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 8102أكتوبر  08الجزائر العاصمة في :                                                                                         
 12/2112رقم : المشترك  يانبال

موقف موحد لمواصلة وبلورة تنسيق العمل الجماعي و سرة التربويةبين أسالك األايمانا بتوحيد الجهود          

المستشارين المصالح االقتصادية ، ، عقد رؤساء اللجان الوطنية لكل من )موظفي النقابي ك والنضال احرال

اجتماعا تنسيقيا  التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ، المساعدين والمشرفين التربويين ، المخبريين(التربويين ، 

بالمقر الوطني ، حيث كان  2108أكتوبر 18 هـ الموافق لـ 0441محرم  28 تحت إشراف رئيس االتحاد يوم االثنين

فرصة لدراسة المستجدات على الساحتين التربوية والنقابية وباألخص ملف معالجة اختالالت القانون األساسي 

ر وبقية والنظاوتقييم الحركات االحتجاجية السابقة ، وقد أكد الحضور على تثمين قرار إنصاف مستشاري التربية 

عادة تصنيفهم وعبروا من جهة أخرى على استيائهم الشديد ورفضهم المطلق لسياسة االقصاء إفي الرتب المستفيدة 

جملة في إيجاد حل سريع ومنصف لالتربية التعامل السلبي والتزام الصمت من طرف وزارة والتهميش جراء 

تصنيف واالدماج واستحداث رتب جديدة وبعد نقاش معمق الترقية والمنها المطالب المعبر عنها في البيانات أساسا 

 وجاد خلص المجتمعون إلى ما يلي :

  اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختالالت القانون الخاص تحقيقا لمبدأ التمسك بعمل

 العدالة واإلنصاف في التصنيف والترقية واإلدماج بين مختلف األسالك. 

 :أجل ذلك تقرر ومن

 
ابتداء من الساعة العاشرة  5102أكتوبر  52تنظيم وقفات احتجاجية جهوية لمختلف األسالك يوم الخميس  -*

 أمام مقرات مديريات التربية لكل من : عين الدفلة ، باتنة ، األغواط وغليزان.

 لبلورة أفاق الحركة االحتجاجية. 5102نوفمبر  10وذلك يوم الثالثاء تنظيم جمعيات عامة والئية  -*

لتحديد سبل  5102نوفمبر  01بالمقر الوطني يوم السبت سالك المعنية للجان األتنظيم جمعية عامة مشتركة -*

       . المرفوعة لمطالبا لتحقيقالتصعيد 

اتساع حذر من وي، تطلع بأمل وثقة إلنصاف هذه الفئات في مطالبها المشروعة ي االتحاد الوطني: إن وفي األخير

هيب بكل موظفي القطاع االتحاد والتضامن ورص الصفوف واالستعداد التام ي، ودائرة انشغاالت القاعدة العمالية 

 إلنجاح الحركات االحتجاجية إلى غاية استرجاع كامل الحقوق.

 ما ضاع حق وراءه طالب
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