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  بسم هللا الرحمان الرحيم

الباطل باط%ً وارزقنا اجتنابه،  وارنا، إتباعهالحق حقاً وارزقنا  وارنا مدخل صدق أدخلنااللھّم 

  .مخرج صدق وأخرجناواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 

  

جويلية الجاري جلسة  20انعقدت بمقر ا:دارة العامة لديوان الحبوب يوم ا5ربعاء 

ثلة من مصحوبا با:دارة العامة ممثلة في شخص السيد الرئيس المدير العام جمعت تمھيدية عمل 

، حضرھا أخرى ةمن جھالنقابة ا5ساسية لديوان الحبوب  وأعضاءمن جھة المديرين المركزيين 

وفي  ،ل:تّحاد العام التونسي لشغبالف%حة للجامعة العامة السادة الكاتب العام والكاتب العام المساعد 

مستھل الجلسة أكد كل من السيد الرئيس المدير العام و السيد الكاتب العام لجامعة الف%حة على 

جھود جميع ا5طراف الفاعلة بديوان الحبوب من أجل العمل على توفير مناخ  لضرورة تكاف

تحقيق  واWنتھازية الشخصية واWرتقاء بالمساعي نحونبذ المحسوبية الضيقة عبر سليم اجتماعي 

ّ ھذه المؤسسة العريقة حتى أّن وإطاراتھا وأعوانھا أھداف أسمى لمؤسسة ديوان الحبوب   تتطلب منا

 على العمل، وودحر الشخصنةالتفرقة بين ا5عوان وا:طارات وقفة حاسمة عبر القطع النھائي مع 

ياتھم اWقتصادية وضعبوأعوانھا من ارتقاء  اتحقيق ما يسمو إليه إطاراتھالمناسبة لوضع ا]ليات 

  .واWجتماعية إلى مصاف المؤسسات المماثلة العاملة بالنسيج اWقتصادي التونسي

الرئيس المدير العام على و السيد السيد الكاتب العام لجامعة الف%حة كل من كما أكد 

النقابة ا5ساسية لديوان الحبوب في إطار القانون مع المشترك لعمل ل إرساء قواعد ضرورة

وأردف السيد الرئيس المدير العام أنّه من الضروري . تعاون والتشاور في جميع المواضيعوال

العمل المشترك في إطار برمجة مسبقة وخطة تدخل واضحة في إطار الميزانيات المحددة وما 

  .يسمح به القانون

أعرب على حيث وجاء رّد النقابة ا5ساسية لديوان الحبوب على لسان كاتبھا العام 

ورة مضاعفة مجھودات مختلف ا5طراف من أجل تنقية ا5جواء داخل المؤسسة وا:نكباب ضر

إلى بعض المسائل العالقة وأكد على ضرورة  رقطتو، واWنصراف إلى العمل الجاد المسؤول

  :حسمھا آج% ومنھا ما يلي 
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أشار السيد  شأنفي ھذا الو ،إصدار نتائج المناظرات الداخلية المتبقية .3

لدحر الرئيس المدير العام أن عملية إعادة إص%ح أخيرة تم اعتمادھا 

 .اWمتحاناتالطعون الواردة في نتائج ھذه 

  

تطبيق ما جاء بمنشور الوزارة  على بالعمل النقابة ا5ساسية كاتب العام ذّكركما 

  CTAMAملف العالق الخاص بـ الفي  البت، وخصوص ترسيم ا5عوان المتعاقدين ا5ولى في

وبخصوص الھيكل  ،السابقة لم يحصلوا بعد على مستحقاتھمحيث أن العديد من المنخرطين 

ا:دارة  أجابتو ،ضرورة سد الشغورات بالھيكل التنظيمي في أقرب ا]جال إلى أشارالتنظيمي 

  . البت في ھذه المواضيعلى العامة على كونھا ستعمل ع

تتطلب الدراسة  ،لمؤسسة وإطاراتھا وأعوانھاتھّم انقاط مصيرية  وشملت المداخلة

في تحقيقھا في أقرب ا]جال جميع ا5طراف  وضع ا]ليات الضرورية مع تشريكوالتمحص و

  :التالية وھي

 .مراجعة القانون ا5ساسي لديوان الحبوب .1

 .ن الحبوبتحيين التنظيم الھيكلي لديوا .2

 .وتفادي التھميش الحاصل العمل بالجيھات ظروفتحسين  .3

 .أولويّة اWنتدابات من إطارات وأعوان لسد الشغورات بالجيھات .4

 .فتح ا]فاق أمام السلك الفني .5

 .التدرج ا]لي في ا5صناف لmطارات وا5عوان .6

  .إعادة تصنيف العملة حسب ا:ختصاص .7

     

على تقديم برنامج عمل ودراسات خاصة في ما وتم في ھذا السياق اWتفاق    

ا:دارة العامة التي أبدت اWستعداد للتعاون مع جميع ا5طراف  أنظاريتعلق بالقانون ا5ساسي على 

  . في إطار القانون وا:مكانيات المتاحة لتحقيق ا5ھداف

  )يتبع (  

  


