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دخول اجتماعي ومدرسي تحت الضغط

، اجتمع المكتب الوطني لنقابة مجلس2016 أوت  30في دورة عادية بتاريخ  

  من اجل تقييم ظروف الدخول  الجتماعيCELAأساتذة الثانويات الجزائرية 

والمدرسي وبعد التحليل والنقاش.

المكتب الوطني يصرح :
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يواجه نفس المشاكل كما هو الحال في السنوات السابقة من

اكتظاظ في  السقسام ،نقص في التأطير وظروف  صعبة للعمل في

 .المؤسسات التربوية

 ما هو إل شكلي أما الدخول سبتمبر04الدخول المدرسي المبرمج بتاريخ  
 .نهاية سبتمبرالنهائي فسيكون مع 

 مدير1500 ناظر 1000مساعد تربوي 10.000 أستاذ 60.000نقص أكثر من 

مؤسسة تربوية ... 
 بنية تحتية مدرسية المبرمجة لهذه السنة الدراسية500-عدم استقبال أكثر من  

بسبب التأخر في الشغال .
المشاكل المتعلقة بإدارة حركة الموظفين ومسابقات التوظيف في القطاع يشوبها

المحسوبية والغش.
التأخر في دفع حقوق موظفي قطاع  التربية المتعلقة بالساعات الاضافية و تأطير

امتحانات  نهاية السنة والتصحيح ....
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تحويل الرااضي التي تنتمي إلى المؤسسات التربوية لصالح مافيا التربية لبناء

التعاونيات السكنية
وأخيرا مشكل الساتذة المتعاقدين الذي ل يزال دون حل، والقطاع

 أستاذ ومستخلف وهم لم40.000سيوظف مرة أخرى هذه السنة أكثر من 
يتقااضوا أجورهم منذ مدة.

 يستنكر سوء تسيير القوى العاملة في القطاع و يؤكد من جديد :الكل 

- التزامه بالمطالبة بإدماج المتعاقدين  ويدعو الوصاية والحكومة لتنظيم مسابقة

داخلية  لتسوية كل  المهن  غير المستقرة في القطاع.

فيما يتعلق بالصلاحات التي بدأت في برنامج مناهج الجيل-2

الثاني  وتجنب التواجد في نقاش عميق  إيديولوجي سيساوي  . 

الكل : 

قام بتنصيب لجنة التفكير لقامة مقارنة بين البرنامجين من أجل تحديد نقاط

القوة والضعف في هذا الصل.ح.
غير ملتزم  بالقرار  الذي  ستتخذه  الحكومة لصل.ح البكالوريا ، ويرى أن

هذا الصل.ح ل يمكن أن يكون فعال ما لم يكن إعادة هيكلية التعليم الثانوي.
يستنكر المشكل المرتبط بسوق نشر الكتاب المدرسي الخارج عن نطاق

السيطرة.

 - يؤكد التزامه داخل الجبهة النقابية لمواجهة سياسة التقشف3

التي تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بسياسة إصلح نظام التقاعد،

وإصلح سقانون العمل، والقدرة الشرائية والحريات النقابية .
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 - يذكر التزامه بأرضية المطالب:4

 سنة  من الخدمة25تقاعد كامل بعد  
مراجعة القانون الساسي
 سياسة الجور التي تضمن القدرة الشرائية
 ل مركزية تسيير الخدمات الجتماعية

 ويدعو إلى عقد2016 سبتمبر 23انعقاد المجلس الوطني بتاريخ  -5
جمعيات عامة في كل المؤسسات التربوية وعقد مجالس ولئية  لتصميم

.2017 /2016برنامج النقابة للسنة الدراسية 

2016 /09 /01ع/المكتب الوطني:
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