االحتاد الوطين لعمال الرتبية واتلكوين
U.N.P.E.F
اللجنة الوطنية ملوظيف املصالح االقتصادية
بيان رقم 7802/80 :
تبعا لتوصيات الجمعية العامة لموظفي المصالح االقتصادية المنعقدة بتاريخ  80جويلية  7802والتي كلفت اللجنة
الوطنية بمتابعة الملفات العالقة والتحضير للدخول المدرسي بأخذ كل اإلجراءات والترتيبات الالزمة .عقدت اللجنة الوطنية
لموظفي المصالح االقتصادية المنضوية تحت لواء االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا يوم السبت  72أوت
 7802بالمقر الوطني درست فيه مستجدات الساحة التربوية  ،وبعد نقاش جاد ومسؤول شمل النقاط التالية :
 القرارات األخيرة لوزارة التربية الوطنية بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطاءهم هامش ربحيقدر ب  ، % 01إذ نستنكر هذا اإلجراء باعتباره إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح االقتصادية الذين يتحملون
مسؤولية مدنية وجزائية في هذا اإلطار دون أدنى مقابل .
 عملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة  0888دج حيث وعدت وزارة التربية الوطنية بتغيير طريقة تسديد هذه المنحةبداية من الموسم  ، 7800/7802لكن لم تظهر بوادر لحل هذا اإلشكال وكذا الكثير من المراسيم التنفيذية لم تتغير منذ
 7887مع تضاعف أخطار تنفيذها على موظفي المصالح االقتصادية ودون مقابل مادي  ،وعليه نطالب وزارة التربية
بإيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التالميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية.
 استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح االقتصادية اآليلين للزوال و ترقيتهم إلى رتبةنائب مقتصد قبل نهاية . 7802
 ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير ( 81سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهمإلى رتبة مقتصد .
 وضعية االنسداد الحاصل بين الزمالء في والية غليزان ومديرية التربية والذي أتم شهره الخامس دون ظهور بوادرللحل .
 الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح االقتصادية والتنديد باإلجحاف المسلط عليهم حيث نطالب وزارة التربية بتنظيمدورة استدراكية قبل نهاية  7802مع العمل على استغالل المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في
المسابقة المهنية السابقة .

وعليه تقرر ما يلي :
 عدم التدخل في عملية بيع الكتب المدرسية خاصة داخل المؤسسة وااللتزام بالمناشير المسيرة لها منذ . 7882 الدخول في إضراب يوم  01سبتمبر  7802تضامنا مع زمالئنا والمشاركة في الوقفة االحتجاجية الوطنية أمام مقرمديرية التربية لوالية غليزان .
 الدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي  80و 87أكتوبر  7802تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضاياموظفي المصالح االقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.
أخيرا تلتزم اللجنة الوطنية بعقد جمعية عامة وطنية يحدد تاريخها الحقا لتقييم الحركة االحتجاجية واتخاذ كل السبل
القانونية لمواصلة النضال  ،ونظرا ألهمية اإلجراءات وحساسية المرحلة فإن اللجنة الوطنية تهيب بالزمالء الوقوف صفا
واحدا مع التعبئة والتجند الضروريين تحقيقا لكل مطالبنا .
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