تةصــ  نقابتنــا كشــري   كالكــة اجللســة وبعــد مــرور مايقــار  مــن  

نـوفم   11إال عشية يوم  ماعي على  احملضر املشرتك على غرار بعمل النقاباتاجت

.  4112وهذا ما يتعارض م   عهد الوزيرة بتقديم  ذل  قبـ  نهايةشـهر اوت  4112

 .ت  رق لالقناع التعطي  املقدمة م  العلم ن  م رات

علــى مقاربــة  مــن نســندت لــه مهمــة  النصــ  لكــم  لقــد راهــن/ معــالي الــوزيرة 

مـا  وهـذا   جتـاوز  مرحلـة الـدخول املدرسـي     وكسب الوقـت   لالتسويف واملماطلة 

احلكامة   ناقمل مفهوم ب  يويعمقه    ويعزز التشنج االستقرار  روح  يتعارض م 

سريورة لبنـا  لليـة الشـفافية و املشـاركة والفعاليـة والنراعـة       اليت  عين  اجليدة 

وذلــ  مــن نجــ   ,ملســا لة حت إطــار احــرتام القــواننيوااللتــزام جبــادل  التعاقــد وا

اســرتجاع الثقــة حت املتسســات ونيقيــة التنميــة علــى املســتو  الــوطين واحمللــي  



 

بواسطة هياك   نظيمية  تي  اختاذ القرارات بصورة  شاركية م  اعتماد للية 

 التصطيط االسرتا يري و التتب  والتقييم

 /معالي الوزيرة

يــدفعنا   اختــاذ القــرارات بصـورة  شــاركية إ  احلكامـة اجليــدة والــيت  نساسـها   

ــه  نظــر   كشــري ــرارات   معــاليكم  اجتمــاعي إ   وجي ــن الق ــة م حنــو  مجل

فلـي  مـن املعقـول ولـي       ,من حيث عاملي الزما  واملكا     حت رنينا  غرياملوفقة 

 اخلنـاق   و ضـيية بيـة  امن احلكامة استصدار  عليمة  كب  حـة املمارسـة النق  

ولي  من احلكامـة مفاجـ ة    ,بثور نا اجمليدة  على العم  النقابي  فرر االحتفال

االالف من املعلمني واالسا ذة بتعليمة  نوإدت بـوا  اإلدمـايف حت وجـوههم عشـية     

 نالدخول املدرسي  ولي  من احلكامة  فت  مسابقة خارجية وحرما  املسـاعدي 

يص  مناإـب املشـرفني  للمسـابقات اخلارجيـة     الرتبويني من حـة اإلدمـايف وختصـ   

ولي  من احلكامةعدم االسترابة للمطالب املشروعة  لالسالك والر ب احملرومة 

الدولة اجلزائرية  كفلت بتكوينهم  ونشباه املشرعني حرموهم مـن  ...واحملقورة 

 ...حة الرتقية 

 .....معالي الوزيرة

املئات من اسا ذة  التعليم املتوسط واالساسي املنةدرو  من ر بة التعلـيم االبتـدائي   

متـت   من حاملي شهادات الليسان  حت التصصص وخرجيي املعاهد التكولوجيـة  

ــايف أل     ــة باإلدم ــدم الســماح  رتــم بالرتقي ــاقبتهم  وع ــد  ن  اإلدارة   مع ــبهم الوحي ذن

واالالف   . كم ختلت عنهم اال  لعقودالسابقة حت ا احتاجتهم  لتاطري التعليم املتوسط

املئات  من املساعدين الرتبويني تـن انهكـتهم االحتراجـات    و . كونوا و همشوا 

حت اإلدمـايف    واالعتصامات طيلة سنوات  فاجتوا حبرمانهم مـن حقـوقهم املشـروعة   

املصــا   فضــال عــن نعــوا  ومــوظفي  ون ــةت مناإــبهم  نــ   نــاف  خــارجي 

فقـدوا   فقـد نسا ذة التعليم الـتقين والثـانول   , نما ية واالستشارة  بنوعيها االقتصاد

 سياسـة   ينـدريف   ـمن   وذاك  كـ  هـذا   ..نهائيا إار التقاعد نملهم الوحيـد   األم 

 استنزاف  اخل ة والترربة والكفا ة اليت  زخر بها  املدرسة اجلزائرية

 /معالي الوزيرة

لدستور اجلزائـرل واملقاربـة الـيت  بنيتموهـا  ال     إ   املمارسة النقابية  حة كرسه ا

نكبتـت   الـيت الباليـة   عرتف باإلقصا  والتهميش ولي  من نسسـها األاـاا السـلبية    

و عميـة  و ـ جيج  مشـاعر عمـال القطـاع     ..سياسة التسويف  تراهن فشلها بعدما 

 ...  جراحهم 

ــ    إن ــتمن  ب ــا ن ــة واعــدة   ن ــة  نإــيلة مت إــلة   بنا مدرســة جزائري ــة  مقارب وف

و رقيـة احلـوار   جي نا على كف  حريات املمارسـة النقابيـة   احلكامة الرشيدة 

جا يسـهم حت نيسـني نو ـاع   مـوظفي قطـاع الرتبيـة  ماديـا ومعنويـا وفكريـا           

 .والتصدل للعنف املدرسي بك  نشكاله و قوية الشعور باملواطنة 

   



 

 معـالي الـوزيرة     وجيهـات و عليمـات  ن م  ن  يتويف لقاؤنا  هذا بترسـيد   ... ختاما 

إعادة النظـر    نا نعتقد ن  إن .  ما سبة على نرض الواق  وال يكو  كونتائج احلوار 

فلـي  مـن الالئـة ن     اجلزائريـة ,   حت بعمل القرارات سيعود بالنف  علـى املدرسـة   

 ..مـواطن جزائـرل قبـ  كـ  شـي       ب  هـو   نتعام  م  العام  او املوظف كصصم  

 فلتتوقف  قرارات و عليمات  استنزاف الكفا ات الرتبوية 

 واخريا 

ن  يعـاد النظـر حت التعليمـة      يدة نملنا وحنن ننةتف  بستينية  اندالع كور نا اجمل

يعاد االعتبـار  النشـلاالت عمـال     ون ألسالك التعليم  املشرتكة اخلاإة باإلدمايف 

ــبهم ونســـالكهم  ــتالف ر ـ ــى اخـ ــة  علـ ــة   ون    ,الرتبيـ ــود علـــى حـ ــ  القيـ  رفـ

ون   كــو  القطيعــة  مــ     ون  يو ــ  حــد للتعســف اإلدارل ,املمارســةالنقابية 

الذل نقرت معالي الوزيرة باسـتفةاله   والالمباالة  والتسيب نساليب التسيري الفاش  

 حت بعمل  املديريات واملصا       

 

 

   

 


