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البٗاُ اخلتاو٘ لذٔرٚ الجاوٍٛ ٔالعغزَٖ 

 ـ2015لمىجمط الٕطين  ـ بضلزٚ

دٖضىرب 20ٔ21عمٜ إثز اٌعقاد  دٔرٚ اجملمط الٕطين لمٍقابٛ الٕطٍٗٛ لعىاه الرتبٗٛ ٖٕو٘ 

 ٔالٖٛ ٔاليت 48 ٔعغٕر سِريوٗالُمبتٕصطٛ  بغري بَ ٌاصز ببضلزٚ باصي املزحًٕ  20015

: تٍأه يف جذٔه أعىاهلا الٍقاط التالٗٛ 

 ٍٛٗتقزٖز ٌغاطات األواٌٛ الٕط .

  ٍٛٗتقزٖز ٌغاطات  األواٌات الٕالٟٗٛ  ٔالتٍضٗقٗات الٕط .

  ٛٗدراصٛ املضاٟن التٍعٗى .

  ٛٗآفاق وضتقبم .

   وتفزقات

ٔبعذ ٌقاش وضتفٗض ٔوضؤٔه خمط أعغاٞ اجملمط الٕطين  يف دٔرتّي الجاوٍٛ ٔالعغزَٖ إىل 

: واٖــــــــــم٘

عمٜ " ٔقبن ٌّاٖٛ الضٍٛ"عزٔرٚ وطالبٛ ٔسارٚ  الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ بالٕفاٞ بٕعٕدِا يف القغاٞ  .1

وضاعذٔ الرتبٗٛ،وضاعذٔ املضاحل االقتضادٖٛ املعمىُٕ املضاعذُٔ، ).الزتب اآلٖمٛ  لمشٔاه

ٔإدواجّي دُٔ قٗذ  أٔ عزط يف الزتب املضتخذثٛ اليت أقزِا (املعإٌُٔ التقٍُٕٗ لمىخرب

ثي تزقٗتّي لمزتب املضتخذثٛ  للن وَ لذٖٛ عغز صٍٕات 240/12القإٌُ اخلاظ املعذه 

ِٔذا بفتح باب .003أقذوٗٛ وجمىا  عىن بْ يف األصالك الرتبٕٖٛ يف تطبٗق  التعمٗىٛ 

. املغاركٛ هلي يف وضابقات التأِٗن ٔالتخٕٖن التمقاٟ٘ ملٍاصبّي

التعجٗن يف إٌّاٞ عىن المجٍٛ الٕسارٖٛ املغرتكٛ فٗىا خيط تعذٖن القإٌُ اخلاظ  .2

الٍعار ـ وضتغارٔ )ملٕظف٘ لقطاع  الرتبٗٛ مبا ٍٖضف يف ِذا اإلطار األصالك املتغزرٚ

 (...الرتبٗٛ ـ وضتغارٔ التٕجْٗ ٔاإلرعاد املذرص٘ ٔوضغارٔ التػذٖٛ املذرصٗٛ

عزٔرٚ تٍعٗي لقاٞ جيىع ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔ املذٖزٖٛ العاوٛ لمٕظٗفٛ العىٕوٗٛ  ٔاملذٖزٖٛ  .3

العاوٛ لمىٗشاٌٗٛ بعذ الػىٕض املالحغ يف تطبٗق التعمٗىٛ الٕسارٖٛ 

 وَ ٔالٖٛ إىل  ٔالٖٛ أخزٝ وَ  أجن تٕحٗذ 2015اكتٕبز12املؤرخٛ يف 003املغرتكٛ

املفاِٗي يف التطبٗق القإٌٌ٘ لمتعمٗىٛ وع اصتذراك ٌقاٟط التعمٗىٛ الٕسارٖٛ الضابقٛ 

 :فٗىا ٖتعمق
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ٔمحمٛ (PTLT)تجىني اخلربٚ املٍّٗٛ لمىعمىني املضاعذَٖ  ٔاألصاتذٚ التقٍٗني لمجإٌٖات 

عّادت٘ وٍّذظ دٔلٛ ٔلٗضاٌط يف غري االختضاظ ٔكذا األصاتذٚ الذَٖ  متت تزقٗتّي 

 أٙ بعذ اإلدواجني 03/06/2012يف إطار القإٌُ اخلاظ  ملٕظف٘ قطاع الرتبٗٛ بعذ تارٖخ 

ٔأٖغا األصاتذٚ  املٍخذرَٖ وَ رتبٛ وعمي وذرصٛ أصاصٗٛ بعذ تزقٗتّي قبن . 2008ٔ2012

. 1710صذٔر القإٌُ اخلاظ  بٍاٞ عمٜ التعمٗىٛ 

املؤرخ 14/266عزٔرٚ إصذار املزاصٗي ٔالتعمٗىات التطبٗقٗٛ لمىزصًٕ الزٟاص٘  .4

   بػض 12 وَ أجن إعادٚ تضٍٗف محمٛ عّادٚ  المٗضاٌط يف الضٍف29/09/2014يف

  ِٔذا 11الٍعز عمٜ التخضط  ٔمحمٛ عّادٚ الذراصات اجلاوعٗٛ التطبٗقٗٛ يف الضٍف 

. ابتذاٞ تارٖخ صذٔر املزصًٕ الزٟاص٘ يف اجلزٖذٚ الزمسٗٛ 

عذً التٍاسه عمٜ ولضب التقاعذ الٍضيب ٔالزفض التاً ألٙ تعذٖن قذ ميط قإٌُ  .5

. التقاعذ ٔباخلضٕظ وٕظف٘ قطاع الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٌعزا  خلضٕصٗٛ املٍّٛ

اإلصزاع  يف ػضٗذ ٔعٕد  احللٕوٛ صابقا وَ خاله تٍضٗب المجٍٛ احللٕوٗٛ  .6

. امللمفٛ ظزد أوٕاه ٔممتملات ٔوٍقٕالت اخلذوات االجتىاعٗٛ 

املطالبٛ باحتضاب صٍٕات اخلذوٛ الٕطٍٗٛ ٔصٍٕات التلَٕٖ باملعاِذ التلٍٕلٕجٗٛ  .7

لمرتبٗٛ عىَ تقذٖز ٌاألقذوٗٛ لمتقاعذ واداوت ِذٓ  الفرتات كاٌت حمن اقتطاع وَ  

. وضاحل الغىاُ االجتىاع٘

ال ٖفٕت أعغاٞ اجملمط الٕطين التٍْٕٖ ٔاإلعادٚ مبٕقف  التٍضٗقٗٛ الٕطٍٗٛ ... ختاوا

لمىضاعذَٖ الرتبٕٖني اليت ظمت ٔال تشاه الضٍذ احلقٗق٘ لمىطالب املغزٔعٛ هلذٓ 

الف٠ٛ كىا  ٖؤكذ أعغاٞ اجملمط الٕطين ٔبغذٚ إىل عزٔرٚ  وٕاصمٛ  الٍغاه وَ 

الضلَ وٍخٛ  تعٕٖض املٍطقٛ :  أجن ؼقٗق باق٘ املطالب العالقٛ  ٔعمٜ رأصّا

بالٍضبٛ لضلاُ اجلٍٕب ، طب العىن ، املٍاصب امللٗفٛ ٔاألوزاض املٍّٗٛ ، ٔالٕتاٟز 

املذرصٗٛ ٔاملٕاقٗت الذراصٗٛ ، ٔ رٔسٌاوٛ الذخٕه ٔاخلزٔج   ٔأٖغا رٔسٌاوٛ تٍعٗي  

االوتخاٌات املذرصٗٛ الزمسٗٛ ٔغاصٛ يف ٔالٖات اجلٍٕب  

عاعت الٍقابٛ الٕطٍٗٛ لعىاه الرتبٗٛ وضتقمٛ ٔاحذٚوٕحذٚ 

اجملمط الٕطين /ع

 

 

 


