االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
المكتب الوطني  10شارع محمد مادة – ساحة الوئام -الجزائر
اجلزائر يف  10 :ماي 3102

نشرة إعالمية 3142/41 :
في السابع من شهر ماي  3102عقد لقاء بين وزارة التربية الوطنية برئاسة السيد وزير التربية والمكتب الوطني لالتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين  UNPEFبمقر الوزارة بالمرادية  ،حيث تم التطرق إلى جملة من الملفات واالنشغاالت
أهمها:

أوال :
-

*ردود الوزارة على المحضر المشترك المؤرخ في  3143/43/11كما يلي :
إن قرارات تنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية على وشك اإلصدار.
ستنظم االمتحانات المهنية في إطار الترقية لكل األسالك المعنية بما يسمى ظلما اآليلون للزوال (معلمو المدارس
االبتدائية  ،أساتذة التعليم األساسي  ،أساتذة التعليم التقني  ،مساعدو التربية  ،المخبريون  ،مساعدو المصالح االقتصادية
 ،مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) .
إدماج أعوان المخابر في كل الواليات بناء على تقديم طلب من المعني  ،وآخر أجل إلنهاء العملية يوم  20ماي 3102
بمن فيهم تقنيو المخابر لوالية ورقلة .
لقد تم إحصاء كل مسؤولي المواد واألقسام  ،غير أن اإلشكال قائم في بعض مديريات التربية وستتم التسوية المالية لهم
سيدمج  011معلما ابتدائيا حامال لشهادة مهندس دولة كأساتذة في التعليم المتوسط لمن لهم شهادات في التخصص
حسب قرار سنة  3112المتعلق بتحديد االختصاصات حسب الشهادة العلمية.
تم تسو ية وضعيات مساعدي التربية في والية جيجل في حين العملية في طريق التسوية في واليات سعيدة  ،غليزان ،
ميلة .
تمت الموافقة النهائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتقليص مدة التكوين من  12سنوات إلى سنة واحدة .
تم إعداد بطاقة جديدة على مستوى الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات لتعويض كل المسخرين في االمتحانات
الرسمية (موظفو المصالح االقتصادية  ،الطباخون ومساعدوهم  ،والعمال المهنيون .)..
مشروع رفع قيمة الساعة اإلضافية جاهز .
مشروع رفع قيمة ورقة تصحيح االمتحانات الرسمية لجميع األطوار سيتم العمل به .
تم مراجعة منحة الجنوب – االمتياز – بإرسال مراسلة من طرف الوزير األول رقم  3102/022 :المؤرخ في 13 :
ماي  3102سلمت لنقابة االتحاد في حينها .
تتكفل الوزارة بتسوية وضعية األساتذة المكلفين بتدريس مادة اللغة األمازيغية في والية باتنة .
ملف  08عامال بالجزائر غرب قيد التسوية وقد حول لوزارة المالية لمنح االعتماد المالي للعملية .
إن منحتي البيداغوجيا والصندوق لموظفي المصالح االقتصادية حق مشروع وسنسعى من أجل تحقيقه .
نعمل من أجل حل مشكل مديري الثانويات والنظار باعتماد منحة جديدة في انتظار التعديالت التي سندخلها على
القانون األساسي لكن ليس في الظرف الراهن .

كان رد االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين :
إن هذه الردود لم ترق بعد إلى مستوى طموحات األسرة التربوية ألن معظمها مازال عبارة عن مشاريع تنتظر
التجسيد العملي مما يستوجب على وزارة التربية اإلسراع في تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع .

ثانيا :
 أهم الملفات المطروحة :
 -0تعديل المرسوم  203/10المعدل والمتم بالمرسوم  ، 341/03قدم االتحاد الوطني للسيد وزير التربية كرونولوجيا
تاريخية لكيفية إدماج المعلمين واألساتذة مدعما بملف كامل ومتكامل يتضمن المبررات القانونية والموضوعية من خالل
مقارنة القوانين األساسية لمستخدمي التربية الوطنية منذ االستقالل إلى يومنا هذا ( 213/80ـ  210/80ـ  300/03ـ
 42/21ـ  203/10ـ  ) 341/03مبرزين أحقية اإلدماج لألسالك المسماة ظلما باآليلين للزوال (معلمو المدارس
االبتدائية  ،أساتذة التعليم األساسي  ،أساتذة التعليم التقني  ،مساعدو التربية  ،المخبريون  ،مساعدو المصالح االقتصادية ،

مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) في الرتب القاعدية دون أي قيد وال شرط وأحقيتها في الرتب المستحدثة
السترجاع الحق المهضوم .
رد السيد وزير التربية :
من خالل الشروحات الوافية المقدمة من طرفكم يمكنني فتح ورشة عمل أو القيام بيوم دراسي لضبط الحجج لتقديمها
للحكومة من أجل تعديل بعض مواد القانون األساسي إلعادة الحق ألصحابه .
 -3األسالك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان األمن والوقاية :
االتحاد متمسك بما تم طرحه خالل لقاء االتحاد وممثلي اللجنة الوطنية مع وزارة التربية يوم  ،3103/13/34 :ورفض
الزيادة الهزيلة المعلن عنها بـ  01بالمائة والتمسك بحقهم لضمان العيش الكريم .
رد السيد وزير التربية :
الشق المتعلق بوزارة التربية ستتم متابعته  ،وبدايته تمثلت في إدراجهم باالستفادة من التعويضات في التسخير
بمراكز االمتحان  ،أما ما تعلق باألجور والنظام التعويضي فهو حقهم  ،وسنبقى ندافع عنهم أمام الحكومة حتى
تحسين ظروفهم االجتماعية.

 -2ملف الجنوب :
 بالنسبة لمنحة التعويض النوعي على المنصب  -االمتياز – والمناطق فإن االتحاد يرفض الصيغة الحالية لمنحة االمتيازمما يستوجب تعميمها  ،ويستعجل صدور نص واضح بخصوص منحة المناطق ألنها تهم كل موظفي وعمال المناطق المعنية
بها .
 طالب االتحاد بضرورة توسيع االستفادة من سكنات الجنوب ألبناء المنطقة .رد السيد وزير التربية :
 إن منحة االمتياز قد سلمناكم في حينها رسالة السيد الوزير األول رقم  3102/022أما بخصوص منح المناطق فقدحولنا المطلب للحكومة .
 تعهد بتوسيع االستفادة على أبناء المنطقة وأكد على تعديل منشور التوزيع . -4طب العمل :
تمسك االتحاد بما توصلت إليه اللجان السابقة بمشاركة ممثلي وزارة العمل  ،والصحة والتربية ونقابة االتحاد المنشأة بالقرار
الوزاري رقم  3112/003المؤرخ في  ، 3112/03/00 :وال يمكن المشاركة في أي لجنة جديدة إال بتفعيل اللجنة السالفة
الذكر .
رد السيد وزير التربية :
وافق على تفعيل عمل اللجنة ومتابعة التقارير المتوصل إليها من قبل  ،مع إشراك األطراف المعنية وزارة العمل
والصحة.

 -3ملف السكن :
رفض االتحاد مشاركته في أي لجنة أخرى إال بتفعيل عمل اللجنة الوطنية المشتركة المجتمعة يوم  . 3100/14/38 :التي
أعددنا فيها مشروعا كامال لصيغ االستفادة من السكنات لتمكين وتسهيل العملية لموظفي وعمال القطاع من االستفادة على
غرار أساتذة التعليم العالي .
رد السيد وزير التربية :
ـ أبدى موافقته لتفعيل عمل اللجنة مع تقديم صيغ واقتراحات جديدة لالستفادة من السكن .

 -6ملف الخدمات االجتماعية :
تساءل االتحاد عن أسباب تأخر تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات الخدمات االجتماعية وضبط حسابها المالي  ،وأصر
االتحاد على ضرورة تشكيلها من أجل ممارسة مهامها في أقرب اآلجال  ،مع تسليم أرشيفها للجان المنتخبة .
رد ود السيد وزير التربية :
 إن السيد الوزير األول األسبق في رسالة سرية إلى السيد وزير التربية حدد فيها عمل اللجنة الحكومية والمهام المسندةلها .
ختاما  :إن االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يؤكد على ضرورة التجسيد العملي لما تم االتفاق عليه في المحضر
المشترك والتمسك بمطالبه المشروعة إلى غاية تحقيقها.

