
 

 

التكوين                                                                                                               التحاد الوطني لعمال التربية وا
U. N. P. E. F                                                                                        

 لموظفي المصالح االقتصاديةاللجنة الوطنية 
ي للجنة :    

ون  يد االلكبر    ncspogs@unpef.dz البر
                                                                          

 14/05/2018 : الجزائر في                                                                                                    

 13/2018رقم : الجمعية العامة المعدل يان ب

عقدت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء االتحاد الوطني ، موظفي المصالح االقتصادية  ملففي متابعة حرصا        

وتقييم الحركة دراسة لبالمقر الوطني بالعاصمة  2018 ماي 14 االثنينوم يلعمال التربية والتكوين جمعية عامة 

، حركتنا االحتجاجية مع السلبي تعاملها ا الملف وفي معالجة وتسوية هذوزارة التربية  تماطلوالرد على االحتجاجية 

سيدفع ومنصف حل سريع إيجاد التزام الصمت وعدم الجدية في على أن للوزارة هذه الحركة رسالة أخرى أن نذكرو

التحضيرات ستقرار خاصة ونحن على مشارف االمتحانات الرسمية وعدم االو طضطرا المزيد من االبالقطاع إلى 

وهي من في ذلك كامل المسؤولية تتحمل وزارة التربية  أكد ت الجمعية العامة أن كما .القادم  جارية  لدخول المدرسيل

 :  التاليةمطالب حول الصوتنا عاليا  بقاءإدفع بي

  المعالجة الجدية الختالالت القانون األساسي لقطاع التربية بما يفضي إلى القضاء النهائي على الرتب اآليلة للزوال

التي تخص خاصة تلك العدالة واإلنصاف في التصنيف واإلدماج والترقية لموظفي المصالح االقتصادية وويحقق 

 .الترقية وكذا األحكام االنتقاليةالمهام وشروط التوظيف و

  رافضين ،  إقصاءهااالستمرار في وزارة التربية  تعمدتالتي وفئة موظفي المصالح االقتصادية في التصنيف إنصاف

 .يرة للتصنيفات من اختالالت جديدةتضمنته الوثيقة األخما 

 على األعلى رتب في اللمساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح االقتصادية اآليلين للزوال ل اإلدماج غير المشروط

 .وزارة التربية حسب ما التزمت به غرار بقية األسالك 

 التنفيذي لمرسومل تطبيقا المالية وزارة لدىالمسؤولية والصندوق كبقية األعوان المحاسبين المعتمدين في منحة  حقال 
 .وجزائية مدنية مسؤوليات من عليها يترتب لما والوكالء المعتمدين للمحاسبين المسؤولية بمنحة الخاص 04-308

  ألعمال ا باقيمقابل تسيير تعويضات دج وكذا منح  3000جذري لعملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة إيجاد حل

 .لف بها موظفو المصالح االقتصاديةاإلطضافية التي يك

  : الجمعية العامة ما يلي تعليه قررو                        

في وطنيا تسليمها  ليتم في كل الواليات  االعتمادكأخر أجل لعملية جمع مقررات  2018 ماي 03تحديد تاريخ يوم  -*

 .في القريب العاجل  التقنيةبالصيغة اللجنة الوطنية وافيكم تس.ويوم واحد يحدد الحقا 

 تاريخها الحقا.مكانها ووطنية سيحدد احتجاجية تنظيم وقفة  -*

بوالية عنابة براهيم ة بثانوية سيدي ارئيسي ةوسيلة مقتصد رياخضلمع الزميلة  التأكيد على تضامننا الالمشروط -*

ة يأمام مقر مدير 2018جوان  05يوم لواليات الشرق  جهويةمع تنظيم وقفة من راتبها منذ شهور  حرمانهابسبب 

  .لهذه الوقفة الء بواليات الشرق الحضور وبقوةالزم دعوةو التربية

التي هذه الفئة  إلنصاففخامة رئيس الجمهورية تدخل القاطضي األول للبالد ة في قتتطلع بأمل وثالجمعية العامة إن         

 .األخيرةالوقفات الجهوية ها في ناشدته من خالل رسائل

يفرز واقعا ال يرطضى  أنالوقت الذي من شأنه  ربحو نالطرشاحوار  استمرارفي  الوزارةالجمعية العامة تحذر :  ختاما

لجنتهم الوطنية ورص مطالبهم المشروعة والوقوف مع كل موظفي المصالح االقتصادية االلتفاف حول بتهيب ، و اأحد

 .إلى غاية استرجاع كامل الحقوقاالحتجاجية  همواالستعداد التام إلنجاح حركتالصفوف 

 نطالب بحقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة
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