
 2200-73-47-32: الفاكس  2200-73-47-33: الهاتف  –ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء   3
3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 0522-48-74-83 FAX 0522-48-74-85  

bnsnecdt@yahoo.fr:  EMAIL 

 النقابة الوطنية للتعليم       

  المكتب الوطني        

 7023 ماي 33البيضاء في 

 

 اللجن الموضوعاتية النتائج األولية الجتماعات :الموضوع
 

 

بين النقابات التعليمية الخمس ذات  اجتماعانطلقت اللقاءات مع وزارة التربية الوطنية ب

فقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية  4112يناير 11و 17 يالتمثيلية ووزير التربية الوطنية يوم

للتعليم مجموعة من القضايا والملفات العالقة والمستحدثة همت كل الفئات المتضررة من الشغيلة 

التعليمية، واستمرت اللقاءات بعد ذلك على مستوى مديرية الموارد البشرية ثم على مستوى وزير 

 : مين للنقابات المذكورة للحسم في بعض القضايا والتي كانت كالتالـيالتربية الوطنية مع الكتاب العا

  

 -بناء على طلبنا –وقد حددت الوزارة  .شكلت لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع :إصالح التعليم -3

 .الستشارة كل المعنيين بقضية اإلصالح، مع جدولة زمنية لذلك اتصور

 

الموضوع أيضا، وانطلقت في أشغالها بتشخيص شكلت لجنة مشتركة في هذا : النظام األساسـي -0

إيجابيات وسلبيات النظام األساسي الحالي لالنطالق منها في وضع نظام أساسي جديد يستجيب 

 .لطموحات الفئات التعليمية، ويشكل حال لبعض مشاكلها الحالية

 

إمكانية تم تدارس مجموعة من الصيغ لتسهيل  :3أو السلم  4الذين وظفوا بالسلم األساتذة  -3

بعد رفض الوزارة الترقية –ت النقابات فاقترح. قبل تقاعدهم 11ترقية هؤالء األساتذة إلى السلم

وقد  – 11سنوات في السلم 6سنة أقدمية عامة منها  11اعتماد شرط الترشيح  -االستثنائية لهذه الفئة

 .ة يتفق عليهاباإلضافة إلى منح سنوات جزافي -سبق اعتماده في بعض الفئات في نفس السلم

 .المقترح المذكور على الوظيفة العمومية والمالية إلبداء الرأي فيه الوزارة وستعرض

 

الصيغة المطروحة تقتضي ترقية المرتبين في هذه الدرجة  :في طريق االنقراض 9وضع السلم  -7

لم يحدد  بعد استيفاء شرط الترشيح، حتى دون أن تشملهم الكوطا، إال أن تاريخ تطبيق هذا اإلجراء

، 4112ابتداء من الترقية المقبلة في الدرجة أي ترقية بتطبيقه  -ووافقت الوزارة -لذلك طالبنا. بعد

 .العمومية من أجل الموافقةعلى الوظيفة  -أي تاريخ التطبيق -وسيعرض هذا اإلجراء
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 11ون بالسلمحقين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أصبحوا يتخرجتومعلوم أن المل

لذلك  (.أساتذة االبتدائي واإلعدادي)ومن الحيف أن يكتفوا بترقية واحدة . بعد ولوجهم إليها باإلجازة

إجراء تعديل وعرضه على الوظيفة العمومية ليستفيذ هؤالء من الدرجة ب التزمتفإن الوزارة 

. قائما بالنسبة للجميع 4111أبريل 46الممتازة، ويبقى مطلب الدرجة الجديدة المتفق عليه في اتفاق

كل أساتذة التعليم االبتدائي واإلعدادي، حتى هذا التعديل على وستعمم االستفادة بعد الموافقة على 

 .ة لمهن التربية والتكوينالذين وظفوا قبل تطبيق الصيغة الجديدة للمراكز الجهوي
 

سيتم النظر في وضعية أطرها بما في ذلك اإلطار الخاص بالهيئة في اجتماع  :اإلدارة التربوية -2

 .اإلدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سلكحداث مإمقبل يخصص لدراسة 
 

نقط بالنسبة للحاالت االجتماعية التي كانت  11تم توحيد نقط االمتياز في   :الحركات االنتقالية -6

ذوي الحاالت المماثلة ألنهم كانوا من وتعميمها أيضا لتشمل أطر التوجيه والتخطيط  تستفيد منها،

هناك )باإلضافة إلى تخفيض شرط االستقرار بالنسبة لاللتحاق باألزواج إلى سنتين محرومين منها 

 (.األطر المشتركة –الممونون : فئات أخرى طالبنا باستفادتها أيضا لكن الوزارة لم تستجب
 

تقديم سيناقش الموضوع في جلسة الحقة بعد   :ذة المكلفون خارج سلكهم األصلياألسات -4

األساتذة وقد طرحت اقتراحات أولية تم التركيز فيها على إمكانية تثبيت هؤالء . الوزارة للمعطيات

 .لذلك في األسالك التي كلفوا بها مع وضع معايير موضوعية مضبوطة
 

انطلق النقاش فيها   :على المستويين اإلقليمي والجهويالخاصة بفض النزاعات  333المذكرة  -3

اإلشراك الفعلي في كل العمليات التي تخص الشغيلة التعليمية، ضرورة مع تركيز النقابات على 

ونظرا لضغط الوقت، ومن أجل تجنب تأخير إرسال المذكرة الخاصة بالحركة االنتقالية الوطنية، 

في الموضوع، وتضمين الخالصات في مذكرة ملحقة تعدل ما  فقد تم االتفاق على استمرار النقاش

 .  المذكرةهذه له عالقة بمضمون 
     

ويخبر المكتب الوطني االخوة المسؤولين أن النقاش مع الموارد البشرية سيستمر ليشمل 

 11و17)نقطا أخرى متضمنة في الورقة المشار إليها المقدمة للوزارة في االجتماع األول 

االمتحانات المهنية والكفاءة التربوية  -تدبير الزمن المدرسي: ، ومنها على سبيل المثال(4112يناير

األطر  -الممونون -المفتشون -العرضيون –المستشارون في التوجيه والتخطيط  –المبرزون  –

 ......  المشتركة

 مع أخلص تحياتنا النضالية                           
  

                                                                           تب الوطنيلمكا             


