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املوقع اإللكرتوين www.unpef.com :
املكتب الوطين  10 :شارع حممد مادة – ساحة أول ماي  -اجلزائر

اجلزائر يف 7102 / 10 / 10 :

نرشة إعالمية رقم 1107/10 :
ملخص لقاء وزارة الرتبية الوطنية مع نقابات القطاع
يف إطار اللقاءات ادلورية عقدت وزارة الرتبية الوطنية لقاء مع نقابات القطاع العرش( + )01مجعية وفيدرايلة أويلاء اتلالميذ يوم
اثلالثاء  13 :جانيف  1107برئاسة السيدة وزيرة الرتبية الوطنية وحبضور السادة  :األمني العام  -مدير ادليوان  -مديراستثماراملوارد

البرشية  -مدير اتلكوين  -املستشاران امللكفان بالعالقات مع انلقابات ،حيث ساد اللقاء لغة الرصاحة والوضوح والشفافية ،وتم
اتلطرق فيه للملفات اتلايلة :

 -0اتلعليمة احلكومية  113املتعلقة ببند الرتقية ادلاخلية لــ  544ألف منصب موزعة ىلع األطوار واألسالك.
 -1االمتحانات واملسابقات املنظمة بعنوان . 1102
 -3عمليات اتلكوين لفائدة موظيف ومستخديم الرتبية الوطنية اليت مست أسالك اتلأطري و األساتذة اجلدد ابلالغ عددهم 26146
 -5الوتائر املدرسية.
 -4اتلوظيف.
 -2ملف اتلقاعد.

 -7القانون اخلاص لعمال الرتبية.
 -8اخلدمات االجتماعية.

-------------------------------------------------من أهم ما جاء يف تدخل رئيس االحتاد  UNPEFالسيد الصادق دزيري:
•التقاعد:
سجل االحتاد بوضوح عدم اتلفاعل اإلجيايب لوزارة الرتبية اجا امللف من خالل:

 -عدم تطبيق فحوى االتفاق املربم يف املحرض املشرتك بني االحتاد والوزارة اذلي نص رصاحة بفتح نقاش معمق حول امللف

واالتفاق ىلع أرضية بني الرشاكء والوزارة لدلفاع عنها من طرف الوزارة أمام احلكومة  ،وهذا اذلي لم يتم.

 -عدم اكرتاث الوزارة بالعدد اهلائل اذلي قدم ملفات اتلقاعد اذلي بلغ حسب تقرير الوزارة  50513فاكن رد الوزيرة هو منح فرصة

للرتاجع عن إيداع ملفات اتلقاعد ولم يسجل سوى تراجع  014ملفا فقط .
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فعلّق رئيس االحتاد  :السبب احلقييق لعدم تراجع املعنيني وذهابهم قرسا وجربا للتقاعد هو :

أ -عدم وضوح املرشوع املصادق عليه بشلك واضح.

ب -الضبابية السائدة يف اتلعديل املقرتح من طرف السيد رئيس اجلمهورية اذلي ورد ىلع لسان السيد وزير العمل اذلي قيد
ببلوغ سن  48و 46سنة هذا اللبس أحدث ريبة واضطرابا دلى املوظفني اذلين قدموا ملفاتهم  ،وحلد الساعة يتساءل املوظفون هل

يمكننا اخلروج يوم  30أوت  1107أم سيطبق القانون اجلديد يف ظل غياب اإلعالم.

•القانون اخلاص:
البد للجنة املشرتكة أن ترسع يف وترية عملها إلنهاء امللف يف أقرب اآلجال إلنصاف األسالك املترضرة من جهة وتطبيق حمتوى

املرسوم  122/05املتعلق بتثمني تصنيف شهاديت ادلراسات اجلامعية اتلطبيقية والليسانس.

•التكوين:
تطرق فيه للعمليات اتلكوينية اليت مست  26146أستاذا جديدا منهم  50146احتياطيا حلد الساعة و اليت اعتربها غري اكفية
وعلينا اتلفكري يف استغالل املعاهد اتلكنولوجية املسرتجعة بعد تسوية وضعيتها القانونية يف اتلكوين القبيل املتخصص لألساتذة،

وطرح تساؤال حول املفاوضات بني وزاريت الرتبية واتلعليم العايل فيما يتعلق بتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا لألساتذة.

•املسابقات املهنية:
بالرغم من إجراء املسابقة املتعلقة برتبة مدير جلميع األطوار حيث بيق العجز ألكرث من  1111منصبا ألن املنصب غري مغري يف

غياب اتلحفزيات هلذ الرتبة مما جعل عزوفا كبريا عن تقدم األساتذة  ،وهنا طالب بالعودة للرخص االستثنائية للسماح لألسالك

اتلايلة للمشاركة يف املسابقة وهم  :انلظار  -مستشارو الرتبية  -األساتذة الرئيسيون يف املتوسط واالبتدايئ وكذا مساعد مدير يف

االبتدايئ ودون رشط احتساب  4سنوات أقدمية يف هذ الرتبة تلغطية العجز املسجل.

•الوترية الدراسية:
أكد رئيس االحتاد عدم إماكنية مناقشة هذا امللف يف عجالة ويف لقاء كهذا مما يستوجب فتح نقاش معمق يف املوضوع مع الرشاكء
واملهتمني واخلرباء بمرااعة الظروف االجتماعية واملناخية املتنوعة يف اجلزائر  ،وحسب اإلماكنات املادية.

•اخلدمات االجتماعية:
اجتمعت اللجنة  16اجتمااع ولم تتوصل حلد اللحظة إىل اتلوافق حول القرار اجلديد  ،علما أن اهلدف من إنشاء هذ اللجنة هو

حتسني القرار إلضفاء شفافية أكرث يف التسيري مع إاعدة انلظر يف الضوابط اتلقنية بناء ىلع األولويات االجتماعية غري أن بعض

األطراف ترغب يف تغيري لك يشء  ،وإن استمر الوضع يف املشاكسات ىلع هذا احلال سننسحب من هذ اللجنة ونطالب باإلبقاء ىلع

القرار كما هو إىل اغية تعديل املرسوم  313/81املتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية للك قطااعت الوظيفة العمومية.

•القضايا العالقة املتعلقة بتطبيقات القانون اخلاص:
حيث قدمنا بشأنها ملفات ملعاجلتها من طرف املديرية العامة للوظيفة العمومية ولم نتلق أي جواب عنها حلد الساعة.
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-------------------------------------------------اإلجراءات املتفق عليها

 -فتح نقاش حول الوترية ادلراسية من جديد مع الرشاكء واملهتمني .

 -فتح ملف اتلقييم الرتبوي اذلي يبدأ باستشارة ميدانية مع األساتذة ابتداء من شهر فيفري القادم ىلع أن ختتتم العملية بتنظيم

ملتىق وطين يف غضون شهر أفريل .1107

 -عقد لقاءات ثنائية مع الرشاكء االجتماعيني وإجياد صيغة عملية للتواصل املستمر حيث وعدت السيدة الوزيرة باتلكفل

الشخيص به.

مالحظة:

ستنظم مسابقة للتوظيف خالل سنة  ، 1107مىت وما يه االختصاصات املعنية سيفصح عنها الحقا بعد ضبط االحتياجات من

طرف مديريات الرتبية بناء ىلع عدد ملفات اتلقاعد خصوصا واملؤسسات اجلديدة اليت ستفتح ،مع اإلبقاء ىلع القوائم االحتياطية.
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