النقابات المستقلة لمختلف القطاعات
بيان رقـم 7102 / 01
7102/10/07
في غمرة أحداث متتالية يسودها كثير من الغموض و التشنج وسط المجتمع بمختلف فئاته ،والتي أنتجت حراكا اجتماعيا
ال سيما بعد المصادقة على قانون المالية  7102وصدوره في الجريدة الرسمية ،و كذا مصادقة الغرفتين على قانون
التقاعد الجديد.
عقدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات اجتماعا دوريا بتاريخ  12جانفي 7102بمقر نقابة كنابست CNAPESTE
ببئر مراد رايس بالعاصمة ألجل تقييم األوضاع الحالية وتحديد االستراتيجية المستقبلية للحركات االحتجاجية ،وبعد نقاش
جاد ومسؤول تقرر ما يلي:
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تحميل الحكومة مسؤولية نتائج قراراتها و التي كانت سببا في اهتزاز و اضطراب الجبهة االجتماعية و التي أدت
إلى أعمال تخريب وتجاوزا ت مست بأمن المواطن ،نحن النقابات المستقلة المنضوية فى التكتل النقابي نرفضها،
وندعوها لتحمل مسؤولياتها في حماية األفراد والممتلكات وفتح فضاءات للحوار والتعبير السلمي عن االنشغاالت
و المطالب.
التنديد و الرفض ل سياسة التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي و المساس بالممثلين النقابيين كما هو الشأن
بمن أدينوا بالسجن أو تم تسريحهم من العمل وكذا عدم منح وصل التسجيل على عرار النقابة الجزائرية
لموظفي اإلدارة العمومية .SAFAP
الرفض التام لمحتوي قانون التقاعد الجديد واإلعالن عن عريضة جمع مليون توقيع.
مطالبة السيد رئيس الجمهورية بإلغاء أو تجميد قانون التقاعد الجديد.
اإلعالن عن تأسيس لجنة لدراسة مشروع إنشاء الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة.
تنظيم اعتصامات جهوية متزامنة بتاريخ  78جانفي  7102أمام مقرات واليات :البليدة – باتنة – سيدي
بلعباس – ورقلة  -على الساعة العاشرة) 01سا) صباحا.
تنظيم تجمع وطني يحدد تاريخه و مكانه الحقا.
عقد اجتماع استثنائي للتكتل النقابي بتاريخ  14فيفري  7102بالعاصمة إلعالن رزنامة الحركات االحتجاجية
المستقبلية.
التمسك بالمطالب المرفوعة والمتمثلة في:
 التراجع عن إلغاء األمر  03/92المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد. -حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين السيما فئات دوي الدخل الضعيف.

ايمانا منا بان لغة الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل االمثل لحل المشاكل وتدليل الصعوبات واسترجاع الثقة ،فان
القرارات الفوقية األحادية وفرض سياسة األمر الواقع و الهروب نحو األمام المنتهجة من طرف الحكومة هي التي
ساهمت وتساهم في تغدية الحركات االحتجاجية التي قد تدفع إلى تعفن األوضاع.

وفى الختام
المشروعة.

ندعو كل العمال لاللتفاف حول نقاباتهم والتجند لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم

