
 

 

 أطر اإلدارة التربوية يتشبثون بمطالبهم ويشكلون سكرتاريتهم الوطنية 

 لجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيافي إطار 
ة التربوية المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اإلدار طرألعقد اجتماع وطني  بالرباط 2018 ماي 10الخميس  يوم تم

 :ة التربوية تقرر تبليغ الرأي العام ما يلياإلدار طرألتشكيل السكرتارية الوطنية و بعد نقاش مستفيض حول مطالب هذه الفئةو

 .الثالثالمهنية  الجمعيات لها دعت التي الوحدوية ربوية بالنجاح الباهر للمسيرة الوطنيةة التاإلدار أطرتهنئتنا لجميع  -1

 :في مقدمتهاو مطالبدعوتنا وزارة التربية الوطنية لفتح حوار جدي ومسؤول حول هذه التجديد  -2

 :بما يضمن 2018بريل أ 26 ي اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميسالمصادق عليه ف 2-02-294مراجعة مشروع المرسوم  -أ

 االصلي. طارالمكتسبة في اإل وذلك باحتفاظ الجميع باألقدمية الجديد طارالترتيب في اإل عادةإالناتج عن ضرر الجبر  (1

 ولى بعد التخرج.لى الدرجة األإترقية المرتبين في الدرجة الثانية  (2

 وسائل ممارستها.توفير للمهام والمسؤوليات و التحديد الدقيق (3

 .تحديد المقتضيات االنتقاليةو دون قيد باإلسنادسة الممار  اإلدارة التربوية  أطر إدماج (4

 تحديد العالقات مع باقي المتدخلين وحدودها. (5

 لترقي والنمو المهني يضمن تطورا مهنيا مستمرا.لتعويضات واإقرار نظام عادل ل (6

 ها المعنيون.يستفيد منتحديد دقيق لبنيات المراقبة والتأطير التي يجب أن  (7

 .األسبوعية تحديد ساعات العمل (8

 ...ة التربويةاإلدارمسلك مفتشي إحداث  :ليات أخرى لالرتقاء المهنيآخلق بنيات و (9

إقرار نظام عادل للتعويضات بما يتماشى والمهام الممارسة بعيدا عن استنساخ أنظمة بما يضمن  2-02-855 مراجعة المرسوم -ب

 أخرى.

 بمؤسسات التربيةالتربوية  ةاإلدار مهاملشغل  األهليةوضع لوائح  بتحديد كيفيات 07-583تعديل قرار وزير التربية الوطنية رقم  -ت

 :بما يضمنالتعليم العمومي و

إلغاء اإلقرار في المنصب بعد التخرج على اعتبار أن الخريجين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج واختبارات التصديق على  (1

 ية وخاصة وضعية التحمل الكلي.المجزوءات وتقويمات عملية خالل الوضعيات المهن

ة التربوية حتى تعطى للمعني باألمر الفرصة للدفاع اإلدار أطراعتبار المجلس التأديبي الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإعفاء  (2

 .حماية له ضد أي شططو عن نفسه

مراعاة و ..المراكز بين التخرج نقط في الحاصل التباين وتفاديتعيينات الخريجين في  الفرص تكافؤ تضمن شفافة معايير اعتماد -ث

 هجبر  و 2017الثالث فوج ال المسلط على ضررالتفادي و 2018الفوج الرابع  سري عند تعيين الخريجيناألو االستقرار النفسي

دعمنا نسجل و ،دالصحية بمنحهم مناصب وفق إطارهم الجدي دارية المنتقلة في حركة الملفاتإلطر األإنصاف اوبحركة استثنائية 

 ه الفئة.اتالالمشروط للمطالب العادلة لهو المبدئي

 افس على جميع المناصب الشاغرةبالتنبوية ة التراإلدار أطرية بشكل يسمح لجميع اإلدارإعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة  -ج

 .قدمية سنة واحدة اسوة بباقي الفئاتأاقرار حركة وطنية بو كيفما كانت المهمة المسندة

 .تعيين جهاز اداري مساعد نظرا لكثرة المهام وتشعبها -ح

 .مراعاة النوعو تربوي في الداخليات مع توفير السكن للحراس العامين بها بالقرب من المؤسسةو إداريإحداث طاقم   -خ

 .الخزانات المدرسيةو يمين متخصصين في األرشيفقتوفير   -د

بسبب مزاولة  اعتبار الوزارة طرفا في كل المنازعات القائمةو ة التربوية أثناء مزاولتهم لمهامهماإلدار طرالحماية القانونية أل -ذ

 .يةاإلدارالمهام 

 .مطرف الغير بسبب مزاولتهم لمهامه الدفاع عنها في حال تعرضهم لإلساءة أو االعتداء منو يةاإلدار طرتكفل الوزارة بحماية األ  -ر

 .عوض المديرا أوراق التحرير ذكو شهاديةمواضيع االمتحانات اإلأو األكاديميات لمسؤولية نقل  مديرياتتحمل الوزارة من خالل ال -ز

فراغ إالتعجيل بو ة التربوية العاملة بالمؤسسة فقطاإلدار أطرمن حق يات وظيفية سكن اعتبار كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة  -س

 خرى جديدة.أبناء و السكنيات المحتلة

 كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية. العطلة السنوية فية التربوية اإلدار أطر ضمان حق -ش

ة اإلدار أطرية المنتمية للجامعة الوطنية للتعليم اذ تعبر عن تثمينها وانخراطها في النضاالت الوحدوية لمختلف اإلدار طرن األإ

 حتى انتزاع المطالب المشروعة.وتوحيد الجهود رص الصفوف و التربوية لتدعو للمزيد من التعبئة
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