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اجلزائر يف  15 :ماي 2106

بيان اجمللس الوطين رقم 3152/51
استئنافا لدورة المجلس الوطني الـ  25اجتمع المجلس الوطني يومي  28و  25جمادى الثانية 0161هـ الموافق
لـ 15 :و  15ماي  2106بثانوية ابن الهيثم ببلوزداد ـ الجزائر العاصمة تزامنا وذكرى مجازر  15ماي 45التي
تستوجب علينا وقفة إجالل ترحما على أرواح شهدائنا األبرار ،تعقد هذه الدورة في ظرف خيمت عليه الحركات
االحتجاجية خاصة األجواء المتوترة التي تشهدها واليات الجنوب والهضاب واألوراس  ،وبعد تقييم اإلضراب
واليومين االحتجاجين والجلسات التي جمعت المكتب الوطني بوزارة التربية والتي تناولت جملة المطالب المرفوعة
من طرف نقابتنا أفضى المجلس الوطني إلى :
 التمسك بتعديل القانون األساسي  609/15المعدل والمتمم  211/02إلنصاف الموظفين على المناصب اآليلةللزوال وباقي األسالك المتضررة السترجاع حقهم المهضوم .
 دعم ومساندة الواليات المعنية بمنح المناطق واالمتياز( الجنوب  ،الهضاب  ،األوراس ) السترجاع حقهمالمسلوب خاصة بعد صدور رسالة السيد الوزير األول رقم  2106/066المجحفة في حق بقية الموظفين والعمال
غير المستفيدين ناهيك عن عدم تطرقها بتاتا لمنح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال  ،وبالمناسبة فإن
المجلس الوطني يحييهم على هبتهم القوية وتماسكهم وتوحدهم وتجندهم الفتكاك مطالبهم المشروعة .
 الرفض المطلق ألي خصم من مرتبات المضربين . تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية عدم اتخاذها إجراءات عملية مع الحكومة لرفع الغبن عن األسالكالمشتركة والعمال المهنيين وأعوان األمن والوقاية جراء الوضعية المزرية التي يعيشونها .
 احتفاظ االتحاد بحق المتابعة القضائية لتعديل القانون األساسي . -اإلعالن عن تنصيب اللجان الوطنية المؤقتة ألسالك التدريس ( ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي ) .

تقــــــــرر :
 المقاطعة اإلدارية والبيداغوجية التامة لجميع الموظفين من أجل تعديل القانون األساسي إلنصافالموظفين العاملين على المناصب اآليلة للزوال و األسالك المتضررة السترجا ققم الممضو
( التعليمة التوضيحية تصلك الققا ).
 إضراب وطني تضامني مع واليات الجنوب والمضاب واألوراس يومي  31و 35ماي  3152في قالعد تحقيق مطالبم المشروعة.
 -اإلبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوقة تحسبا ألي طارئ .

ختاما  :يدعو المجلس الوطني األسرة التربوية تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مطالبها التي
التتحقق إال بالتضحية والتجند ومواصلة النضال .
ما ضا قق وراءه طالب

