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 التنسيق الوطني لمتدربي وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

  – التربوي اإلدارةومخرجات مسلك تكوين أطر  294.18.2مرسوم رقم المتضررون من ال - 

 2018يوليوز  6و 5و 4 والخميس والجمعة بعاءاألرأيام  3اعتصام 

 بالرباط العرفانمديرية الموارد البشرية أمام ا حصبا 10س
 

لموظفي وزارة  اسياألسبمثابة النظام  854.02.2القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم  294.18.2بعد المصادقة على المرسوم رقم 

ومكتسبات المنتسبين لمسلك تكوين أطر  بعد ما تضمنه من مقتضيات ماسة بحقوقو ،التربية الوطنية بشأن إحداث إطار "متصرف تربوي"

ته التوفر على الفي الدرجة، بعدما جعل المسلك من مدخ دمية والحرمان من الترقيةاألقالتربوية خاصة فيما يتعلق بقرصنة سنوات  اإلدارة 

 14كال النضالية آخرها اعتصام وطني يوم األشت إلى اعتماد عدد من أفض وضعية، لاألقسنوات في الدرجة الثانية على  4ازة واإلجشهادة 

طر المسلك ألوالمهني  تماعياالج تقراراالسوالتي كان من مطالبها المشروعة تعيين يراعي  أمام مبنى وزارة التربية الوطنية 2018ماي 

 .مؤسسات التربية والتعليم لتحقيق نجاعة تدبير

 التربوية اإلدارة مسلك تكوين أطر -والتكوين تدربي وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية لمالنقابي وعليه فإن التنسيق الوطني 

 :يسجل

بمثابة  على الحقوق المكتسبة والحقوق المفترض أن يضيفها لمنتسبي المسلك، الذين يعتبرون مقتضياته 294.18.2إجهاز المرسوم  -1

 ؛والطموح تهاداالجعقاب جماعي على 

ر األم ح مع ما يقتضيهالالتربوية ركيزة أساسية في أي إص اإلدارةنفصام الصارخ للوزارة بين خطابها الرامي إلى اعتبار أطر الا -2

به المرسوم المذكور وما  عهم بمهامهم في مقابل إجراءات تتنافى مع الخطاب المذكور وفي مقدمتها ما جاءالضطالباب المحفزة األسمن توفير 

 ؛تماعي في حالة تكرار كارثة تعيينات السنة الماضيةجاالتقرار المهني وساالسيخلفه ضرب 

ليوم  تصام الوطنيعاالحتجاجية لمنتسبي المسلك بما فيها الكال النضالية وااألشاستمرار الصمت المطبق لدى الوزارة إزاء جميع  -3

 ؛2018ماي  14

موضوع  الموضوع والمقدمة إليها بالبرلمان في حياد واضح عن المضمونئلة الشفهية ذات الصلة باألسضبابية أجوبة الوزارة عن  -4

 ؛ئلةاألسهذه 

 ـ:يطالب بشكل استعجالي ب

الدرجة الثانية، خصوصا أن المذكرة  حتفاظ بالحق في الترقية لجميع منتسبي المسلك سواء باجتياز امتحان الكفاءة المهنية لمنتسبيالا -1

 ؛ختيارالطريق الترقية با بالجريدة الرسمية، أو عنالمنظمة صدرت قبل صدور المرسوم 

 المناصب الشاغرة؛ عن كافة الناإلعباعتماد صيغة تعبئة مناصب محدودة بعد  2017/2018تعيين خريجي المسلك فوج  -2

 ؛لى كحد أدنىاألوطار الجديد بالتسمية في إطار متصرف تربوي من الدرجة إلإنصاف ضحايا ا -3

 لى؛األودمية في الدرجة األق حتفاظ بسنواتالا -4

 .يجاد السبل الكفيلة برفع الضررإلفتح حوار عاجل  -5

 :يعلن عن

بعاء األرمن يوم  أيام قابلة للتمديد أمام مبنى مديرية الموارد البشرية في إطار تنسيق نقابي وذلك ابتداء 3خوض اعتصام إنذاري لمدة  .1

 ؛حميل الوزارة الوصية كافة النتائج المترتبة عن ذلكعلى الساعة العاشرة صباحا وت 2018يوليوز  4

 راباإلضكثر تصعيدا دفاعا عن المطالب المشروعة مهما كلفنا ذلك من ثمن بما فيها ألكال النضالية ااألشتعداد لخوض جميع ساال .2

 ؛عن الطعام

 .نضالية حتى انتزاع الحقوق المشروعةنخراط بكثافة في مختلف المحطات الالدعوة كافة منتسبي المسلك إلى شد الهمم وا .3

 تضامننا المبدئي والالمشروط مع كافة الحركات االحتجاجية بشكل عام ونضاالت الشغيلة التعليمية بشكل خاص )ضحايا النظامين - .4

 األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد...( - 9الزنزانة  -
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