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 بيان وتوصيات الجامعة الصيفية الخامسة للنقابة
 

اجملمددا الددوطن   لعضدداغبعددد اهاهدداغ ل ددجلال  اجلاصعددة الاددي ية اقاصةددة  لمنقابددة  ا ن مددة ل ائددد      

بثاهويددة صندد    23 اىل  جويميددة   17يددو   اباددداغ صدد   لوائهدداحتدد   ا نضددوية  والانةدديقياا الوطنيددة  

  صةاجلامن انلطروش اجلياللي صزغر

 ."صعا ص  اجل هضال هقابي حيقق ا طالب وياون ا كاسب "حت   عار   

وضددا اتجامدداعي وا هددي  ددو  ي    لم ة، صمخاددوجمموعددة صدد  الاوصددياا     بياهددا وطنيددا  إصدددارمت 

 قددارير ااصاهدداا الوتئيددة وور دداا عمددل   عمدد يف الكددثم صدد  صعطيا دد    ي ةدداندصقطدداا الرتبيددة ، 

 . لوطن  والانةيقياا  الوطنية  يف اجلاصعة الاي ية اقاصةة لمنقابة لعضاغ اجملما ا

 يعكددددا فددددالغ اشددددل الةياسدددداا العموصيددددة اتجاماعيددددة والرتبددددو  إن الوضددددا اتجامدددداعي

رغددا الادددابم الددع مت انعددالن عنهددا والشددروا يف   عيمددها صدد  جاهددب وا ددد بزيددا   ااجددور    والرتبويددة 

 وا  اق الشركاغ اتجاماعيني عميها ..رض  مل  نل و عديل القواهني اقاصة الع 

وااولددة  االدددااا عدد  قدديا الدميقراطيددة و قددوق وكراصددة انهةددان وااربددة انقادداغ والاهمددي       

هددو صدد  ا هددا  ااساسددية لمنقابددة الوطنيددة لعمددال الرتبيددة وصدد  صددميا      رقددي با درسددة اجلزائريددة  لا

 ياا اجلاصعة الاي ية صا يمي :  يف اعال كونلدلك  دارس ا شارصةؤوليا ها ،

غ قدداهون العمددل اجلديددد  قبددل   وإثددراة يف صناقشدد  ةضددرور  إ ددرال  ثمددي النقابدداا ا ةدداقم   /1

وعدددد  ا ةددداس با كاةدددباا اقاصدددة بالاقاعدددد النةددد  والاقاعدددد  ون  دددر  الةددد    إصددددار 

 .بةبب صشاق ا هنة  و  ي قطاا الرتبية

جددا   وصايهيددة لمقدداهون ااساسددي اقدداا  ددو  ي عمددال       ضددرور  إعددا   الن ددر يف  راسددة    /2

الرتبيددة ،  ددا حي دد   قددوق ا ربددي  وييتددر بعددني اتعابددار ا قرت دداا والدراسدداا الددع لعددد ها         

النقابددة وتاصددة صددا  عمددق بالااددني  العددا ل ، إعددا   ان صدداأ، الاكددوي  ، الايهيددل والرتقيددة         

 ،احلجا الةاعي.

اجلدددة صم ددداا ا ةددداعدي  الرتبدددويني  وصدددو  ي ا ادددا       عدددد  إ هدددار هوايدددا جدددا    ع   /3

صدد   باددور  ههائيددة والن ددار وصةاشددار  الرتبيددة    وا خددنييني  اتقااددا ية والاوجيدد  ا درسددي  

 . طرف الوزار 

 دددها    إصدددال يف اختددداق  قدددراراا  ا دددة  دددول    اتجامددداعيني عدددد  إ دددرال الشدددركاغ /4

وباقادددوا بعدددد اضددديبة الاةدددريباا      البكالوريدددا  وجلدددوغ الدددوزار  لماادددرحياا اجلددداهز  

ل ى لماشدددنا  اتدددل ا درسدددة  دددرا   كدددل هدددرا  الواسدددعة يف  دددها   البكالوريدددا هدددرا العدددا    

صيددر إبعددا  الاال يف يبقدد  هدددانا  تن،هددرا الااددرف النقابددة الوطنيددة لعمددال الرتبيددة    ةددانكر 

ولوليددائها عدد  الضددجلث وصدد  ثددا الاخ يدد  صدد  انجددراغاا ا عمددول بهددا يف الةددنواا ا اضددية يف         

اتصاباهددداا صددد   ون ا ةددداس  ادددداقية البكالوريدددا وت  اددد  بادددراصا  باعابدددار  اصاباهدددا     

بددالاقمي   تصابددان  ددها   البكالوريددا جددرر  صددال إلددرالك هقددرت  بادد ة اسدداعجالي    ،وطنيددا

صابددان ويف عددد  ا ددوا  وا عدداصالا وكددرا يف  جلدديم ااددوى  ليددل البكالوريددا     يف عددد  ليددا  ات

 .و ا  يف طريقة و ركيبة وصها   ةيم الديوان الوطي لالصاباهاا وا ةابقاا
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عددني ادداا هقدداش  وطددي " اجليددل الثدداهي"إضدد اغ الشادد ااية والوضددو  يف طددر  إصددال اا   ضددرور /5

شددون وااكددا مييون والنقابدداا ولوليدداغ الاالصيددر واا ددزا    ااسددا ر  وا  اا: صوساددا يشددارل ايدد  

 طبيقددد   و يجيل،واجملامدددا ا ددددهي، وادددق القددداهون الادددوجيهي ويف إطدددار صؤسةددداا الدولدددة    

 .2017/2018الدراسي مموسا ل

  حتةددب عمدد  لسدداس ااجددر القاعددد     يدد قضددية صنبددة ا نطقددة الددع بق    ةضددرور  صعاجلدد /6

 .1989لةنة 

ا ددالي الرجعددي   يق ال عمددي لماعميمددة الوزاريددة ا شددرتكة اقاصددة بددااثر    ا طدددالبة بددالاطب /7

  . 17/11/2013ا ؤرتة يف  2012 - 2008 نبة انصاياز لم رت  صابني 

إعددا   ا اةددا  الزيددا   يف لقدصيددة اجلنددو  يف الاقاعددد كمددا كددان صعمددول بدد       ضددرور  / 9

 .72/199 ةب ا رسو  

عة الاددبراغ و ددد   رار هددا يف  ةدداة لامدددرس الاالصيددر و صراعددا  ال ددروف القاسددي /ضددرور  10

إعدددا  رزهاصددة الاواقيدد  ا درسددية واتصاباهدداا الر يددة وصواعيددد الدددتول واقددروأ الةددنو        

 ماالصير وااسا ر .ل

و طبيقها بدديثر رجعددي اباددداغ صدد    ،صكددرر ههائيددا ولدديا  عديمددها  87ضددرور  إلجلدداغ ا ددا     /11

 . 2008سنة 

 صشاريا سكنية تاصة  و  ي القطاا وإجيا  صيغ بديمة. ضرور   ةجيل /12

ضدددرور  إ صددداأ كدددل ا اعاقددددي   ون قيدددد لو  دددر  واتباعدددا  عددد  سياسدددة الرتهيدددب يف     /13

 الاعاصل صا هرا ا م .

/العمددل عمدد  إجباريددة  طبيددق قددواهني طددب العمددل والعمددل عمدد  ادداا صناصددب صكي ددة        14

 اصبا  ااصراض ا زصنة .

ب عمدد  الددوزار   إن لرا ا الرقدد  با درسددة العموصيددة   ويف ااتددم جيدد

  :اجلزائرية  لن  ابن  صقاربة  كون صبنية عم  

اعامددا  احلددوار سددبيال لعددالأ القضددايا ا اعمقددة بالقطدداا، وإ اهددة المجددوغ إىل العندد  وا قاربددة         _/1 

 .ويني وا ةاعدي  الرتب "ااسا ر  ا اعاقدي "ااصنية يف  لا صشاكم  كما وقا صا 

والاكّ دددل باهشدددجلات ها  اددد  يدددؤ اوا  ورهدددا     وصهنيدددا العنايدددة بعمدددال القطددداا اجاماعيدددا   _/2 

 وكراصة  يف وسث يقدر صكاهة ا عما وحيرتصها . ورسالاها النبيمة باقادار

راا وعنددد  وافرااددداا  دمحايدددة الوسدددث ا درسدددي صددد  اياددداا اتجاماعيدددة صددد   ددد      _/3 

 ..وغمها.. لتالقية

 ا د  صو د صةاقمة و بة الوطنية لعمال الرتبية النقا  اص 

 ع  اجملما الوطي

 

2016جويلية 23مستغامن يف   


