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الجزائر فً  17فٍفري 2014

تٍاٌ انًجهس انوطنً رقى 2014 / 16 :
رضايُب يغ انٕٛو انٕطُ ٙنهشٓٛذ ،اعزكًم انًجهظ انٕطُ ٙنالرحبد انٕطُ ٙنؼًبل انزشثٛخ ٔ انزكٕ ٍٚدٔسرّ
انًفزٕحخ ٕٚو  17فٛفش٘  2014ثثبَٕٚخ أحًذ صثبَخ انجضائش انؼبصًخ ٔ ،إر ٚزقذو ثزحٛخ إجالل ٔ إكجبس نألعشح
انزشثٕٚخ ثًخزهف أعالكٓب ٔ أطٕاسْب ٔ خصٕصب انز ٍٚنجٕا َذاء َقبثزٓى ٔ أضشثٕا رًغكب ثًطبنجٓى انًششٔػخ
ألٌ ٔصاسح انزشثٛخ نى رف ثؼٕٓدْب.
إر َزقذو ثبنشكش نهغٛذ يؼبن ٙانٕصٚش األٔل ػهٗ رذخهّ اإلٚجبث ٙنزطٕٚق األصيخ ٔ رٕفٛش جٕ االطًئُبٌ
العزؼبدح انثقخ انًفقٕدح ٔ ْٕ يب رى ف ٙجهغبد سعًٛخ ٕٚي 17 ٔ 16 ٙفٛفش٘  2014ثإششاف يؼبن ٙانٕصٚش
نذٖ انٕصٚش األٔل انًكهف ثإصالح انخذيخ انؼًٕيٛخ شخصٛب ٔ ثحضٕس انًذٚش انؼبو نهٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ٔ طبقًّ
ٔ يًثم ػٍ ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ ،حٛث كههذ ثإيضبء يحضش اجزًبع يشزشك ثَ ٍٛقبثزُب ٔانًذٚشٚخ انؼبيخ
نهٕظٛفخ انؼًٕيٛخ
َُِٕٔ ثكم انخٛش ٍٚانز ٍٚرذخهٕا ٔ عبًْٕا ف ٙسأة انصذع كًب َشٛذ ثزفٓى األٔنٛبء انحقٛق ٍٛٛنًطبنت
انًشثَ ٔ ٍٛح ٙٛأثُبئُب انزاليٛز نؼذو اعزجبثزٓى نذػٕاد انفزُخ َٔ ،ؼذْى ثبعزذساك يب ًٚكٍ يٍ انذسٔط نضًبٌ
رًذسط حغٍ ٔ َزبئج جٛذح.
إٌ يؼهً ٙانزؼهٛى االثزذائٔ ٙأعبرزح انزؼهٛى األعبع ٙانًشزغه ٍٛػهٗ انشرت اٜٚهخ نهضٔال ظهًب انز ٍٚركَٕٕا
ثؼذ  2012/06/03أٔانزْ ٍٚى قٛذ انزكٕٚ ٍٚزطهؼٌٕ نزذخم انغٛذ سئٛظ انحكٕيخ الرخبر قشاس حبعى ف ٙأقشة
اٜجبل إلَصبفٓى قصذ االعزفبدح يٍ انشرت انًغزحذثخ سئٛغٔ ٙيكٌٕ ػهٗ غشاس صيالئٓى  ،كًب رزطهغ األعالك
انًزضشسح سفغ انظهى ػُٓب ٔإػبدح انحق انضبئغ نٓب خبصخ األعالك انًشزشكخ ٔانؼًبل انًُٓٔ ٍٛٛأػٕاٌ األيٍ
ٔانٕقبٚخ ثإنغبء انًبدح  87يكشس نزحشٚش أجٕسْى .
إٌ انًجهظ انٕطُ ٔ ٙثشٔح يغئٕنخ قّٛى يب رحقق يٍ يطبنت ٔ ٚؼزجش َزبئجٓب ثذاٚخ نحم يشكالد انقطبع
انًضيُخ انز ٙخهّفٓب انقبٌَٕ انخبص ألعالك انزشثٛخ ٔ 240/12انز ٙال رُزٓ ٙإال ثزؼذٚهّ ٔفق األجُذح انضيُٛخ
انًحذدح ف ٙانًحضش انًشزشك ْٕٔ ٚزشقت اعزجبثخ انٕصٚش األٔل نٓزا انًطهت قصذ إصانخ أعجبة االضطشاثبد
ٔو ٌ أجم اعزقشاس انقطبع كهٛب .
ٔثؼذ يُبقشخ يغزفٛضخ أشبد انًجهظ ثًجٕٓداد انقٛبدح انٕطُٛخ ٔ قشّس:

توقٍف اإلضراب و انعودج إنى انعًم ٌوو انغد  18فٍفري  ، 2014وٌتًسك تًطانثه انعانقح
وٌدعو كافة أسالك التربٍة إلى الوحدة ورص الصفوف ألن النضال دوام و استمرارٌة.

ما ضاع حق وراءه طالب

ترقثوا اننشرج اإلعاليٍح نتوضٍح يا تحقق يٍ يطانة ويا نى ٌتحقق

