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المهنية و ، فخورين بإنجازاتهم االجتماعيةاتح ماي لفيوم السنوي افيه عمال العالم لالحتفال بعيدهم في الوقت الذي يستعد       

جراء  شديدين   تذمرا  تشهد امتعاضا وفي الجزائر والنقابية الساحة التربوية فإن ، بعد صراع مرير مع القوى المستبدة 

مجال ممارسة   ة خاصة فيالمواثيق الدوليالتي تتعرض لها قوانين الجمهورية ووالخروقات المتعمدة االنتهاكات الصارخة 

أخالقيات للتطاول على قيم و مريكيةتي فسحت المجال أمام الخارجية اال، هذه االنتهاكات ال والحوار االجتماعي النقابيالحق 

، ناهيك عن ردود الفعل الرافضة  لإلجراءات  2017في تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان لعام المجتمع الجزائري 

تنعقد ي هذه الظروف المضطربة ف . الضمان االجتماعيو والتشغيل خيرة لوزارتي التربية الوطنية والعملاألاالستفزازية 

بثانوية  2018أفريل  28و 26،27هـ الموافق لـ 1439شعبان  11و 09،10أيام لرابعة والثالثون للمجلس الوطني دورة اال

 : خلص إلى ما يليو االهتمامشة والتحليل كل الملفات والقضايا ذات بالمناق، حيث تناول المجلس  نسيدي محمد بوهرا عالل

 المفدى  شهيد من حماة الوطن 257الشعبي في فقدان  مؤسسة الجيش الوطنيأنفسنا والشعب الجزائري ومن خالله  نعزي

 . األليمسقوط الطائرة العسكرية  على إثر حادث
 التحذير من ، و ما في ذلك إعادة هيكلة شهادة البكالورياربوية بمشروع يتعلق بالمنظومة التشراك االتحاد في أي ا

 . المساس بمواد الهوية الوطنية
 بمراسلة إلى انفراديا وزارة العملالتي أقرتها إلجراءات التعسفية اللتضييق على الحريات النقابية ورفض المطلق لا 

   القانون ال سيمالعملية ل المنظمة الجمهورية انينقودون الرجوع إلى  ةالنقابي التمثيليةو النقابات فيما يتعلق باإلحصاء

 . الساري المفعول  009-97 والمنشور 12-96األمرية  ، 90-14

  ة ) قانون التقاعد ، مشروع فوعرمختلف القطاعات حول الملفات الملالتأكيد على مواصلة النضال في إطار التكتل النقابي
 . قانون العمل ، القدرة الشرائية والحريات النقابية (

 إعادة النظر في مكرر و 87لمادة ل الكلي لغاءإلاباألسالك المشتركة مهنيين وية االجتماعية للعمال التحسين الوضع

 .أنظمتهم التعويضية
  لرتب اآليلة للزوال يفضي إلى القضاء النهائي على ا ختالالت القانون األساسي لقطاع التربية بماالجدية الالمعالجة

للتصنيفات  األخيرةرافضين ما تضمنته الوثيقة الك األس الترقية لكليحقق العدالة واإلنصاف في التصنيف واإلدماج وو
   .بعمل اللجنة التقنية المشتركة ، والتمسك ديدة من اختالالت ج

  إثر على الثنائية في اللقاءات التفاوضية التربية وزارة طرف المتبناة من رف االتحاد وبالمقترحات المقدمة من طالتمسك
 مشرفوو مساعدو ،لمدرسي والمهني ا واإلرشادالتوجيه ،  قتصاديةاال المصالح اإلضرابات األخيرة حول مطالب موظفو

 . المخابرالتغذية المدرسية و، التربية 
 مع إيجاد حل نهائي ، األساتذة المكونين في األطوار الثالثة و تعليم االبتدائيإعادة النظر في الحجم الساعي ألساتذة ال

 . 2012جوان  03لألساتذة المتكونين بعد 

 1989لسنة  جر الجديد بدال  من األجر القاعديعلى أساس األ الجغرافيةمنطقة تحيين حساب منحة ال . 

التراجع عن تضحيات ومكتسبات الموظفين والعمال فإن المجلس الوطني يحمل السلطات العمومية مسؤولية :  ختـاما     

التأسيس  بدال منت االحتجاجية السلمية مع الكثير من الحركا األمنيالتعامل ولحريات النقابية لفي سياسة الخنق  واالستمرار

بتصريح لوزارة  الواقع الميداني فاعلة تستمد تمثيليتها منوطنية يؤكد على أن االتحاد نقابة لحوار اجتماعي فاعل وجاد ، و

 .نضالي التاريخي بمواقفها ال الرصيدومنخرط  887ألف و 160بـ  2018العمل في نهاية مارس 

 ما ضاع حق وراءه طالب
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