
 

 2019-2018الحركات االنتقالية  حوللقاء الوزارة والنقابات التعليمية  تقرير
ذات التعليمية الست اجتماع النقابات  المركزي لمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر انعقدر مديال منبدعوة 

بمركز  2018أكتوبر  8نين يوم اإلثوذلك بن الزرهوني محمد ن من المديرية المذكورة يترأسهم تمثيلية مع مسؤوليال

في هذا اللقاء للتعليم التوجه الديمقراطي لجامعة الوطنية وطني للمكتب المثل او التكوينات والملتقيات بالرباط التقدم.

 ن اإلدريسي عبد الرزاق ويوسفي محمد.الرفيقي

القضايا المطروحة والمؤجلة  حولالحكومة والوزارة أجوبة  ضرورة وملحاحيةتم التأكيد على اية في البد

، وما تالها من تعديالت 2015الموقعة في  اإلطارركز النقاش على تطوير المذكرة  وفي موضوع االجتماعلسنوات.. 

 ويمكن إجمال القضايا التي طرحت فيما يلي:

 يجاد حل لاللتحاقإو نتقاليةالا اتحركفي ال (موظفي األكاديميات) "ض عليهم التعاقدر  األساتذة الدين ف  مشاركة " (1

 ؛بين الجهات ة/جزوبال

 ؛بدون استثناء لكل الفئات التعليميةقليمية إوجهوية و وطنيةسنوية  اتسن حرك (2

 ؛وليس الجماعاتالتعليمية تحديد المؤسسات تأهيلي ضرورة إلعدادي واللالحركة الوطنية في  (3

 ؛والمناصب والفئات لجميع الحركات اإلعالن عن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها (4

  ؛ومعالجة الطعون الطبية لكل الفئات بالملفات انتقاليةسن حركة  (5

 ؛لكل الفئات تبادل اآلليبال انتقاليةسن حركة  (6

 ؛تالبي ةرب ،ة/بالمعطل ة/والمتزوجالعزاب و والعازبات باألزواجااللتحاق بين  مساواةالالعالجة م (7

 ؛وطعونها ألسباب صحيةلتقاعد النسبي ا معالجة ملفات (8

 ؛لكل الحركات االنتقاليةتعميم شرط سنة بالنسبة  (9

 ...؛لكل الحركات والفئات االحتفاظ بالمنصبمعالجة الطعون و (10

 :ما يلي االجتماع إلى يمكن تلخيص ما انتهى بهو

 ؛ألسباب صحيةالحركة االنتقالية مذكرة  إصدار .1

 ألسباب صحية؛لتقاعد النسبي ا معالجة ملفات .2

 ؛تبادل اآلليبال انتقاليةحركة تنظيم  .3

 ؛القادمة ياماأل خالل االنتقالية للحركات المنظمةالجديدة  المذكرة إصدار .4

الجهوية ابتداء من هذه االنتقالية الحركة  في (موظفي األكاديميات) ض عليهم التعاقدر  األساتذة الدين ف  مشاركة  .5

 ؛فيها يشتغلون التي الجهات داخل السنة

 ؛التعليمية تقاليةاالن تكاالحرفي اعتماد شرط سنة واحدة استقرار بالمنصب للمشاركة  .6

 للتساوي بااللتحاق؛ 20عوض  استقرار سنة 16 ـتخفيض الشرط ب .7

 االستمرار في دراسة الطعون المطروحة في الحركات واإلجابة عنها؛ .8

المنظمة للعالقات بين النقابات واإلدارات اإلقليمية والجهوية  103ة رطبقا للمذكرة إلى أنه واشتجدر اإلو

 انتقاليةتنظيم حركات  الجهويةيمكن للمديريات و إقليمية انتقالية، يمكن للمديريات اإلقليمية تنظيم حركات والمركزية

 ..جهوية

 .سبة النقط األخرى ستدرسها اإلدارة وترد في القريب العاجل.وبالن

 األسبوع المقبل لمواصلة دراسة مشروع النظام األساسي. اجتماعهالجنة الملفات المطلبية  وتم االتفاق على عقد
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