
 

 االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين     

U.N.P.E.F 

  اللجنة الوطنية لموظفي المخابر

ncls@unpef.dz   البريد االلكتروني : 

...................................................................................................................................                                                                               

  
 7102 سبتمب   72: الجزائر العاصمة ف 

 02/0202: رقم الجمعية العامةبيان                              

     

         
 72ـه  الموافق لــ  0111محرم  02يوم الخميس جمعية عامة استثنائية   المخابر عقدت اللجنة الوطنية لموظف 

اف تحت 7102سبتمب      اشر
  لالتحاد  UNPEF المكتب الوطن 

بوية بالمقر الوطن  للوقوف عىل مستجدات الساحة البر
  السلك حول المطالب المرفوعة

  تعبئة موظف 
رؤساء ل وجادوبعد نقاش معمق ،   وتقييم حراكها النقاب   الذي نجح ف 

بوزارة الدعوة بكل حرية ومسؤولية خلص المجتمعون إىل  شنغااالتاال  حول مختلفوممثىل  اللجان الوالئية  الوطنية ية بر
  ال

   المرفوعة مطالبالوتحقيق  لها  جادالتبن 
 :المتمثلة ف 

  مختلف بياناتمطالب أرضية الالتمسك ب .0
)حماية  وخاصةابات المستقلة لمختلف القطاعات تكتل النق المدرجة ف 

ائية ( ، قانون العمل ،  قانون التقاعد ،  الحريات النقابية  .حماية القدرة الشر

  إطار  .7
بية التمسك بالمطالب المرفوعة ف    قطاع البر

  )ال و التكتل النقاب   ف 
  المتمثلة ف 

تعديل القانون األساس  شاع ف 

ب حملة وادماج عادة تنييف ل حدد الم 01/722التطبيق الفوري للمرسوم ته و معالجة اختالالو  07/711ية لقطاع البر

  شهاد
 .الدراسات الجامعية التطبيقية و  لليساشنسا بر

  المخابر حيث  ةالقانون األساس  الخاصمواد تعديل وتنقيح  .3
 ضمن: تبسلك موظف 

  الننف  
 .01إعادة تنييف الملحق بالمخب  ف 

  الننف  
 .07إعادة تنييف الملحق الرئيس  بالمخب  ف 

 المرسوم افة رتب جديدة طبقا لغبكة مستويات التأهيل الواردضإ  
: رئيس الملحقي   بالمخب   عىل غرار 722 -01ة ف 

  الننف 
  الننف 03ف 

  الننف  01، رئيس المخابر ف 
بية الوطنية ف   .02ومفتش مخابر البر

  قية )شهادات التخرج من   الرتب األعىل المستحدثة حسب آليات البر
قية والدماج ف    السلك من البر

استفادة كل موظف 

بية والغهادات العلمية واألقدمية العامة والجمع بينهما(. المعاهد التكنولوج  ية للبر

بوي،ات: عال الوات والتعويضمن الع ةستفاداال تعميم  .1 بوي، تعوي  التأهيل، تعوي  التوثيق البر  وة تحسي   األداء البر

ة البيداغوجية وتعوي  الخطر.   تعوي  الخب 

1.   
بوية عىل أساس حساب  طريقةإعادة النظر ف    السلك بالمؤسسة البر

عدد المناصب المالية القاعدية لموظف 

 .التخنص ومعامل الخدمة

  المخابر بإعادة تهيئتها طبقا تفعيل الفحص الطن   الغامل و  .2
تحسي   ظروف العمل وسبل الوقاية والسالمة ف 

 .للمواصفات والمعايب  التقنية 

 وعليه قررت الجمعية العامة : 
 

بية مقرات تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام   /*   كل منمديريات البر
واليات باليسبة ل باتنة:  ف 

قية  ية بر اواليات الجهة الل سبةليبا تلمسان ، وسىطواليات الجهة الباليسبة ل البليدة، الجهة الشر

  .تحديد تاريــــخ هذه التجمعاتض اللجنة الوطنية تفو و 

  األخب  تدعو اللجنة الوطنية كل منتسن   هذا السلك إىل التضامن و       
والتجنيد لنجاح  العمل عىل التعبئةاالتحاد مع ف 

  ألي موقف تنعيدي محتمل.  ها استعدادعىل ؤكد ، وتالحركات االحتجاجية 

 النضال وحده الكفيل بتحقيق المطالب
   رئيس اللجنة الوطنية                                                                                      تأشيرة المكتب الوطني
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