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 2017/2018الدخول املدرسي  بشأن يبيان صحف

اهلروب إىل األماا  نداد كاخ لخاول مدرساي وايتمااني لون       سياسة  الرتاكمات التى سجلها القطاع و يبدو أن

ويول حلول يذرية للمشاكخ اليت يعاني مدها مدذ سدوات يعلتدا اليو  نعيش واقعا مريارا يتملاخ أ أن قطااع    

تساع لائرة املشاكخ امليدانياة ساوا    ا أ  يلها  سهمأ الرتبية الوطدية وقع رهيدة القرارات الفرلية املركزية اليت

املهدية وااليتمانية للموظفني أو املساائخ البيداوويياة والرتبوياة أو حتاى سياساة       وااع االرتلي ما تعلق مدها ب

اختيار اإلطارات املسرية للقطاع نلى املستوى احمللى. مماا يعاعم ماه مهماة أهاخ امليادان أ موايهاة املشااكخ         

 ...خ أ أيوا  تربوية مالئمة ختد  موظف القطاع والتلميذ نلى حدا سوا  املطروحة وحماولة العم

حضاري  الت ونقام سداساي ماه    سبتمرب 4الدخول املدرسي  يو   الرمسي فتتاحالاليو  بعد يومني مه ا فقد سجلدا   

دياد ماه ماديريات    لدخول املدرسي مه طرف الوزارة نرب مديرياتها الوالئية ، بقا  املداصم املالية شاورة، أ العل

الرتبية نرب خمتلف املؤسسات الرتبوياة نارب الاوطه وأ كاخ املساتويات واألطاوار الدراساية و أ ويااب برناام           

نقالني تتبعه الوزارة فإن الواع سيزلال تعقيدا و تأزما، مه خالل العولة إىل نظا  التعاقاد الاذي باات اجارو      

دية أما  ماا يشاهدا القاانون اجاا  ماه اخاتالالت ونقاائ  روام         مده مستحيال، ألن الوزارة مل تأخذ امللف جب

تدعيم اجلدة الوزارية املشارتكة ماع الدقاباات لتعديلاه لداه ناد أالن هاي  ارل جلداة مل ختار  بقارارات            

املديرياة  كاخ ماه   واقرتاحات وبقيت جتتمع مه ايخ االيتماع مدذ أزيد ماه سادة ونعاف أ ويااب مشااركة      

القرارات السيالية أ ملاخ هداذا موااايع كاخ      صاحيبية العامة للميزانية مية واملديرالعامة للوظيفة العمو

هدا االيتمانات كانت بدون أي يدوى ند السانة روم ويول فئات أيحفت أ القانون اجا ، و كانت سببا 

مستشااري التويياه و   الدظار أ اللانويات و “أ ارب استقرار قطاع الرتبية، و اإلسا ة إىل إطاراته، و باجعو  

، و الدليخ أن القطاع اليو  يعيش نزوفا رهيبا أ مسألة التأهياخ والرتقياة هلاذيه الارتبتني و     ”مستشاري الرتبية

بالتالي له يدون هداك استقرار طاملا هذا املشاكخ مطروحة. أما أ ما خي  الدتاب املدرسي املالحا  نقا    

الرتبوياة مشادلة تتجادل كاخ ناا  لتشادخ نائقاا حمورياا          وتأخر الدتاب املدرسي أ الوصول للمؤسساات 

لالرتقا  بالتعليم أ اجلزائر واليو  املالح  نق  أ كمية الدتام وبعاا العدااويه وباجعاو  أ املدااطق      

الداخلية أما قضية برام  ومداه  اجليخ اللانى و إصرار وزيرة الرتبية نلى تطبيق ما اصطلح نليه بربام  اجلياخ  

يادفعدا للتأكياد  ادلا نلاى سياساة الاوزارة والطاابع         2016/2017ا مه الدخول املدرسي انااىل  اللاني بد

واليت الزلدا اىل يومدا هذا نادفع فااتورة تبعاتهاا نلاى  ياع       2003االستعجالي واالرجتالي الذي ميز اصالحات 

ون نلاى وزارة الرتبياة الوطدياة    األصعدة البيداوويية والرتبوية والعلمية ، وبدفس الطريقة ولألسف يعر القائم

نلى تدفيد ما اصطلح نليه بربام  اجليخ اللاني وسط تعتيم ووماو  كابرييه حاول هاذا العملياة فاى ويااب        

املختعني الفعليني وإطارات امليدان مه معلمني وأساتذة ومفتشاني الاذيه وحادهم ماه هلام األهلياة فاى التقيايم         

االنويا  املسجخ فى هذا املداه  والربام  ، واري اناه ومارة اخاري      والتقويم وبالتالي تشخي  الدقائ  وتعحيح



 

ملف حيدل معري املدرسة اجلزائرياة، داد األساتاف نفساه مارة أخاري رهيداة         إثرا  وبعد تهميش أهخ امليدان أ

قرارات ارجتالية فوقية تفر  نليه تدفيد برام  يديدة وطرق حديلة فى ويااب التداويه الفعلاي والتحضاري     

هداذا نملياات. ماع العلام ان التتايريات والتحسايدات الايت يارال           اجليد واملشاركة التفانلية اليت تساتويبها 

تطبيقها مبدية نلى مقرتحات و توصيات صالرة ناه الدادوة الوطدياة لتقيايم إصاالح املدرساة اجلزائرياة سادة         

واليت فى انقيقة كانت خمععة لتقييم مرحلة التعليم اللانوي والتددولويي واليت ألترقى أن تداون   2015

اب للتاأويالت والشادوك   مداسبة لتحديد معري بارام  ومدااه  مدظوماة مدرساية كاملاة، وهاو ماا فاتح البا         

والقرا ات املختلفة. وكما توقعدا بسبم الشروع أ تطبيق سياسة التقشف مه طرف اندومة ظهرت مشاكخ 

أ قطاع الرتبية خالل هذا الدخول املدرسي ، التى تسببت أ مشدخ كتقلي  املداصم املالية ، إنالة الدظر أ 

ناال االكتظااظ لاخاخ األقساا  وأيضاا ايارب مادرا         ألتالمياذ و الذي أّثر نلى متادر  ا  بعا اجرائط الرتبوية

املؤسسات الرتبوية نلى الريوع لدظا  الادوامني أ بعاا املؤسساات الرتبوياة أ التعلايم االبتادائي ، و مشادخ        

الرتميمات الدربى أ املؤسسات بسبم املشاريع اليت توقفت ، خاصاة فيماا يتعلاق بتسارب ميااا األمطاار لاخاخ        

و مشاكخ التدفئة، العجز املويول أ التأطري بالدسابة للتاات األيدبياة خاصاة أ اجلداوب الدابري        انجرات،

،باإلاافة إىل السددات اإللزامية، اليت نجزت الوزارة نه إدال هلا انلول وأيضا ملف مشدخ التعاقد الدسيب 

د و الشك أن هاذا امللاف سايحد     والتقاند لون شرط السه أ القطاع، الذي سيبقى مطروحا بسبم موية التقان

وليانا أ الوسط الرتبوي، مع قانون العمخ اجلديد املقرتح الذي يدبخ انريات الدقابية، كخ هذا املشاكخ مه 

شأنها أن تؤز  الواع أكلر أ القطااع، و لاذلك الباد ماه إرالة سياساية للدهاو  بالقطااع لون اتبااع سياساة          

رات اليت يعرفها العامل، كخ فلك بالقضا  نلى املشاكخ املذكورة. كخ هدا املراووة حتى تساير املدرسة التطو

املشاكخ والعرقيخ تضع وجتعخ ميلاق أخالقية املهدة املمضى مع الوزارة والذي تتحج  به الوزارة كخ مارة نداد   

اق انقيقاي الاذي   سدتيو تعتارب أن امليلا  لدقابة الوطدية لعمال الرتبية األلك ا  حرب نلى ورق ، لذإنالن أي احتجا

سيضمه سدة هالئة هو فلك امليلاق الذي يضع انلول اجلذرية ملشااكخ القطااع، و مادى اساتعدال الاوزارة لفاتح       

كولية ماه اياخ االساتهالك اإلنالماي فقاط ، ولداه إن اقتضاى األمار         وتوأبواب انوار انقيقية وليست الرب

تاربون شاريدا   وماه ورههاا نماال القطااع الاذيه يع     فاإلاراب واالحتجا  هاو الساالح الوحياد أ ياد الدقاباة      

لك نطالم مه وزيرة الرتبية الوطدية اإلسراع أ استلمار الوقت، و التفدري أ إداال حلاول   ايتمانيا فعاال ، لذ

للمشاكخ املطروحة، و االبتعال نلى احملاباة واحملسوبية والرلا ة أ اختيار اإلطارات الايت نلاى ناتقهاا  ساني     

املدرسي و بدا  مدرسة فات نونياة و بعيادة ناه اإلياديولوييات، و تطبياق سياساة حقيقياة للتداويه،         املرلول 

سياسة تبدى نلى مرافقة األساتذة باستمرار لتذليخ الععوبات اليت مه املمده أن تطرح أ امليادان. إىل يانام   

و  ع بني الدقاباات ووزيارة الرتبياة يا    هذا امللفات هداك مواوع إصالح البدالوريا الذي مل يدر  أ أيددة االيتما

الن ملخ هذا امللف ، لف الذي أولع لدى الوزارة األوىللك ندنو إىل توايح معري املاجميس املااي قبيخ الدخول لذ

 والتدتم نليه بهذا الطريقة سوف يقحم املدرسة أ مشاكخ خالل هذا املوسم هي أ ودى ندها
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