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 2018ديسمبر 03 : فيالعاصمة  الجزائر 
 

 01/2018ان رقم: البي
 

المساس بالتحويالت  محاولةتدني قيمة الدينار مع القدرة الشرائية و انهيارجراء احتقانا الجبهة االجتماعية  تعيش       

واعتماد سياسة التضييق  عن التعدي المفضوح على الحريات النقابية ناهيك،  الدعم للمنتجات االستهالكيةاالجتماعية و

في كثير من القطاعات  همالتي طالت العديد من النقابيين وممثلي، على غرار التوقيفات  كل الحركات المطلبيةلقمع وال

ً من 13توقيف آخرها التي كان  ذه األجواء التي تنبؤ . في ظل ه وهرانعمال صيانة الطائرات بالجزائر و مضربا

بتاريخ   UNPEFالتكوينمال التربية ولالتحاد الوطني لعمقر كنفدرالي باجتمع المكتب ال ،اجتماعي ال قدر هللا  نفجاربا

، حيث خلص اللقاء  ملف تسجيل الكنفدرالية ضبطلوقوف على وا النقابية عاضما آلت إليه األولتدارس  2018ديسمبر 02

 تنبئ: ما يلي إلى

 يا والملفات المطروحةالجاد كخيار استراتيجي لحل القضاالتفاوض الجماعي وسياسة الحوار  الكنفدراليةتبنى ت -1

 . التي ال تقدم حلوال ناجعةرفض الحوارات الظرفية كما ت ،دعو إلى إرادة سياسية تفاعلية وت

البريد  ) في القطاعات األخرى وممثليهم وكل النقابيينطال عمال صيانة الطائرات رفض التوقيف التعسفي الذي  -2

  .عجاالً بإعادة إدماجهم في مناصب عملهملب استويطا ...(والمواصالت ، التعليم العالي والبحث العلمي ، سونغاز

وفصل  مارسة العمل النقابي وحق اإلضرابصمت الحكومة اتجاه سياسة التضييق على حرية التعبير وم تدين -3

 . وتسريح النقابيين عن عملهم ومحاصرة نشاطاتهم

قلية الغنية تدعيم فئة األاالجتماعية من خالل التخلي التدريجي عن الدولة وسياسة التوظيف الهش انتهاج  تستنكر -4

 . على الطبقة المتوسطة لقضاء النهائيا إلى غنى مما أدي تزدادالتي ا

الحريات و القدرة الشرائية–قانون العمل –التقاعد  حول الملفات ) ة بالمطالب المرفوعةمتمسك الكنفدراليةبقى ت -5

 .النقابية( 

مواصلة نضالها تحقيقا لمطالب العمال وحماية مكاسبهم عن طريق كل السبل تلتزم بإن الكنفدرالية :  ختاما         

القرارات التي تتنافى مع مبدأ  اعتمادالحكومة  تحذر، كما  التنمية االقتصادية للبلدوالمساهمة في  الدستورية والقانونية 

ال والموظفين في مختلف جميع العمهيب بتو ،تجسيد مبدأ الشراكة االجتماعية الفعلية وتدعوها إلى  االجتماعيةالدولة 

 مطالبهم . تحقيقووالتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم  اليقضةلى القطاعات إ

 

 عاشت كنفدرالية النقابات الجزائرية

 

 وطنيلـالمنـسق ا                                                                                 
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