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بيان وطين رقم01/3102 :
في جو متشنج خلق تذمرا وقلقا كبيرين في أوساط موظفي وعمال القطاع نتيجة تجاهل وعدم تجاوب السلطات
العمومية مع الملفات المطروحة التي تبقى عالقة والتي ستكون لها انعكاسات سلبية في الدخول المدرسي المقبل  ،استكمل
المجلس الوطني دورته الـتاسعة والعشرين يوم 10شعبان 0121هـ الموافق لـ 01 :جوان  3102بالمقر الوطني لالتحاد
بالجزائر العاصمة والذي تزامن وموعد تصحيح امتحان شهادتي والتعليم المتوسط و البكالوريا التي نريد المحافظة على
مصداقيتها وطنيا ودوليا  ،وإذ نتمنى بالمناسبة النجاح والتوفيق ألبنائنا التالميذ ال يفوتنا أن نحيي جميع األساتذة
واألستاذات وكل الساهرين على تأطير االمتحانات الرسمية عموما وامتحان شهادة البكالوريا خصوصا تحية إكبار وتقدير
لصمودهم أمام محاوالت الغش رغم االعتداءات عليهم  ،ولعملهم الدءوب والدورالريادي الذي يقومون به في أقسامهم
عموما وفي مراكز االمتحانات خصوصا وتحملهم بكل أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل النهوض بالمدرسة
الجزائرية  ،وبعد تقييم الوضع بنقاش مستفيض خلص المجلس الوطني إلى :
 - 0التمسك بالمطالب المرفوعة وفي مقدمتها :
• تعديل القانون األساسي  203/10المعدل والمتمم بالمرسوم  311/03إلنصاف الموظفين على المناصب اآليلة للزوال
وباقي األسالك المتضررة السترجاع حقهم المهضوم .
• معالجة ملف األسالك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان األمن والوقاية الذي طال أمده بما يضمن عيشهم الكريم
 ،وإلغاء المادة  01مكرر  ،وعدم الرضا بالزيادة الهزيلة المقدرة بـ  01%من األجر الرئيسي.
• التكفل العاجل والجاد بملف الجنوب والهضاب واألوراس فيما يخص :
أ -تحيين منح المناطق المسيرة بالمراسيم التالية  13/01 :المؤرخ في  0101/11/30 :و  002/03المؤرخ في
 0103/13/ 03 :و  021/12المؤرخ في  0112/10/01ألنها تمس كل الفئات خاصة الهشة .
ب -تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب على كل األسالك  ،مع األثر الرجعي لهما من ابتداء من 3110/10/10
 - 3مراعاة لمصلحة أبنائنا التالميذ وبغية استكمال أعمال السنة الدراسية يعلق المجلس الوطني المقاطعة اإلدارية
والبيداغوجية  ،ويحيي جميع رجال ونساء التربية المستجيبين للحركة االحتجاجية والملبين لنداء المقاطعة .
 - 2ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها حيال المناصب المكيفة في الدخول المدرسي المقبل ريثما يتم تجسيد طب العمل .
 - 1تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل تحفيزا لهم مع منحهم تسهيالت في االستفادة وتسديد
الدفعة األولى
إن المجلس الوطني يمنح فرصة لوزارة التربية والحكومة لغاية نهاية شهر سبتمبر  3102لالستجابة للمطالب
المرفوعة وإال سنكون مضطرين للدخول في سلسلة من الحركات االحتجاجية – إضرابات  ،اعتصامات  ،مسيرات  -حتى
تحقيق المطالب المشروعة .
ختاما  :يهيب المجلس الوطني بكل موظفي وعمال القطاع توحيد الجهود ورص الصفوف وااللتزام بقرارات مؤسسات
االتحاد ويدعو كافة األسرة التربوية إلى اليقظة والحذر والتجند التام لتحمل كافة المسؤولية التاريخية في الدفاع عن
مطالبها المشروعة التي التتحقق إال بالتضحية ومواصلة النضال.
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