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الجامعة الوطنية للتعليم  FNEمن النقابات األكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب
الجامعة الوطنية للتعليم  FNEعضو اتحاد النقابات العالمي  FSMالممثل لـ  92مليون عامل بـ  126دولةwftucentral.org .
FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org

تقرير لقاء الوزارة والنقابات التعليمية حول الحركات االنتقالية 2019-2018
بدعوة من المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر انعقد اجتماع النقابات التعليمية الست ذات
التمثيلية مع مسؤولين من المديرية المذكورة يترأسهم بن الزرهوني محمد وذلك يوم اإلثنين  8أكتوبر  2018بمركز
التكوينات والملتقيات بالرباط التقدم .ومثل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في هذا اللقاء
الرفيقين اإلدريسي عبد الرزاق ويوسفي محمد.
في البداية تم التأكيد على ضرورة وملحاحية أجوبة الحكومة والوزارة حول القضايا المطروحة والمؤجلة
لسنوات ..وفي موضوع االجتماع ركز النقاش على تطوير المذكرة اإلطار الموقعة في  2015وما تالها من تعديالت،
ويمكن إجمال القضايا التي طرحت فيما يلي:
 )1مشاركة "األساتذة الدين فرض عليهم التعاقد" (موظفي األكاديميات) في الحركات االنتقالية وإيجاد حل لاللتحاق
بالزوج/ة بين الجهات؛
 )2سن حركات سنوية وطنية وجهوية وإقليمية لكل الفئات التعليمية بدون استثناء؛
 )3في الحركة الوطنية لإلعدادي والتأهيلي ضرورة تحديد المؤسسات التعليمية وليس الجماعات؛
 )4اإلعالن عن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها لجميع الحركات والمناصب والفئات؛
 )5سن حركة انتقالية بالملفات الطبية لكل الفئات ومعالجة الطعون؛
 )6سن حركة انتقالية بالتبادل اآللي لكل الفئات؛
 )7معالجة الالمساواة بين االلتحاق باألزواج والعازبات والعزاب والمتزوج/ة بالمعطل/ة ،ربة البيت؛
 )8معالجة ملفات التقاعد النسبي ألسباب صحية وطعونها؛
 )9تعميم شرط سنة بالنسبة لكل الحركات االنتقالية؛
 )10معالجة الطعون واالحتفاظ بالمنصب لكل الحركات والفئات؛...
ويمكن تلخيص ما انتهى به االجتماع إلى ما يلي:
 .1إصدار مذكرة الحركة االنتقالية ألسباب صحية؛
 .2معالجة ملفات التقاعد النسبي ألسباب صحية؛
 .3تنظيم حركة انتقالية بالتبادل اآللي؛
 .4إصدار المذكرة الجديدة المنظمة للحركات االنتقالية خالل األيام القادمة؛
 .5مشاركة األساتذة الدين فرض عليهم التعاقد (موظفي األكاديميات) في الحركة االنتقالية الجهوية ابتداء من هذه
السنة داخل الجهات التي يشتغلون فيها؛
 .6اعتماد شرط سنة واحدة استقرار بالمنصب للمشاركة في الحركات االنتقالية التعليمية؛
 .7تخفيض الشرط بـ  16سنة استقرار عوض  20للتساوي بااللتحاق؛
 .8االستمرار في دراسة الطعون المطروحة في الحركات واإلجابة عنها؛
وتجدر اإلشارة إلى أنه وطبقا للمذكرة  103المنظمة للعالقات بين النقابات واإلدارات اإلقليمية والجهوية
والمركزية ،يمكن للمديريات اإلقليمية تنظيم حركات انتقالية إقليمية ويمكن للمديريات الجهوية تنظيم حركات انتقالية
جهوية..
وبالنسبة النقط األخرى ستدرسها اإلدارة وترد في القريب العاجل..
وتم االتفاق على عقد لجنة الملفات المطلبية اجتماعها األسبوع المقبل لمواصلة دراسة مشروع النظام األساسي.
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