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الوطنية لممارسي بمقر النقابة  2018جوان  02اجتمعت نقابات التكتل لمختلف القطاعات بتاريخ     

 شديد ووسط قلق متزايد واحتقان عمالي، مهنيا واجتماعيا  استثنائيفي وضع  SNPSPالصحة العمومية 

ى سوى جيوب ألسعار وتوجه حكومي لم يجد مرة أخرالمحموم لرتاا  االمن تآكل القدرة الشرائية جراء 

قانون مشرو  في ضافية إجبائية وطوابع جديدة رسوم بواثقال كاهله  الدولة ميزانيةن لتمويل نيالمواط

مسبوق على العمل النقابي والنقابيين ولو على التضييق غير ناهيك عن ال ، 2018 لسنة المالية التكميلي

 وتااوضلاتح حوار  المتكررة نداءاتالرغم وهذا العمومية ،  ةتعاين األوضا  والتضحية بالخدم حساب

 .جاد اجتماعي

 : يلي ما إلى الحضورخلص وتحليل المستجدات على الساحة االجتماعية وبعد نقاش مستايض ومسؤول   

ايه وكذا مما يخ 2018قانون المالية التكميلي  الجديدة في مشرو  يستنكر ويحذر من االجراءات .1

 .التسويق لسياسة توجيه الدعم 

نظيمات النقابية باستمرار الممارسات التعساية والتجاوزات غير القانونية والتضييق ضد الت يندد .2

سي الصحة نقابة الوطنية لممارال،   SNAPالوطنية لعمال البريد) النقابة  واطاراتها خصوصا

النقابة الوطنية لعمال  ،  SNTMAلانيي صيانة الطائرات االتحاد الوطني ،  SNPSPالعمومية

 ،....( الوطنيةالتربية  ونقابة ماتش ،  SNTFPالتكوين المهني 

واإلجراءات  يرفض تعسف وزارة العمل والمضايقات المسلطة على ممارسة العمل النقابي .3

ويطالب بااللتزام باالتااقيات الدولية ،  ةالنقابي يةالتمثيلب تعلققانونية فيما يالغير األحادية األخيرة و

 .الجزائرية دولة الوالمعاهدات التي صادقت عليها 

 –الحريات النقابية  والمتعلقة بملاات : البيانات مختلف فيبأرضية المطالب المرفوعة تمسك ي .4

  .قانون العمل  –التقاعد  -شرائية القدرة ال

بالتصدي ورفض كل مشاريع  مسؤولياتهم التاريخيةلشعب لتحمل دعو كافة السياسيين ونواب اي .5

   .االجتماعيين والسلم باألمن وتمس والقرارات التي تتعارض ومبدأ الدولة االجتماعيةالقوانين 

نقابات المستقلة لمختلف القطاعات تلتزم بالدفا  عن المصالح االجتماعية والمهنية الن إ:  ختاما      

العمل على االستقرار االجتماعي ونبه الحكومة الى ضرورة ترقية الحوار والتااوض تو، لكل المنتسبين 

 همتضحيات وتحافظ على مكاسبهم وتتذكربانتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تراعي معاناة الطبقة العمالية 

 .الجسام

 قوتنا في وحدتنا وتضامننا

 القطاعات لمختلف المستقلة النقابات/ ع                                                  
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