
 

 

  نشرة إعالمية
  في انتظار صدور المحضر المشترك

  
و واحد و سنة ألفين  أكتوبرمن شهر  نريالسادس و العش الساعة الخامس عشر و عشرة دقائق من في   

بمقر وزارة التربية جلسة  تعقدن العتماد االتحاد يلذكرى الواحد و الثالثعشية االمصادف ل، ن يعشر
وزارة والمكتب الوطني لالتحاد الوطني لعمال البين تحت اشرف السيد وزير التربية الوطنية عمل 

 نشغاالت اال طرحقصد الوزارة الثنائية التي دعت إليها في إطار اللقاءات   UNPEFالتربية والتكوين 
وزير التربية الوطنية في كلمته أكد السيد  اإلطارو في هذا ، المهنية و االجتماعية و التربوية 

جسور الحوار والتشاور مع جميع الشركاء االجتماعيين للقطاع  مد فيعلى استعداد الوزارة  االفتتاحية 
  : من الجانبين  االجتماع وحضر ساعات  وقد دام االجتماع قرابة الست ،

  : السادة جانب الوزارة من 
  األمين العام . بوبكر الصديق   بوعزة -
  رئيس الديوان  .الفضيل احمد  -
 المفتش العام للتربية الوطنية  . مصطفى بن زمران -
 مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية .عبد الرزاق لكحل  -
 مدير الموارد البشرية  .عبد المجيد درياس  -
  ةالقانونيمدير الشؤون  .سليم العلمي  -
 الثقافية و الرياضية  األنشطةمدير دعم . عبد الوهاب خواللن  -
 مدير الموارد المالية . محمد يحياوي  -
  مدير دراسات  .سمير تاوتي  -
 مدير الهياكل و التجهيزات  .عبد الكريم ديب  -
 مكلف بالدراسات و التلخيص. براهيم بابا عدون  -
 نائب مدير. كمال قوريب  -
 متصرف. مراد مراحي  -

  :من جانب االتحاد السادة 
 رئيس االتحاد . الصادق دزيري  -
 مكلف بالكتابة العامةعضو المكتب الوطني .  يحي بن خليفة -
 مكلف بالتنظيم عضو المكتب الوطني. يعقوب لبال  -
 مكلف بالبيداغوجية عضو المكتب الوطني.  سعيد شوية -
 مكلف بالشؤون االجتماعية عضو المكتب الوطني.  حسن صارني -
  مسؤول المالية و الوسائل يابةنمكلف ب المكتب الوطنيعضو . مجامعية بن شرقي  -



 

  : و قد تم طرح و مناقشة المحاور التالية
  المحور التربوي و البيداغوجي: أوال 

  
  :االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 

إصالح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع، وإعادة النظر في المناهج والبرامج  .1
 .ومضامين الكتب المدرسية في كل األطوار

في هذا الصدد نقترح بعض  :و هيئة التأطير  تاذسألالمخططات االستثنائية و أثرها على ا .2
 .كافية مالية مناصب  فتحالنماذج في الواليات  و نطالب الوزارة 

ستفادة من نقترح فتح ورشة عمل للتقييم و اال :مية قسام التربوية و التدرجات التعلتفويج األ .3
أساتذة جدد ب باب الوضع الصحي و هنا  نشترط التدعيمتهذه التجربة لغرض اعتمادها بعد است

 .تحقق الملمح المطلوب في كل طورمع لتخفيف الضغط 
 إسنادمادة مستقلة عن اللغة العربية في الطور المتوسط و مادة التربية اإلسالمية  جعل .4

 .حجمها الساعي  تدريسها لألساتذة المختصين مع زيادة
  .إعفاء أساتذة االبتدائي من المهام غير التعليمية كالحراسة في الساحة والمطعم .5
 . مراجعة مواقيت الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية بالجنوب .6
  . إيجاد آليات لتوزيع الكتاب المدرسي كإقرار منحة للقائمين على عملية البيع .7
  .المدرسي معالجة أخطاء الكتاب  .8

  
 : وزارة التربية الوطنية 

  الوطني للبرامج بالملف التربوي أكد السيد وزير التربية أنه سيتم تنصيب المجلس فيما يتعلق
في إعداد البرامج و باعتماد المرجعية الدينية و الوطنية و مقومات الهوية  للتكفل بهذا الملف

 .المنهاج و إصالح المنظومة التربوية 
  بخصوص المخططات االستثنائية وتفويج األقسام التربوية سيتم فتح ورشة لتقييم العمليتين

 . وإيجاد حلول لها وفق ما هو متاح 
 سط وإسنادها لألساتذة بخصوص تدريس مادة التربية اإلسالمية كمادة مستقلة في التعليم المتو

 .وية ضمن مشروع إصالح المنظومة الترب النظر فيهاتم المختصين سي
 تكفل به بتدعيم من المهام  االبتدائيما يخص إعفاء أساتذة التعليم فيغير البيداغوجية سي

األخيرة والتي ستحدد مهامهم في مشروع  اإلدماجعملية  إطارالتأطير في المدارس االبتدائية في 
 .القانون األساسي الجديد 

  الصيفية بالجنوب سيتم معالجة هذا بخصوص مواقيت الدخول والخروج الخاصة بالعطل المدرسية
 . الملف بعد مراجعة الوتائر المدرسية

  بخصوص آليات وتوزيع الكتاب المدرسي سيتم التكفل بها وإيجاد صيغة بوضع بطاقة تقنية
 .الستفادة كل األطراف المشاركة في عملية بيع الكتاب المدرسي بتخصيص منحة لذلك 

  
  
  
  



 

 المحور المهني: ثانيا 
  

  :الوطني لعمال التربية والتكوين االتحاد 
باعتبار مهنة التربية و التعليم أنبل مهنة في الوجود وجب أن نحفظ لرجل التربية مكانته 

 اذاالجتماعية قصد تحقيق المردود التربوي و الرقي بمنظومتنا التربوية إلى مصاف الدول المتقدمة و ل
هذه جميع النواحي و اإلسهام في استرجاع كان لزاما على السلطة االهتمام بوضعية القطاع من 

  . المكانة
  :القانون الخاص  -1
 في القطاع للمربي  االجتماعية الالئقةالمكانة  إرجاع. 
  و  الترقية و  التصنيفالقانون الخاص بما يضمن العدالة في  تالالختالالمعالجة العادلة

  . لجميع األسالك والرتب اإلدماج
  لشبكة األجور اعتماد مجموعة خارج الصنف. 
  8الدرجة  بدأ من تخفيض الحجم الساعي عامة و الحجم الساعي لألساتذة المكونين 

 .ساعات مقابل مهام خارج القسم  6ساعات إلى  4يخفض من حجمه الساعي من 
  تم في القانون الخاص  على غرار ما اعتماد مبدأ الترقية  بتصنيفتين بين الرتب

 .لألسالك المشتركة
  و  المخابر ن الغلق في الترقية مثل سلك موظفيالتي تعاني م لألسالكفتح أفاق الترقية

 .. .التوجيه المدرسي و المهني 
   اعتماد مبدأ العدالة بين األطوارو توحيد تصنيف أسالك التدريس.  
  اعتماد مبدأ المناصفة في الترقية بين التأهيل و االمتحان المهني. 
  القضاء النهائي على الرتب اآليلة للزوال بتوفير المناصب الكافية لذلك خصوصا

 .المخابر و موظفيالمصالح االقتصادية و المساعدين التربويين  موظفي
  بتمكينهم من االستفادة من  2012جوان  03األساتذة المتكونين بعد ما تبقى من إنصاف

 .الترقية إلى رتبة أستاذ مكون 
 الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها أثناء الخدمة  اعتماد مبدأ.  
  توظيف أعوان تربويين وإداريين في المدارس االبتدائية، ورفض إسناد كل المهام غير

 .البيداغوجية ألساتذة التعليم االبتدائي
 المطالبة باستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع، و يجرم أي اعتداء عليهم. 

  
 

  : تربية الوطنية وزارة ال
  تم تنصيب اللجنة الوطنية امتثاال لقرار رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمام خاص بعمال التربية

للتكفل بكل ,هي أشغالها خالل أربعة أشهر لتن 2021أكتوبر  25ون الخاص يوم إلعداد القان
وعلى النقابات تقديم اقتراحاتها  .حكام االنتقالية االنشغاالت و المطالب العالقة في إطار األ

حول القانون الخاص ، وتعهد الوزير التربية على إعداد قانون خاص يراعى فيه خصوصية مكتوبة 
 .القطاع مع التكفل بجميع أسالك القطاع وأخذ المقترحات المقدمة بعين االعتبار 



 

  وزارة التربية الوطنية  فإنفي قطاع التربية القضاء النهائي على الرتب اآليلة للزوال بخصوص
 للزوال قصد غلق هذا الملف اآليلةستواصل جهودها و مساعيها من أجل تسوية جميع المناصب 

 .نهائيا  بصورة

 :االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
إدماج األسالك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية واإللغاء النهائي للمادة  .1

  .مكرر 87
 يمن قبضة الجماعات المحلية، ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانو اإلبتدائياتتحرير  .2

 .لضمان ظروف أحسن للتمدرس
إيجاد آليات واضحة وشفافة تنظم حركة موظفي التربية بين الواليات و مراجعة منشور  .3

 .الحركة 
بواليات الجنوب نظراً لالرتفاع إعادة النظر في توقيت إجراء االمتحانات الرسمية لنهاية السنة  .4

 .الشديد لدرجات الحرارة
  .صدوره  ابتداء من تاريخو بأثر مالي رجعي  266- 14تطبيق المرسوم الرئاسي  .5
  . الخاص بالشبكة االستداللية لألجور 304-07إعادة النظر في المرسوم الرئاسي .6
  . تمكين األستاذ المكون من الترقية إلى رتبة مدير في جميع األطوار .7
 .تفعيل ملف طب العمل و توفير المناصب المكيفة ومراجعة األمراض المهنية .8

  
  :وزارة التربية الوطنية 

  األسالك المشتركة يضبطها قانون خاص تشترك فيه كل القطاعات وسنعمل على رفع
  .المطلب إلى الجهات المختصة 

 من قبضة الجماعات المحلية ننتظر رد الوزير في محضر الجلسة  اإلبتدائياتما يخص تحرير في
  .المتفق عليه الحقا

 بما يخدم مصلحة القطاع والموظف  تعهد الوزير بمراجعة منشور الحركة في كل جوانبها.  
 الخاص باالمتحانات الرسمية مرتبط بالوتائر المدرسية والمحافظة على الطابع الوطني  لاالنشغا

  . سمية لالمتحانات الر
  في إطار مشروع القانون الخاص لعمال التربية  14/266سيتم معالجة المرسوم الرئاسي.  
 االنشغال تعمل الحكومة بأن هذا   نؤكدما يخص النظر في الشبكة االستداللية لألجور في

  .به في إطار تحسين القدرة الشرائية  التكفل ألجل
  ترقية األستاذ المكون إلى مدير يكون التكفل بها في إطار القانون الخاص الجديد .  
  رغم تفهم الوزارة لهذا الملف أما عن ملف طب العمل والمناصب المكيفة واألمراض المهنية

الوزارات إليجاد حلول مناسبة لهذا يبقى التنسيق بين   ونظرا الرتباطه بوزارتي الصحة والعمل
  .الملف 

  
  
 
  
  
  



 

  المحور االجتماعي:  ثالثا
  

  :االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
 .استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن .1
مراجعة القوانين الخاصة بالحماية االجتماعية بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية التدخل ل .2

الصادرة عن مصالح طب العمل، ورفض للمربي، مع توفير المناصب المكيفة لتطبيق التوصيات 
 . إسقاط الحقوق المالية لعطلة األمومة تحت أي ذريعة

 .بمختلف الصيغ  لموظفي و عمال التربيةتخصيص حصص سكنية  .3
  

  : وزارة التربية الوطنية 
  الوزارة ولكننا سنرافع من أجله مع الحكومة  اختصاصالتقاعد ليس من . 
 الحقوق المالية لعطلة األمومة تحت  وإسقاطما يخص مراجعة قوانين الحماية االجتماعية للموظف في

هذه اص وزارة العمل والتشغيل وسيتم مراسلة أي ذريعة أكد الوزير على أن هذا الملف من اختص
 .األخيرة للتكفل بهذا االنشغال 

   ستواصل مسعاها بالتنسيق مع وزارة بخصوص تخصيص حصص سكنية للمربين فإن وزارة التربية
 .السكن و العمران قصد تمكين منتسبي قطاع التربية من االستفادة من السكن وفق الصيغ المتاحة 

 
  محور األجور و المنح:  رابعا

  :االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
تلميذ الغد و لن يتأتى هذا إال باالستثمار في  إالال يمكن بناء الجزائر الجديدة التي نصبو إليها 

ظا على كرامته، و عليه نقترح الحلول اباالهتمام بالوضعية المادية و االجتماعية لرجل التربية حف
 :  من خاللن الوضع المعيشي لعمال التربية يالتي تسهم بشكل كبير لتحس

شبكة استداللية إعادة النظر في سياسة األجور بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية و وضع  -1
 .جديدة خاصة بأجور موظفي عمال التربية ومنظومة منح وتعويضات محفزة 

إلى   %15من  (ISSRP) المطالبة استعجاالً بتحيين منحة تحسين األداء والمعالجة البيداغوجية -2
 .%60ما ال يقل عن 

  .دج 90دج الى 45الرفع من قيمة النقطة االستداللية من  -3
 .iRGى الدخل تخفيض نسبة الضريبة عل -4
يجب إعادة النظر في المنح، العالوات  والتعويضات، واستحداث تعويضات وعالوات جديدة تتماشى  -5

 :والمستجدات التي يشهدها قطاع التربية خاصة 
  إعادة النظر في األنظمة التعويضية لألسالك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان األمن

  .والوقاية
  والمنح العائلية ومختلف مكونات النظام التعويضيتحيين منحة التمدرس. 
  1989تحيين منحة المنطقة على أساس األجر الرئيسي الحالي بدل أجر سنة. 
  الدعم  ةاإلضافية وساع ةلساعل القيمة الماليةإعادة النظر في.  
  دج  20.000دج إلى  800تحيين منحة المرأة الماكثة بالبيت من 
  دج  5000دج إلى  300تحيين منحة األطفال من.  



 

  : وزارة التربية الوطنية 
  في ما يخص سياسة األجور و رفع قيمة النقطة االستداللية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل هي

االجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد  أثناءرئيس الجمهورية المتخذة تنفيذ قرارات السيد في إطار 
 .  اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على القدرة الشرائية  إلىو الهادفة  2021 أكتوبر 03بتاريخ 

 تحسين األداء والمعالجة البيداغوجيةما يخص منحة أما في (ISSRP)  60إلى ما ال يقل عن   %15من% 
 .في هذا الشأن وننتظر الجواب وسنعيد إعداد ملف آخر وطرحه على الحكومة  اقدمنا ملف

  الساعات  االمتحانات ، أقسام ألساتذةالمنح والعالوات التي هي من اختصاص الوزارة مثل منحة التحفيز
 إعدادسيتم  د أبدى وزير التربية موافقته المبدئية على التكفل بها وفق. افية وساعات الدعم ضاإل

 . الجهات المختصةملف وطرحه على 
 التمدرس ، المنح العائلية ، منحة المرأة الماكثة في البيت ، منحة ( الخاصة بـ  االجتماعية أما المنح

 . سنرفع االنشغال) ، وكذا منحة المنطقة  األطفال
  

  التظلمات الفردية و الجماعية محور : خامسا
  

  :االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
 بها من طرف الوزارة  طرح االتحاد عدة قضايا والئية فردية وجماعية للتكفل.  

  
  :وزارة التربية الوطنية 

  ملفات إلى مديرية الموارد البشرية بالوزارة و الجماعية وفق تم االتفاق على رفع االنشغاالت الفردية 
 .تفصيلي ويتم الرد على كل االنشغاالت لالتحاد  إرسالبجدول  وإيداعها

  
  المخلفات الماليةمحور :  سادسا

  
  :لعمال التربية والتكوين  االتحاد الوطني

  الواليات تعاني من تأخر في صب المخلفات المالية  كثير منال زالت. 
  

  : وزارة التربية الوطنية 
 األشهرخالل  منها /70تلف الصيغ تمت تسوية أكثر من قرابة مليون ملف عالق بمخ إحصاء بعد 

المالية الجارية أو على أقصى تقدير قبل نهاية السنة في طريق التسوية المتبقية / 30و السابقة 
  .  2022بعنوان السنة المالية 

  محور الجانب النقابي:  سابعا
  

  :االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
 . في الوالياتالمحاضر المشتركة  -1
 .الرخص المفتوحة و دخول المؤسسات التربوية و تنصيب الفروع النقابية  -2
 . .).. والية مستغانم(متساوية األعضاء ال الموظفين لجانالقضية انتخاب  -3



 

 .طلب المشاركة في لجان حل النزاعات الوالئية  -4
تلمسان ، غليزان ، وهران ، : في كل من والية  التربية في التسيير لمديرياتتعسفات  -5

  .ادرار 
  : وزارة التربية الوطنية 

 يريمشتركة بين مدالمحاضر ال تحريرعلى  الموافقة الوزير أبدىما يخص المحاضر المشتركة في 
 . التربية والشريك االجتماعي في الواليات على غرار ما اتفق عليه وطنيا 

   تعهد الوزير بالتحقيق في كل التعسفات المرفوعة من طرف المكاتب الوالئية إلى المكتب الوطني
.  

  محور الخدمات االجتماعية:  ثامنا
  

  :التربية والتكوين االتحاد الوطني لعمال 
 العراقيل التي تحول دون السير العادي ألعمال اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية على غرار إزالة 

  . مؤهلين بأعوانالوضع تحت التصرف للرئيس و النائبين و دعم هيئة التسيير 
  تنصيب اللجنة الوالئية لوالية وهران . 

  
  : وزارة التربية الوطنية 

  قدم السيد وزير التربية توجيهات تقضي بتقديم كل التسهيالت الضرورية الالزمة لعمل أعضاء
مرفوقة بتخصيص عمليات تكوينية في مجال التسيير المالي و المادي لفائدة  اللجان بأريحية، 

  .هياكل التسيير و اللجان المنتخبة 
  بها بخصوص تنصيب اللجنة الوالئية لوالية وهران سيتم التكفل.  

  
تعلقة باختصاص وزارة التربية االنشغاالت المتعهد وزير التربية الوطنية بالتكفل بكل  و في الختام

كل حسب الدوائر الوزارية األخرى على كل الملفات المطروحة التي تكون من اختصاص  ةفعالمراو
  . واإلجابة على كل االنشغاالت المطروحة مفصال امحضر تحريروسيتم  .تخصصه 

  
  دقيقة 50و  20ورفعت الجلسة في نفس التاريخ المذكور أعاله في الساعة 

   
                                                                                                        

  رئیــــس اإلتحــاد                                                                                                                   
 

 


