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التكوين المهني المتخلى عنهم ات و متعاقديمتعاقد 4100ن مجموعة م  

 

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام
:وبعد  

:سيدي الوزير المحترم  

كل الجهات الرسمية  إلىعا بالمراسالت درضقنا  أنو بعد  ,نوجه لكم اليوم هده الرسالة المفتوحة بعد طول انتظار
سواء ممنهجة انه تم التخلي عنا بطريقة ,سيدي يث نحيطكم علماح ,إنصافنا و رفع الظلم عنامن اجل   

 األساليبلحق البعض من جراء  الذيبالطرد التعسفي المباشر  أوعن طريق ما يسمى بامتحان الكفاءة المهنية 
نعيشه نحن العشرات من المتعاقدات و المتعاقدين  الذيهدا الوضع المزري  أمامو , لبعض المدراء اإلدارية

جميع قررنا دق , مكتب التكوين المهني سياسة االدان الصماء و الالمباالة إدارةبسبب نهج  ,تخلى عنهمالم
,  أسرناقاسيا لحقنا و شتت  إجحافامما نعتبره ظلما و  إنصافناهده الرسالة ملتمسين فيها  من خالل األبواب

القتصادية و النفسية المزرية التي ا االجتماعية األوضاعالخروج عن صمتنا حيال  إلىدفعنا  الذي يءالش
و التي تزداد حدتها مع مرور الوقت و بعد قضاء سنين و ,نعيش تحت خط الفقر أصبحنابحيث  ,أسرناو  ناقتلح

 أسديناهاعن الخدمات التي  مكافأة كأحسنسنين في خدمة التكوين المهني تم رد الجميل بالطرد و التخلي عنا 
و , فهناك متزوجون, انه من بيننا حاالت اجتماعية خاصة جدا ,سيدي الوزير ماو نحيطكم عل, للتكوين المهني

عاطلين عن العمل و  أنفسهموجدوا  فجأةو , ناهيك عن الحاالت الصحية القاسية,هم مثقلون بالديون منا من
تلف نعيش في وقت تتضافر فيه الجهود الوطنية بمخ أنناخصوصا , أسرهمبه ليس لديهم أي دخل كي يعيلوا 

 ,للرفع من المستوى المعيشي و االجتماعي ,الملك محمد السادس حفظه هللا السامية تحت تعليمات شكالهاأ
تجرا مكتب التكوين  في حين, تنمية بشرية مستدامة إحداثفي العيش الكريم و  اإلنسانحقوق  مبدأبتطبيق 

و عائالتنا ليضرب  أسرناو تشتيت  ,اءأكف  و قدامى تشريدنا كمكونين متعاقدين إلىالشغل  إنعاشالمهني و 
.السامية في التنمية و الدفع ببلدنا الحبيب نحو الرقي و االزدهار مجهوداتالعرض الحائط كل   

اعتصام دام  من بينها, خضنا نحن المتعاقدون المتخلى عنهم سلسلة من النضاالت , األوضاعهده  أمامو 
.4100عشرة شهرا سنة  إحدىحوالي   
و المتمثلة في بداية , العامة اإلدارةمع  حواض وبتعليق االعتصام مؤقتا في تجاوب  يدي الوزيرس لقد قمنا

لإلدارة العامة للعمل على حل هدا الملف في  أكثرالمجال  إفساحو دلك بغية  01/10/4104محضر اتفاق  أجرأة
من خاللها انه ارتأينا هدا القرار بناءا على مجموعة من المعطيات التي  اتخذناوقد , جو من الثقة المتبادلة

 اإلدارةو بعد تعليق االعتصام مؤقتا استدعت , األمام إلىحل هدا الملف  بإستراتيجيةللدفع  األنسبالقرار 
ن بدو األولىالمجموعة  بإدماجحيث  قامت , العامة مجموعة من المكونين و نهجت بدلك سياسة التفرقة

بعد اجتياز , 4104يناير  أواخرفي  إدماجهاو المجموعة الثانية تم ,  4104مباراة في بداية يناير  أية إجراء
ثم المجموعة الثالثة التي اجتازت مباراة الكفاءة في التواصل  4100دجنبر  05مباراة الكفاءة المهنية في 

, 4104نسبة منهم في دجنبر  إدماجو تم , 4104ير فبرا 41باللغة العربية و اللغة الفرنسية و االنجليزية في 
انه لم يتم استدعاؤهم من ضمنهم مجموعة من المكونين دوي حاالت  إال, تنتظر دورهاو بقيت مجموعة 

.األولويةتعطى لها  أناجتماعية خاصة و التي يفترض   
 

في جميع المحطات شاركت  الذيتناضل بداخل االتحاد المغربي للشغل و   ,سيدي ظلت هده المجموعة
هده الفئة تبعا للوعود  إدماجو لقد كان مقررا  4102و  4104خالل سنة  األخيرالنضالية التي خاضها هدا 

و قد قامت هده األخيرة باإلعالن عن  ,المهني العامة للجامعة الوطنية للتكوين اإلدارةالممنوحة من طرف 
و خصصت المناصب المالية للمرشحين الجدد و لم  4102جميع الشعب في شهر أكتوبر و نونبر  مباريات في

.و ضل ملفنا عالقا إلى حد كتابة هده السطور عتناومجم تستدع  



بل ,  يوجد على هامشها أوكان الحقيقة  هوجو  بأيال يجانب  ,يكمما تم عرضه عل إن ,سيدي الوزير المحترم
 إلىو يستند ,  بالتكوين المهني المتخلى عنهم يعتبر واقعا معاشا تتجرع مرارته فئة من المكونين المتعاقدين

.ت نافدة بحوزتناثاباثا  
 أسالك التكوين المهني و إرجاعنافي  إلدماجنا إنصافناو دلك بالتدخل من اجل  ,من مراسلتكملهدا لم نجد بدا 

تكريما لما  و كدا, و انقادا ألسرنا الموجودة حاليا على فوهة بركان مناصبنا مراعاة لظروفنا العائلية إلى
و خصوصا فئة متعاقدي التكوين المهني ,  قدمناه من خدمات جليلة خالل سنوات مع مكتب التكوين المهني

و الدين يستوفون جميع الشروط المتعلقة  ,للتوظيف األقصىالمتخلى عنهم الدين تجاوزوا السن القانوني 
توظيفهم في إطار عقد غير محدود المدة   دةإعاو الدين يتم  ,األساسيبالتوظيف المنصوص عليها في النظام 

.4100في إطار بروتوكول اتفاق  (CDI)  
 

لكم منا كل االحترام و التقدير, سيادتكمو في انتظار رد ايجابي من   
 

                                                                                
 

 االمضاء
 

ت و متعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهماالساتدة المكونون متعاقدا  


