
 
الهيأة الوطنية ألطر اإلدارة خريجي و متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية  

                                                                              والتكون 

 ومتدربي مسلك اإلدارة التربويةلخريجي الوطنية  اللجنة 

 1رقم    مشترك بيان

 

 

 

لتدبير المسلك الجديد ،  واضحةمستجد آني دون وجود رؤية مستقبلية التعامل العشوائي مع كل  و نهج سياسة الحلول الترقيعية الوصية استمرار الوزارةعلى اثر   

تجاه مطالب سياسة األذان الصماء . و بعد نهجها في اإلصالح الذي تدعي تبنيه الرغبةالرنانة للحكامة و التدبير التشاركي  و  السائر عكس شعاراتهافي اطار توجهها و

 .األمام  إلىو الهروب خريجي و متدربي مسلك اإلدارة التربوية 

الوطني عموما و للشغيلة   علنان للرأي العامت لخريجي و متدربي مسلك اإلدارة التربوية فإن الهيأة الوطنية لخريجي و متدربي مسلك اإلدارة و اللجنة الوطنية     

اليات المجتمع المدني و و بعض فع ) تم تقديم نسخ منها للنقابات الداعمة يءفي الملف المطلبي دون تجز المتضمنةالخصوص تمسكهما بمطالبهم لتعليمية على ا

 :التي أهمها و على مائدة مسؤولي الوزارة والمطروح  ،(و الصحافة واإلعالم السياسي

 األساس؛ التكوين مسار انهاء بمجرد مكفول فيه الحق ألن ممكن وقت بأسرع للخريجين الدبلوم تسليم 

  ؛ووحدة مخرجاته بما تقتضيه مدخالت السلكإلى إطار متصرف  تغيير إطار الخرجين فورا 

 .تسمية الخرجين في الدرجة األولى لغير الحاصلين عليها إسوة ببعض المسالك األخرى، و احتفاظ الحاصلين عليها بأقدميتهم في الدرجة 

  ؛ فاق المسلك المستقبليةجل بناء تصور مشترك آلن أمفتح باب الحوار 

 مع احترام الحركية   منصب؛ 120د استمرار شغور أكثر من فتح التعيين بمنصب مدير ثانوي إعدادي و ثانوي تأهلي مباشرة بعد حركة اإلسناد بالسلكين و خاصة بع

 بين اإلسالك ،

  لين سابقامصلحة جديدة إضافة إلى الشاغرة بحكم تقاعد العام 326و التي تناهز  المناصب المتاحة ضمن  األكاديميات و النيابات بمصالح الشاغرة المناصب تضمين 

 ؛بها 

 اإلدارة التي سيتم اإلعالن عنها؛مناصب م أيضا من وتمكينه 2014/2015التعيين فوج  إيجاد حل منصف للمتضررين من 

 ؛االستقرار األسري للخريجينمع مراعاة الوضع االجتماعي و التعيين  موحدة فيمعايير  بة عادلة في التنقيط وتبني مقار 

 ؛ التي تعتمد على قوانين صيغة اإلسناد كمراجع لها إلغاء صيغة اإلقرار الحالية و 

 حي فوح األمل دون مزيد من التلكؤإلفراج عن التعويضات عن المهام لخريا. 

 

 تقرر تسطير برنامج نضالي يبتدئ ب:وأمام هذا الصمت المريب للوزارة ،فقد 

 

 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 2016أبريل  01وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الجمعة تنظيم 
 وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الداعمة للملف. ةحتجاجيده الهيأة واللجنة بعد الوقفة االاإلعالن  عن باقي الخطوات النضالية مباشرة خالل اللقاء الذي ستعق

 

نا مطالب تحقيق من أجلضرورة تحمل المسؤولية و إنجاح هذه المحطة النضالية وتوحيد الصف لجميع الخريجين و المتدربين بجميع المراكز على نؤكد  إذ و           

لمساندة هذه الوقفة اإلنذارية من أجل إخراج اإلطار  يع الفاعلين التربويين و هيئات اإلداريينالعادلة ، وندعو جممع قضيتنا ، فإننا نطالب  الوزارة بالتعامل الجدي المشروعة 

 .وبشروط ترقى لمستوى تطلعات الجميع لحيز الوجود

 

 وما ضاع حق وراءه طالب                                     

 

 

 

 

 

  

خريجو ومتدربو مسلك أطر اإلدارة التربوية ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية 

 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 2016أبريل  01بباب الرواح يوم الجمعة 

 

الجامعة الوطنية لموظفي 

 التعليم

 التعليم الجامعة الوطنية

 االتحاد المغربي للشغل
  التعليم الجامعة الوطنية


