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 الوطنية ةــــاألمان

 بيان وطين
خبصوص جتاهل تطبيق املرسوم الرئاسـي  ( االسنتيو)للنقابة الوطنية لعمال الرتبية  الرمسي املوقف  إن

من خـلل   املتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة اجلامعية نوضحه  62/90/6941املؤرخ يف  41/622

 :النقاط اآلتية

املتعلق بالشبكة االستداللية  491-90املتمم واملعدل للمرسوم  622 -41فيما خيص تطبيق املرسوم الرئاسي 

لألجور فلحد الساعة ترفض احلكومة التجسيد الفعلي وتطبيق املرسوم املوقع من طرف رئيس اجلمهورية 

املتعلق بإعادة تصنيف محلة شهادتي الدراسات اجلامعية التطبيقية وليسانس كلسيكي وآل أم دي، 

شهرا، هذا رغم إحلاح 61 اجلريدة الرمسية منذ ما يزد من وهذا رغم صدوره يف 6941سبتمرب  62واملؤرخ يف 

النقابة الوطنية لعمال الرتبية املتكرر يف احملاضر املشرتكة مع وزارة الرتبية الوطنية بضرورة تطبيق 

 40هذا اإلحلاح مل يفد بنتائج اجيابية، رغم التزام الوزيرة يف جلسة عمل ليوم  …املرسوم يف اقرب وقت

بينها وبني النقابة بإدماج أساتذة املدرسة االبتدائية احلاصلني علـ  شـهادة ليسـانس يف     6941نوفمرب 

، مع االحتفاظ  46االختصاص أو يف غري االختصاص يف رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية صنف 

جلامعية حبقهم يف رتبة أستاذ مكون ملن يتوفر فيهم شرط األقدمية، وكذا إدماج محلة شهادة الدراسات ا

وتبق  األبواب مفتوحة  44التطبيقية من مساعدي الرتبية الرئيسيني يف رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 

للرتقية لرتبة مستشار الرتبية، أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف يف الرتبة القاعدية مشرف تربية يوظف 

، الذي مل يدخل بعد 622-41رئاسي عليها محلة شهادة تقين سامي كحل ظريف يف انتظار تطبيق املرسوم ال

 :حيز التنفيذ وال يتم ذلك اال عرب طريقني

 

املعنيني ( مرسوم تنفيذي 16)قانون خاص  16تعديل : عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير األول  إما  -أ

املؤّرخ يف  90-491الذي يعّدل ويتمم املرسوم رقم  6941سبتمرب  62مؤرخ يف  41-622باملرسوم الرئاسي رقم 

دفع رواتبهم وهذا تطبيقا للمادة  الذي حيدد الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني ونظام 6990سبتمرب  60

، الذي يتضّمن القانون األساسي العام للوظيفة 6992يوليو سنة  41مؤّرخ يف  94-92من األمر رقم  442

 ””.حتـدد القـوانني األساسـية اةاصـة تصـنيف كـل رتبـة       :  442املـادة  “العمومية والـ  تـنص علـ     

ط التوظيف والرتقية وميكن تصنيف بعض الرتب وان متت مبراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلت عل  شرو

 .إضافة اىل أحكام انتقالية تتعلق بعملية اإلدماج

 

 .عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشرتكة بني املديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة املالية  إما  -ب

هلذا فهو جممد إىل  622/41لكن حلد الساعة مل جيسد احملضر ومل تصدر املراسيم التطبيقية للمرسوم 

 .حني 

 6942 نوفمرب  90اجلزائريف 

 ع األمانة الوطنية


