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 021.65.32.14الهاتف / الفاكس :ر الجزائ –سيدي امحمد  -مدرسة عيسات إيدير76/13/2000منظمة نقابية معتمدة تحت رقم:

 
 

 الوطنية ةــــاألمان

 بيـــــان تنديد واستنكار

  
اجملتمع باجلزائر العاصـمة يـو     S.N.T.E إن املكتب الوطنى لنقابة الوطنية لعمال الرتبية                             

ــبتم   08 ــتنكر   2016ســـــــــــــ ــد  وي ـــــــــــــ ــار  ينـــــــــــــ ــات طـــــــــــــ  :يف اجتمـــــــــــــ

التوقيف التع في لعضو التن يقية الوالئية لنظار الثانوية األستاذ عبد الكـري  بورقيـن نـاثر وانويـة      1.

سني التوهامي بشار من طرف مديرية الرتبية ب بب نشاطه النقابي لرفضـه التكليـف اال ارل لت ـي     بلحو

للتن ـيقية الوطنيـة لنظـار الثانويـا       07كمدير وانوية بناء على تنفيـ  مـا جـاء يف البيـان الـوط  رقـ        

ملتضمن قرار رفض الت ـيي   وا 2016أو  25لعمال الرتبية املؤرخ بتاريخ  املنضوية حتت لواء النقابة الوطنية

مـن القـانون االساسـي ملـوثفي ق ـات       93نه يتعـار  مـع املـا      رتبول للثانويا  من طرف النظار ألاال ارل وال

 .315/08الرتبية 

ني نظار الثانويا  بالواليا  يف خمتلف الثانويا ، هـ    يكل أشكال الضغوطا  اليت متارس على النقاب 2. 

سـابقة ط ـ   وعمـل مـ  م ـبوب ولـري للحريـا  النقابيـة املكفولـة  سـتورا،           اإلجراءا  اليت نعت هـا  

املعدل واملتم ، كما أنها طرب صارخ لالتفاقيا  الدولية اليت صا قت  90/14واملكرسة قانونا طاصة القانون 

علـى   املتعلقـة بارريـا  النقابيـة والـيت متنـع      87عليها اجلزائر طاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـ   

ال ل ا  العمومية أل تدطل من شأنه أن حيد حن النقابا  يف ممارسة نشاطها حبرية و تتنافى مع التوجـه  

ــا     ــرأل العــــــ ــه للــــــ ــة و ط اباتــــــ ــي  اجلمهوريــــــ ــا  رئــــــ ــبال  و توجيهــــــ ــا  للــــــ  .العــــــ

عبد وعليــه : فإننا ن الب ال ل ا  العمومية التدطل العاجل لولع حد هل ا التع ف، وإعا   زميلنا األستاذ 

الكري  بورقين من والية بشار ملنصب عمله كناثر لثانوية بلحوسني التوهامى  ون قيد أو شرط مع إعـا    

االعتبار له، قبل تفاق  األولات، وحنمل مدير الرتبيـة لواليـة بشـار م ـؤولية هـ ا اإلجـراء التع ـفي الـ ل         

 .ا اجلزائـــــريتنـــــافى وكـــــل قـــــوانني اجلمهوريـــــة واملعاهـــــدا  الدوليـــــة الـــــيت صـــــا قت عليهـــــ

و إن النقابة الوطنية لعمال الرتبية تند  وت تنكر ه ا التصرف الالم ؤول، و ت لب من اجلها  املعنية آط  

كل م ؤوليتها لولع حد هل   االنتهاكا  اخلارقة لقوانني اجلمهورية و االتفاقيا  الدولية، وتعلن أنها لن 

 نين ارريا  النقابية و الضغط على ممثلينـا النقـابي  تبن مكتوفة األيدل اجتا  مثل ه   املمارسا  يف طن

 .بالواليا  واستعدا ها التا  الختاذ موقف وط  مناسب

 معــــــــــــــا مــــــــــــــن أجــــــــــــــل الــــــــــــــدفات عــــــــــــــن ارريــــــــــــــا  النقابيــــــــــــــة

 2016سبتم  08...                                  اجلزائريفعاشت النقابة الوطنية لعمال الرتبية م تقلة واحد  موحد 
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