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نشرة إعلماية توضيحية خاصة بدورة المجلس الوطني العادية
بتاريخ  29و 30/09/2017
نشاطات المكتب الوطني بين الدورة الخيرة والدورة الحالية:
 17جوان  2017م  :تنظيم يوم دراسي حول القدرة الشرائية بالمقر الوطأني للنقابة بحضور
نقابات التكتل النقابي.

 28جويلية : 2017المشاركة في ندوة من تنظيم الوزارة بولية تيبازة .

 04سبتمبر  : 2017لقاء في وزارة التربية الوطأنية بحضور نقابات القطاع والذي كان موضوعه
التحضير للدخول المدرسي .

أيام  10،11،12سبتمبر  2017م  :إجتماع المكتب الوطأني .
 18سبتمبر  :المشاركة في لجنة مراجعة اختللت القانون الخاص .

 19سبتمبر : 2017التنقل لولية سطيف لمعالجة الحالة التنظيمية.
 23سبتمبر  2017م  :التنقل لولية الشلف لمعالجة الحالة التنظيمية.
قبل المجلس الوطني بيومين :

المشاركة في لجنة مراجعة اختللت القانون الخاص .

لقاء مع وزيرة التربية حول قضية عضو المجلس الوطأني عن ولية البليدة.

مالخص المشاركة في لجنة ماراجعة اختللت القانون الخاص :
مشاركة نقابة في هذه اللجنة منذ تنصيبها الى يومنا هذا باستمرار والهدف هو الدفاع عن

مكتسبات قصد الحفاظ عليها لصالح كل الساتذة والذود من أجل مغانم جديدة للساتذة .فنقابة
الكنابست هي نقابة تضم الساتذة فقط وتمثل صوتهم بكل شفافية وديمقراطأية .

في إحدى اللقاءات الخيرة فتح نقاش حول تطبيق المرسوم  14/266والمتضمن إعادة تصنيف
حاملي شهادة الليسانس والتي تعني بالضبط في قطاع التربية أساتذة التعليم البتدائي

الموجودون حاليا في الصنف . 11
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موقف الكنابست واضح فهو مع ضرورة التعجيل للتطبيق الفوري للمرسوم  ،وبما أن الصنف 12

في المرسوم  12/240هي رتبة ترقية فلقدت اقترح المكتب الوطأني رفع التصنيفات لتبدا الرتبة
القاعدية في الطور البتدائي من الصنف  12تليه رتبة رئيسي في الصنف  13وهكذا وصول الى
الطور الثانوي باقتراح الرتبة القاعدية في الصنف  14وهكذا ...إل ان جزء من القتراح اصطدم

بعارض قانوني مع الشبكة الستدللية للجور في المرسوم  304/07ويبقى هذا الجتهاد المقدم
الى غاية وجود مخارج قانونية تمكن النقابة من تقديمها مستقبل.

تم التطرق الى مختلف الصيغ المتضمنة في الرخص الستثنائية الخيرة  .دار سجال كبير بين

أعضاء اللجنة المشكلين لمختلف النقابات المعتمدة في القطاع حول مبدأ الرئيس والمرؤوس في
القانون الخاص وبطبيعة الحال فإن موقف نقابة كنابست واضح بهذا الخصوص فالترقيات

المستحدثاة رئيسي ومكون رفعت من قيمة الستاذ وأعطته وزنا وقيمة كبيرين اما عن الرتب
الدارية التي يتساوى معها في التصنيف فيجب على كل رتبة اللتزام بمهامها ويجب أن يسود

بينها الحترام المتبادل .من بين الطأروحات التي تنادي بها النقابة وهي الحفاظ على المكتسبات
وعدم المساس بها  :التجاوزات المسجلة في بعض الوليات والمتمثلة في القضاء على المناصب
المالية المحررة لرتبتي رئيسي ومكون بتحويلها لرتب قاعدية )للتوظيف(خير دليل على النوايا

المبيتة اتجاه ترقيات الساتذة .

لحد الن عدم تطبيق الوزارة للبند الموجود في محضر  19مارس  2015م والذي ينص على
تشكيل سنويا لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطأنية ونقابة كنابست لتحديد نسب الترقية من

الرتب المستحدثاة )رئيسي ومكون ( من الساتذة الذين لديهم الحق في الترقية .

المسائل البيداغوجية :
أفادت تقارير الوليات عن واقع دخول مدرسي كارثاي ميزته سلسلة من الختللت تمثلت أساسا

في جملة من المضايقات والممارسات التعسفية التي طأالت وتطال ممثلينا النقابيين  ،شغور

واكتظاظ ملحوظين وعجز كبير في التأطأير  ،كما شكل الكتاب المدرسي عائقا كبيرا سواء من

حيث الخطاء التي مست عديد جوانبه أو النقص الفادح في بعض العناوين وانعدام بعضها الخر
 ،وفي نفس السياق عرفت الهياكل ومختلف التجهيزات العلمية منها والبيداغوجية نقصا ملحوظا

المجلس الوطأني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثاي الطأوار للتربية
Conseil National Autonome du Personnel Enseignant du Secteur Ternaire de l'Education

شبكة المواقع الولئاية للكنابست
 www.cnapestesites.com  fb.com/cnapestesites  cnapestesites@gmail.com

على مستوى المؤسسات التربوية  ،ضف إلى ذلك الستمرار في تنفيذ المخطط التدريجي

الممنهج الذي يعتمد على سياسة تقليص المناصب وفق رؤية سطحية إحصائية رقمية بعيدة كل

البعد عن المنحى البيداغوجي الواجب اعتماده .كما أفرزت التغيرات في المناهج والبرامج

الجديدة التي تم تطبيقها بتسرع واستعجال وبدون تحضير وتكوين قبلي حالة من الرتباك
واللاستقرار البيداغوجي في الميدان ل سيما مع هشاشة سياسة التكوين الشكلي الحالي المتبع

وفشله في احتواء ومعالجة اختللت مختلف العمليات التعليمية التعلمية .

وفي شأن مرتبط استغربت ذات التقارير صدور مراسيم وقرارات ومناشير فوقية تمس بمراجع

أساسية في المدرسة الجزائرية دون استشارة وإشراك الستاذ وممثليهم في إعداد مشاريعها.

نتائج الجتماع
و بعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول خلص المجلس إلى ما يلي :

 -1إن المجلس الوطأني يرفض رفضا قاطأعا كل شكل من أشكال التضييق والتحرش ومتابعة
ممثلينا النقابيين والزج بهم إلى المحاكم والذي يعتبره ضربا صارخا ومساسا مفضوحا بالنصوص

القانونية المكفولة دستورا وقانونا وكذا المعاهدات الدولية المصادق عليها من طأرف الدولة
الجزائرية .

 -2إن المجلس الوطأني يحذر من أية محاولة للمساس بمكاسب ومكتسبات الساتذة المفتكة
بنضالت وتضحيات جسيمة على غرار ملفي القانون الخاص والخدمات الجتماعية ويطالب في

الوقت نفسه ب ضرورة التنفيذ بما ورد في محضر  19مارس  2015والتعجيل بتجسيد التفاق
المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطأنية ونقابة  CNAPESTEلوضع آليات

تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية في الرتب المستحدثاة لسلك التدريس الواجب فتحها سنويا

.
 -3إن المجلس الوطأني يعبر عن استيائه للدخول المدرسي الكارثاي في جميع جوانبه والذي ل
يتطابق والتصريحات والتطمينات العلمية التي صاحبته من طأرف القائمين على وزارة التربية

الوطأنية .
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 -4إن المجلس الوطأني متذمر من سياسة التغيرات والتعديلت في المناهج والبرامج دون

تحضير مسبق ول تكوين جاد في غياب كلي للوسائل المرافقة والواجب توفرها لنجاح العملية.

 -5إن المجلس الوطأني يطالب بضرورة التعجيل بتنصيب المجلس العلى للتربية والمرصد
الوطأني للتربية وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية.

 -6إن المجلس الوطأني سجل عدم جدية الوصاية في تجسيد ملف طأب العمل ميدانيا مما عطل
في تسوية عديد وضعيات الساتذة الصحية .كما اجمع أعضاء المجلس الوطأني على ضرورة

دعوة الساتذة لعقد جمعيات عامة بتاريخ  11أكتوبر  2017م من الساعة 10سا إلى  12سا

ومجالس ولئية بتاريخ  14أكتوبر  2017تتمحور أساسا حول تقديم مقترحات بخصوص

الحركات الحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وتضمن حماية ممثلينا

النقابيين على غرار عضو المجلس الوطأني عن ولية البليدة محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب
ممارسته للعمل النقابي .علما أن مجلس وطأني طأارئ سيتم عقده لحقا للبت في الموضوع

واتخاذ القرارات المناسبة .إن المجلس الوطأني يعلن رسميا عن عقد المؤتمر الوطأني الثالث
للنقابة فبل نهاية السنة الجارية  . 2017ويجدد تمسكه بمطالبه الساسية ويقر بالتزامه بقرارات

التكتل النقابي كما يحذر من تبعات سياسات الحكومات المتعاقبة والمكرسة للفشل وتفقير العمال

والزج بالبلد في مستقبل مجهول .

وفي الخير وإذ يشيد المجلس الوطأني بمجهودات الساتذة وفي جميع أنحاء الوطأن رغم
الضغوطأات والصعوبات التي يواجهونها  ،فإنه يدعو الجميع إلى التجند واللتفاف حول نقابتهم

لحفظ كرامتهم وحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم .

