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 1122 ديسمبر 12:في  وزو تيزي                                                     المجلس الوطني 
 

 البيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة والعشرون
 الوطني للنقابة للمجلس

الوحهدة   “   حته  عهعار   الهوط   جمللسهها دورة عادية  لنقابة الوطنية لعمال الرتبية االسنتيواعقدت     

 أيها  تيزي وزو  والية تقزيربتبثانوية بن صاحل  “النقابية سبيلنا للدفاع عن احلقوق وصون املكتسبات

العها   الهوط  عبهد الكهري        األمه  وذله  ضوهور    ،1122ديسمرب 12، 11، 21 األحد،السب ،اجلمعة

الذي قد  عرضا خبصوص التطورات اهلامة على الصعيد الوط ، والرهانات والتحديات اليت تواجه  وجناحب

نوفمرب  21السب   موظفي قطاع الرتبية، ووقف بصفة خاصة على تقيي  اجتماع الوزارة مع النقابة  ليو  

 واألمنهاء سقي  اجلهوي  وبعد تدخل اإلخوة أعواء األمانة الوطنية واملن. ، الذي دع  إليه  الوزارة 1122

ة أو يه النقاب باالنشغاالت  يا والتطورات سواء تل  املتعلقةمتناول  بالتحليل الدقيق كل القوا لوالئي  

وبعهد النقهاو وتبهادل األفكههار    ... علهى اخهت أ أسه كه  ورتهبه      مهوظفي القطهاع   بقوهايا   اخلاصهة 

 :واملقرتحات خلص اجمللس املوقر إىل 

 1121لنقابة  خ ل عطلة الربيع يف عههر مهار     لحتديد تاريخ انعقاد دورة املؤمتر الوط  الثالث    : أوال

 .بتحوري وتنظي  فعاليات املؤمتر القاد   جنة الوطنية املكلفةلوتنصيب ال

 يف صهفوأ العمهال،   اكهبري  اقطاع الرتبية ومنذ بدء الدخول املدرسي يشهد غليانه  أنيؤكد على   :ثانيا

 ون الوصهاية  عه اليت تصهدر   الوزارية املشرتكة واملناعري التعليمات وتطبيق  فه  وعرح بسبب التخبط يف

تفسري مواد القانون أو مهن    ةالعمومي ةوظيفلل املديرية العامة من ص حيات وألنه .الوظيفة العمومية

 وإال. حال من األحوال إلغاء حق مكتسب ملوظف بقوة القانون بأي هاتراخيص استثنائية، لكن ال ميكن

يف استخدا  سلطة قانونية، ويف حالة صدر قرار من وزارة الرتبية بإلغاء األثهر الرجعهي    اأعترب ذل  تعسف

، كما يت  1121جوان  10وليس من  1122، وبدء تطبيقه من عهر ديسمرب وإدارياماليا والرتقية  لإلدماج 

ضد  استعجالية الوطنية رفع دعوة قوائية األمانةخيول اجمللس الوط  ملكتب  ،عندها اإلع  تداوله يف 

 .ببط نه وإلغاءه ملخالفته الصرحية للقانوناملطالبة   من اجلهذا القرار 

بشدة ما ي حظ مؤخرا من تعرض عمال الرتبية للتشهويه والتشههري مهن طهرأ بعه        و يستنكر :ثالثا

 .الرمسية  الدوائر

النقابة ، وههي داللهة علهى مشهروعية وعدالهة       قراراتيعرب عن اعتزازه بتجاوب موظفي القطاع مع :رابعا

الوزارة واحلكومة ويستنكر كل التجاوزات واملمارسات الهيت اسهتهدف     امللفات املطلبية املطروحة على



حتري  العدالة  يف ف  النزاعات مثل  الذي يندرج ضمن  حقوق املمارسة النقابية واستنكار  حق اإلضراب

 .ما وقع مع عمال املصاحل االقتصادية

الوزاريهة  التنسهيق النقهابي كاختيهار اسهرتاتيجي ملواجههة السياسهة       وهرورة  ب تمس  اجمللهس ي:خامسا

ي فوص موظاخلاملوظف  وب، واليت أجهزت على املكتسبات وأضعف  القدرة الشرائية لعمو   أل جتماعية

ال مسؤول الذي أفرغ احلوار االجتماعي من  أألسلوبو حيتج بقوة على  .والعمال املهني األس ك املشرتكة 

للتداعيات اخلطرية ملثل هذا السلوك ويؤكد على ضرورة فت  تفاوض حقيقهي   ةجوهره، غري مستحور

  . قاوعاملة تومن تسوية كل امللفات املطروحة للن إسرتاتيجيةوفق رؤية واضحة ونظرة 

، اليت أمجع  على رف  السياسة موظفي القطاعإىل استخ ص العرب والتقاط رسائل  الوزارةيدعو  :سادسا

املطروحهة مثهل ملهف     والرتبويهة  ملعاجلهة امللفهات االجتماعيهة    حقيقهي ، وفت  تفاوض الوزارية احلالية

الوطنيهة لعمهال الرتبيهة     ، وملف التعاضدية(FNPOS) الصندوق الوط  ملعادلة اخلدمات االجتماعية

طب العمل واملناصب  ات، وملف حتي  القوان  اليت تسري املدرسة اجلزائرية وملف(MUNATEC) والثقافة

املن  والتعويوات ، وتثم  اخلربة املهنية  للزوال يل اآل إدماج ،لألساتذة  ةالوظيفي اتالسكن،املكيفة 

، املصهاحل االقتصهادية  مبا فيها ملف منحة املنطقة لواليات اجلنوب واهلواب العليا  وملف أس ك موظفي 

للمطالب العادلة واملشروعة، مبا ينصف الطبقة العاملة ويرفهع   وملف اخلدمات االجتماعية واالستجابة

 .احليف االجتماعي عليها

اجلاد باعتباره ممرا وحيدا حنهو   لرتبية ل خنراط يف العمل النقابيدعوة كل مستخدمي  قطاع ا :سابعا

 .صيانة احلقوق واملكتسبات

على مواصلة التعبئة والرفع من وتريتها استعدادا خلوض النوال  أعواء اجمللس الوط  يؤكدويف األخري 

التنسهيق مهع بهاقي    راه مناسهبا بعهد   يه أي قرار   الختاذالوطنية  األمانةوختويل مكتب  بكافة أعكاله

 . املعتمدة يف القطاع للرد على سياسة الوزارة املنتهجة التنظيمات النقابية

إىل االلتفهاأ حهول    الوطنية لعمال الرتبيهة كما يهيب اجمللس الوط  بكل مناض ت ومناضلي النقابة 

ومن جناح هذه احملطة إطاره  النقابي واالخنراط اجلدي يف التحوري للمؤمتر الوط  الثالث لنقابتنا مبا ي

    .النوعية يف مسار النقابة الوطنية لعمال الرتبية
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