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 المخابرلموظفي اللجنة الوطنية 
ncls@unpef.dz البريد االلكتروني :    

................................................................................................................................................. 
 21/04/2018:  في العاصمة  الجزائر

 01/2018رقم  بيان وطني        

بالتصنيفات التي صاحبت اإلجراءات المعلن عنها من وزارة التربية فيما تعلق ثر المستجدات األخيرة إعلى        

جراء ن والمزرية التي تعيشها فئة المخبرياألوضاع  لظفي ، و 266-14تطبيقا للمرسوم الرئاسي  الجديدة 

م قرابين بشرية خدمة للقطاع يدتقالمنتسبون لهذا السلك من  ما فتئو،  موأبسط حقوقه ملمطالبهبرمج التجاهل الم

ض األمرالمستديمة ويد من المخبرين بالعديد من العاهات امزيصاب الدراسي حتى موسم  حيث ال يمر

 . ةاالحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيميائيالمستعصية جراء خصوصية العمل و

إلى  05من صنف  رمخبتقني للأين تم ترقية عون  انتظاربعد طول صادمة لهم جاءت قرارات الوزارة إن        

جملة من  % 1) بتاتا سلك المخبريينتمثل ال  في حين أن هذه الرتبة  أنها انجاز عظيم لهذا السلك.وك 07صنف 

هي السائدة في بالمخبر  وملحق رئيسي رتبة ملحقحيث تعتبر  ،( عبر كامل التراب الوطني السلكموظفي هذا 

شهادات جامعية وخبرة مهنية ل حاملبعضهم معاهد التكنولوجية اختصاص مخبر والالقطاع رغم تخرجهم من 

 .ترقيةة مهامهم دون أيب نما زالوا يقوموو، تفوق العشرين سنة 

لعمال الوطني  تحاداالن تحت لواء يالمنضوي لموظفي المخابر االنتخابيةالعامة وعلى هامش الجمعية        

 وممثلو طنيوبحضور رئيس المكتب الو 21/04/2018 بتاريخ وطنيمقر الالبالمنعقدة بية والتكوين التر

الغبن رفع على أمل التربية  ةنرفعها لوزارهذه الفئة والتي تعانيها تي حيث تمت مناقشة المشاكل ال الواليات

 : والمتمثلة فيوتحقيق أدنى شروط العمل الكريم 

 .10إعادة تصنيف الملحق بالمخبر في صنف  -1

  . 12 إعادة تصنيف الملحق بالمخبر الرئيسي في صنف -2

  .ملحق بالمخبر مكونمثل ترقية جديدة لل استحداث رتب   3

   .تحداث رتبة مفتش التعليم التطبيقي اس   4

 . والعالوات كباقي األسالك في قطاعات الوظيفة العموميةاالستفادة من المنح     5     

 (. معاون تقني للمخبر و عون تقني للمخبر،عون مخبر ): لزوالليلة اآلالقضاء النهائي على الرتب    6     

 عامة قررت : وبعد نقاش مسؤول وجاد فإن الجمعية ال  

  للوالياتمديريات التربية مقرات أمام  2018أفريل  24الثالثاء  وقفة احتجاجية يومتنظيم  -*

 (10:00العاشرة )الساعة  على

االستجابة بقوة إلنجاح هذه  ل المؤسسات التربويةكنهيب بجميع المخبريين بمختلف رتبهم وعبر :  ختاما

دفاعا عن  وطنية كل المنتسبين لهذا السلك مزيدا من التماسك والتجندوتدعو اللجنة ال الوقفة االحتجاجية ،

 حقوقهم المشروعة.

 نريد حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة                  

 

 80/2018بيان رقم 
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