
 

 

 االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
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 اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني                   

ncspogs@unpef.dz   البريد االلكتروني : 
 

 .32/90/3902 : فيالجزائر 

  81 : الجمعية العامة رقم بيان

اإلجحاف  ني جراءالمدرسي والمه التوجيه واإلرشاد وموظف ويتجرأ مرارتها واالحتقان الغضب ايسوده اءفي أجو         

تكفل وزارة التربية الوطنية في ال تماطلاستمرار نتيجة ، و فريل الماضيأهم في التصنيفات المعلن عنها في الذي طال

 هذا السلكجمعية عامة وطنية لموظفي انعقدت ،  انون األساسي لموظفي القطاعفي إطار تصحيح اختالالت الق بمطالبهم

مناقشة كل د تحليل وبع، و بالمقر الوطني 3902سبتمبر  32بتاريخ  U.N.P.E.Fالمكتب الوطني للـ  إشرافتحت 

  : التأكيد على المطالب التاليةالتذكير و لجمعية العامة إلى، خلصت ا الواليات يمن طرف ممثل القضايا ذات الصلة

التمسك باقتراحات و  349-03المرسوم  إطار تصحيح اختالالت سلك التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في إنصاف -0

 اللجنة المشتركة.

و  اإلدماجفي  349-03المرسوم لالستفادة من أحكام تثمين الخبرة المهنية لموظفي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني   -3

 .3904جويلية  90ؤرخة في مال  994 التعليمةبتطبيق ذلك الترقية و

 واليات ال تمس كلواإلرشاد المدرسي والمهني بالعدد الكافي  رئيسي للتوجيه لترقية إلى رتبة مستشارلتخصيص مناصب  -2

ستشار في رتبة م 40/09القانون  إطارن تم توظيفهم في الذي للتوجيه المدرسي والمهني الرئيسيين ينالمستشار إدماج -4

 .03/349لتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني حسب ما نصت عليه مواد المرسوم رئيسي ل

المهني من الحق المدرسي و االرشادلتمكين مستشاري التوجيه وضرورة مراجعة المنشور الخاص بالسكنات االلزامية  -5

 في االستفادة منها لضرورة الخدمة.

 الذي طال انتظاره.لمراكز التوجيه المدرسي والمهني والمسير   اإلسراع في إصدار القانون األساسي المنظم -0

 مردودية عالية .أداء المستشار لمهامه بفعالية و ظروف العمل بما يسهلتوفير وتحسين وسائل و -7

 ،  دفاعا  عن المطالب المرفوعة، و اإلرشادالتوجيه و موظفوعامة للوضع الذي آل إليه ال الجمعية عن رفض وتعبيرا  

 تقرر ما يلي:
 الحقا . مكانهايحدد تاريخها وحتجاجية جهوية تليها وقفة وطنية تنظيم وقفات ا -*           

 .المناسبالموحد و المتضررة من أجل اتخاذ الموقف األسالكلجان  إطارالتنسيق في  -*

 

المزيد من التعبئة والتجنيد بالوطنية  إلى االلتفاف حول لجنتهم المؤسساتزمالء في كل جميع ال: تدعو الجمعية العامة  ختاما

                                                               االجتماعية المحتملة.ل التحديات المهنية واالستعداد لمواجهة كو ، المشروعة نالنضال من أجل تحقيق مطالبلمواصلة 

 نطالب حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة
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