
 FNEو.. النقاباتلى األساسي الجديد ع نظاموزارة التربية تطرح مشروع ال سنواتبعد 

 ..تحقيق المطالببوبالحفاظ على المكاسب و 2003نظام ثغرات تصحيح الله بخمن تطالب 
األساسي،  نظاماللجنة المشتركة لل 2018يوليوز  27 الجمعةبالرباط اليوم بمقر المركز الوطني للتكوينات والملتقيات  تاجتمع

وقد  ،ة وممثلي وزارة التربية الوطنيةبحضور ممثلي النقابات التعليمية الست األكثر تمثيليخالل هذا الموسم،  خيرفي لقائها األ

مدير الشؤون القانونية والمنازعات بن رافقه و الموارد البشرية وتكوين اإلطر بن الزرهوني محمدمديرية ترأس االجتماع مدير 

ل عن قسم االتصال والمكلف بالعالقة مع النقابات بن التباع عبد اإلله والممثالتاجتي عزيز البشرية رئيس القسم بالموارد يشو خالد و

 السباعيرشيد و بوكطايةعبد الرزاق و دريسياإل: الرفاقالتوجه الديمقراطي  FNEالجامعة الوطنية للتعليم ، وقد مثل حيرت أحمدال

 .مصطفى مجاهدأحمد و

 البشرية الموارد مديرية بين المشتركة نااللج من مائدا خرجت نجازاتاإل نأ مفادها رسالةب البشرية الموارد مدير اللقاء افتتح

 ..سابقا تتوفر لمإيجابية  موضوعية اشروط وفرت   الحالية الظرفية نأب كدوأ ..تمثيلية االكثر والنقابات ةقانونيال الشؤون ةومديري

 نظامال لجنة اشتغال طولاألساسي منذ سنوات و نظامتأخر صدور ال حول) النقابات لممثلي التدخالت من مجموعة بعد

 منذ اللجنة هذه اشتغال بمسار ليذكرعزيز  يتالتيجي الكلمة خذأ...( قدميةباأل الترقية لغاءإ وارد فيهال الصحفي البالغ وحول ساسياأل

 لمحيث  2016 سنة يضاأو 2015 في االشغال توقف فرض يةئالثنا اللجان انتخابات سياق نأ الإ سريعة بوتيرة كان والذي 2014

المشتركة التي تناقش كل الحيثيات وكل اآلراء بهدف  اللجنة هذه شغالأ يةأهم على كدأ كما ،2016 كتوبرأ حتى شغالاأل نفأتست

 .منظومة التربية والتكوين نعكس إيجابيا علىاوز الثغرات السابقة ويإصدار مشروع يتج

 األساسي: نظامال الثاني لمشروع الجمال حولمفصال  اعرض قدم ذلك بعد

 :التاليةالتعليمية  اتئالهي ساسياأل نظامال مشروع إقترح وقد

 .ولي(وربما أ وثانوي يئبتدا)إ المدرسي التعليم ةستاذأو المبرزوناألساتذة ) التدريسهيئة  -1

 التربوي، التدبير مجال تربوي، متصرف(: المالي التدبيرالتخطيط و يضاأ تضمهيأة ال هذه) داريواإل التربوي التدبيرهيئة  -2

 تقني مساعد) تربوي مساعد. والنفسي االجتماعي الدعم مجال ثم التوثيق مجال التخطيط، مجال داري،اإل التدبير مجال

 .طعامواإل الطبع، البستنة التنظيف، مجال الحراسة، مجال توثيق،لوا الطبع مجال، دبيروالت التنظيم مجال(: حالياوإداري 

 دارية،اإل الشؤون مفتش المدرسي، التعليم مفتش، التحضيرية قساماأل مفتشي: المدرسي والتوجيه تقويملوا طيرأالتهيئة  -3

 .تربوي مرشد

 .الوطنية التربية مفتش: التربويين واالفتحاص المراقبةهيئة  -4

 جديدة درجةإحداث : المهني المسار تدبير لىإو هيئة، لكل االختصاصاتو المهام لىإمشروع النظام األساسي  تطرق كما

 فوق 4 لىإ 1 من رتبإحداث . 11 بالسلم تتخرج التي طرلأل بالنسبة (السلم خارج بعد ما) ممتازة ودرجة، عداديواإل يئبتدالإل

 هناك يضاأو المدة المشروطة يضفتخل الرتب في الترقية حول اقتراحات هناك نأ ماك. الوطنية التربية لمفتشي الممتازة الدرجة

 .باالختيار للترقية الكوطا نسب رفع في اقتراحات

 عقوبة ال أبمبد عمال هال المقابلة اتءالجزاو المخالفات تحديد حيث ينضباطاإل للنظام يضاأ مشروع النظام األساسي وتطرق

 . شروطهاو داريةاإل الحياة نهاءإ لةأمسمشروع النظام األساسي  وتناول. بنص الإ

جميع مراحل تتبع  ضرورة الوطني العام الكاتب لسان علىالتوجه الديمقراطي  FNEالجامعة الوطنية للتعليم  تاعتبرو

نساؤ  انتظاراتيلبي و المطروحة شكاالتاإل على يجيب اساسيأ انظاملنجعل منه  جهزة،األ داخل مناقشتهو ساسياأل نظامال مشروع

 بمشروع مدناب دارةاإل طالب كما، ..وتحقيق المطالبالحفاظ على المكاسب و 2003نظام ثغرات تصحيح وخصوصا  ورجال التعليم

 ى المشروع بجميخ جوانبهإدخال التعديالت الضرورية علوطالب ب ،ساسياأل نظامال مشروعالمرافق ضرورة ب التعويضات نظام

 هذا خذأي نأ من هتخوف عن عربأ وفي األخيرمالية والوظيفة العمومية..(، )رئاسة الحكومة وال الحكومية رئالدوا على هعرضقبل 

 .خراجهإل زمني قصىأ بحد طالب وعليه. النور ىلير من األخد والرد خرىأ سنوات المشروع

 2018يوليوز  27الرباط في 

 FNEالوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن المكتب 

 الوطني: اإلدريسي عبد الرزاقالعام الكاتب 
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