
 
 

 

 

 

 

 2018 أبريل 24 في الرباط
 

 الوطنية التربية وزير السيد إلى

 (*) العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين

  الرباط
 

بتاريخ  2-02-854رقم تتميم المرسوم و بتغيير 2.18.294 بشأن مشروع المرسوم رقم: الموضوع

هيئة والمتعلق بإحالل  بشأن النظام االساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2003فبراير  10

 .محل هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي التدبير اإلداري والتربوي

 ،بعدو ماسالو تحية
على  نابعد اطالعو FNE التوجه الديمقراطيلجامعة الوطنية للتعليم او FDTفي النقابة الوطنية للتعليم  نانإ

سجل مرة نل به، ةطالبنتظاره والم  ا، الذي طال طار متصرف تربويإ بإحداثالقاضي و عالهأمشروع المرسوم المذكور 

معان الوزارة باالستفراد باتخاذ قرارات مصيرية تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية دون التشاور إالعميق من  ناأخرى قلق

 كثر تمثيلية.بالملفات المطلبية للنقابات التعليمية األ االكتراثدون ومع ممثليها 

بداء شجبنا للمقتضيات التراجعية المتضمنة إقصد مرة أخرى طرين لمراسلتكم نفسنا مضأوفي هذا الصدد نجد 

 :المتمثلة فيو بالمرسوم المذكور

 الملحقون التربويون وملحقو)هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي اإلدارة التربوية باإلسناد و اءقصإ -1

 ؛من االندماج في اإلطار المحدثاإلدارة واالقتصاد..( 

التكوين و مكرر في شأن اعادة ترتيب االطر المتخرجة من المراكز الجهوية لمهن التربية 96اقتصار المادة  -2

حقية جميع موظفي وزارة التربية الوطنية ألى إيشير كور ذعلى ثالث فئات علما ان القرار المنظم لمباراة الدخول للسلك الم

 ؛...( ،ممونين ،متصرفين)ذن بعد التخرج إفما مصير باقي االطر  ،في اجتياز المباراة شريطة التوفر على باقي الشروط

د كل طار المتصرف التربوي بعد التخرج تعتبر عقوبة حقيقية لكل من ولج المسلك اذ سيفقإالترقية في   -3

هو ما سيترتب عنه و مكرر 115سيتم االقتصار على منحهم سنتين جزافيتين بناء على المادة و المعنيين اقدميتهم بالدرجة

ن يتولد عنها من ضعف عدد المستفيدين نظرا أما يمكن و تأخير ترقيتهم الى الدرجة الموالية ناهيك عن حسابات الحصيص

 ؛(بمختلف الدرجات 1600ن ال يتجاوز الخريجين حتى اآلعدد ) لضيق قاعدة احتساب النسبة

الع طساس يؤهلهم لالضأن تعليمية رغم تلقي المعنيين لتكويحصر المهام في االدارة التربوية بالمؤسسات ال -4

 ؛زةرك  م  م   الالو بمختلف المهام على مختلف المستويات بالمصالح الوزارية

غموض و سناددارة التربوية عبر حركة اإلممارسين لإلعدم االقرار برسملة سنوات التجربة المهنية لل -5

ن أمور يبدو من خاللها أربط ذلك بقرار الحق للسلطة الحكومية المعنية كلها و وضعيتهم بعد اجتياز امتحان التخرج

 ؛طار الجديدالتحاق المعنيين باإل وعرقلة لى تقييدإالوزارة تسعى 

 ؛و معنويأجديد مما يجعله خاليا من أي تحفيز سواء مادي طار الالسكوت عن التعويضات المخولة لإل -6

نصوصه التنظيمية و بمقتضياته الفضفاضة 2-02-376حالة على المرسوم اإلو غياب توصيف دقيق للمهام -7

 ؛سنة عن صدوره 16الناقصة رغم مرور 

ات توازنراسلة هي المالمرسوم موضوع المشروع ن المتحكم الحقيقي في أمن خالل ما سبق يبدو السيد الوزير  

مال فئة آضرب و فرغه من محتواهأمما  تنادي بها الوزارةالمهننة التي و الجودةو صالحالمالية بعيدا عن خطابات اإل

 مما ينبئ بضحايا جدد.و، ين وضعها الوظيفي عرض الحائطلى تحسإرجال التعليم الطامحة و عريضة من نساء

تنظيم تسريع ب، والزير الى تدارك مواطن القصور في المشروع قبل دخوله حيز التطبيقلكل ذلك ندعوكم السيد الو 

نهج مؤكدين على ضرورة  ،بإصالح وتأهيل المنظومة التعليميةبما يسمح لطرح جميع الملفات قطاعي حوار اجتماعي 

 .ة الثقة إلى التعليم العموميوإعادالتحديات  تجاوز كلمقاربة تشاركية من أجل 

 .نطالب بالتسريع بعقد اجتماع عاجل في الموضوع وعليه،

 وتقبلوا أصدق مشاعرنا، والسالم.

 للتعليم الوطنية لجامعةل الوطني المكتب عن

 FNE الديمقراطي التوجه

 الرزاق عبد اإلدريسي :الوطني العام الكاتب

 للتعليم الوطنية لنقابةل الوطني المكتب عن

FDT 

 الصادق الرغيوي العام: الكاتب
 

 الحكومة. رئيس السيد إلى موجهة الرسالة من نسخة (*)

  

 FDT النقابة الوطنية للتعليم FNE الجامعة الوطنية للتعليم


