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  UGTMعلیم ، والجامعة الحرة للتCDTالنقابة الوطنیة للتعلیم  النقابات التعلیمیة الخمس:
 :FNEوالجامعة الوطنیة للتعلیم  UMT، والجامعة الوطنیة للتعلیم FDTوالنقابة الوطنیة للتعلیم 

 النتظارات الشغیلة التعلیمیة؛ ىالتي ال ترقھا مقترحاتعتبر ترفض عرض الوزارة األحادي وت .1
 الوحدوي النضالودعو الشغیلة التعلیمیة إلى مزید من التعبئة یوحذر من تعمیق واقع االحتقان ت .2

  

ي للنقابات التعلیمیة: النقابة الوطنیة خماسبدعوة من وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي، حضر التنسیق النقابي ال
، لقاء مع FNE امعة الوطنیة للتعلیموالج UMTوالجامعة الوطنیة للتعلیم ، FDT والنقابة الوطنیة للتعلیم UGTMوالجامعة الحرة للتعلیم ، CDT للتعلیم

 .2019فبرایر  25یوم االثنین وذلك ، وزیر التربیة أمزازي سعید رفقة مدیر دیوانھ والكاتب العام للوزارة ومدیر الموارد البشریة
فبرایر بشوارع  20الوطنیة الوحدویة لیوم األربعاء المسیرة جھت بھ ونددت النقابات بالقمع الذي واحتجت ووبعد نقاش أولي حول منھجیة االشتغال، 

زالت بعیدة عن  أن المنھجیة المعتمدة مات النقابات اعتبركما  .یناإلداریفبرایر والتضییق والشطط  19 یوم 9أساتذة الزنزانة الرباط والقمع الذي سلط على 
، وزارتي المالیة والوظیفة العمومیة لھذا الحوارالحكومة والمأسسة واالنتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقیقیة لتفاوض منتج، وضرورة مواكبة الجدیة و

مماطلة؛ فملف النظام األساسي الجدید لموظفي ، بالحسم فیما یتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون 2018أكتوبر  31وضرورة وفاء الوزارة بالتزامھا في 
وفتح باب الترقي إلى  وتحسین الدخل، ةمنھا والفئوی ة)، بما یمثلھ من أمل للشغیلة لمعالجة مختلف الملفات المشترك2014(المطروح منذ  التربیة الوطنیة

زال لم یصل بعد إلى مستوى تقدیم مسودة نھائیة؛ وملف األساتذة الذین فرض علیھم التعاقد بما یجسده من ھشاشة وعدم استقرار في  درجة جدیدة، ما
النظام األساسي لموظفي التربیة  عبر ستاذات في الوظیفة العمومیةساتذة واألسقاط التعاقد وادماج جمیع األإالمنظومة، والذي نرى أن حلھ الجذري یكمن في 

والمحررین  المتصرفینووالتقنیین المھندسین  الدعم التربوي واإلداري،التوجیھ والتخطیط؛ المبرزین والمستبرزین؛ المفتشین؛ ة؛ باإلضافة لملفات: الوطنی
 ...الملفات الصحیة، العرضیین، ارج،، أساتذة الخالممونیینوالتفتیش وخارج السلم المقصین من و

  :والذي جاء فیھ ما یلي میة المعنیةستوجب التفاوض مع القطاعات الحكویي ذاللب، اعدد من المطالوزارة في  عرضوبعد تقییمھا ل
 13سنوات إلى  10ترقیة المتوفرین على شرط األقدمیة (من  الوزارة طرحت: 2013- 1- 1عوض ترقیة المعنیین ترقیة استثنائیة منذ  :9 الزنزانة -1

سنوات عن طریق االختیار  10وفر على شرط ترقیة الباقي بعد التو ؛2021-1-1و 2019-1-1 سنة) عن طریق االختیار على قسطین متساویین ابتداء من
  ؛2026بدال من سنة  2023ابتداء من السنة الثانیة لتقییدھم في جدول الترقي على أساس طي ھذا الملف في حدود سنة 

ن عن بعد بالمراكز كویبعد توبعد النجاح في امتحان التخرج  بتغییر اإلطارھم السماح ل :ألساتذة المكلفین بالتدریس في غیر سلكھم األصليا -2
  ؛منحھم أقدمیة اعتباریة مدتھا سنتانكما سیتم  على اإلجازة؛وحاصل  سنوات مسترسلة 4توفر على لمن یالجھویة لمھن التربیة 

تابي والشفوي، الترقي إلى الدرجة الموالیة داخل نفس السلك أو خارجھ بعد النجاح في المباراة بشقیھا الكالسماح ب: ترقیة الحاصلین على الشھادات -3
  ؛ذلك في حدود الحاجیات المعلن عنھا من طرف الوزارةاشترطت الوزارة و

  ؛التربیة وظفي وزارةفي النظام األساسي لم ھمإدماجب االرتقاء بالوضعیة اإلداریة للمساعدین اإلداریین والمساعدین التقنیین -4
دراسة التزمت الوزارة كن جدید : مباراة التخرج اجتیازالمقصیون من  )2016ین (فوج األساتذة المتدربون بالمراكز الجھویة لمھن التربیة والتكو -5

  ؛الحاالت التي تعذر علیھا اجتیاز المباراة ألسباب قاھرة
تیسیر الترخیص وب تولي مھام التنسیق والبحث التربوي؛یإحداث إطار أستاذ باحث بالنظام األساسي  عبر الحاصلین على الدكتوراه معالجة ملف -6

  ؛للمعنیین باألمر من أجل اجتیاز المباریات المنظمة على صعید باقي القطاعات
اشترطت  2015وعوض دون قید أو شرط وبأثر رجعي منذ : فتح إطار متصرف تربوي في وجھ األطر المزاولة حالیا لمھام اإلدارة التربویة -7

كما اعتبرت الوزارة  ؛)12من أصل  5أو  4( الجھویة لمھن التربیة والتكوین في بعض المجزوءات النجاح في امتحان التخرج من المراكزب الوزارة ذلك
لتكوین  ونیخضعسالمعنیون باألمر  وأن  یمكن أن یشارك المعنیون باألمر في امتحان التخرج بعد التصدیق على مكتسباتھم المھنیة وتجربتھم المیدانیة؛ أنھ

تتولى اإلدارة توفیر عدة التكوین الالزمة للمعنیین و ھامھم) في المجزوءات التي سیجتازون في شأنھا امتحان التخرج؛عن بعد (وھم في حالة مزاولة م
  ؛امتحان التخرج، واعتبرت الوزارة أن األثر المالي واإلداري ھو تاریخ اجتیاز باألمر

 2012-1-1عوض الترقیة االستثنائیة دون قید أو شرط وبأثر رجعي مند  :)8و 7الموظفین الذین تم توظیفھم األول في السلمین ضحایا النظامین ( -8
ذین تم للسنوات  3و 7توظیفھم األول في السلم  للذین تمسنوات  4تحتسب للترقي في الدرجة منح المعنیین أقدمیة اعتباریة فإن وزارة التربیة طرحت 

عتباریة المذكورة بالنسبة للمقبلین على التقاعد، تضاف أقدمیة اعتباریة للمعنیین باألمر قصد ؛ وفي حالة عدم كفایة األقدمیة اال8توظیفھم األول في السلم 
وفي ھذه الحالة ستتم ترقیة كل  2016الحل ابتداء من فاتح ینایر الوزارة ھذا عتمد كما تسنوات) للتقیید في جدول الترقي؛  10استیفاء السنوات المطلوبة (
  ؛التقاعدالموظفین قبل إحالتھم على 

  ؛لتكوینوا التربیة لمھن الجھویة بالمراكز باألمازیغیة الماستر شھادة على الحاصلین مازیغیةاأل اللغة ساتذةأ بتعیین الوزیر التزامتم  -9
یمیة مسودة مشروع متكامل على أن تزود النقابات التعلر بتحضیر یالوز التزموظفي وزارة التربیة فقد مشروع النظام األساسي الخاص بمأما  -10

  ؛، إلى حین الحسم فیھا مع النقابات2019مارس  25وأن تبدأ مناقشتھا ابتداء من  األكثر تمثیلیة بنسخة منھا،
  كل آخر یوم إثنین من كل شھر؛مع النقابات شھري لتربیة بعقد لقاء كما التزم وزیر ا -11
 .والمتفق حولھا التزمت الوزارة باالستمرار في طرح الملفات العالقة والملفات المتبقیة قصد إیجاد الحلول الناجعة لھاو -12
 والتسییر المراقبة ،التربوي التفتیش ،التخطیطو التوجیھ ،التعاقد علیھم ضرِ فُ  الذین :لفاتالم مقبلال باالجتماع مناقشة على وزیرال مع االتفاق وتم

  .المھنیة االمتحانات ،االنتقالیة الحركات ،التكوین عن التعویض ،المبرزون ،التربوي والملحق واالدارة االقتصاد ملحق ،والمالي المادي
  UGTMتعلیم ، والجامعة الحرة للCDTالنقابة الوطنیة للتعلیم  النقابات التعلیمیة الخمس:وإن 

 خبر بذلك،إذ ت :FNEوالجامعة الوطنیة للتعلیم  UMT، والجامعة الوطنیة للتعلیم FDTوالنقابة الوطنیة للتعلیم 
غیاب اإلرادة  عنؤكد علیمیة المغربیة بمختلف فئاتھا وتالنتظارات الشغیلة الت ىعبر عن رفضھ لعرض الوزارة األحادي ومقترحاتھا التي ال ترقت .1

 ؛لتحسین العرضالتربیة والحكومة وزارة جدد دعوتھ ل، تھورجال ئھلنساللتعلیم وحقیقیة لالنكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة السیاسیة ال
 ؛الشامل والحقیقي لمنظومة التربیةومة مع مطالب اإلصالح حذر من تعمیق االحتقان بالقطاع، جراء سیاسة التسویف التي تتعامل بھا الحكت .2
  ، دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق.الوحدوي وتنفیذ محطات البرنامج النضاليالنضال وھیب بنساء ورجال التعلیم إلى المزید من التعبئة ت .3
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