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مجموعة  2018یونیو  30تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش) في اجتماعھ بتاریخ 
من القضایا التنظیمیة مركزیا وقطاعیا، ومجموعة من الملفات المطلبیة في إطار مواصلة الحوار مع الوزارة 

وكذا  2018یونیو  21 إلى حدود 2018مارس  5انسداد الحوار القطاعي منذ  الوصیة بعد مدة طویلة من
 حیث تم التفاوض في جدول الملفات والقضایا العالقة وأھمھا: 2018یونیو  29اجتماع 

ملف أساتذة التعلیم اإلعدادي الذي سبق لھم أن كانوا معلمین ومكلفون بالتدریس قبل فاتح  .1
 تسویتھ. )... ملف تمت129والمقبلون على التقاعد (وعددھم  2011ینایر 

یونیو  14إحداث إطار متصرف تربوي: تم إحداث اإلطار ونشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ  .2
، وسیستفید من ھذا اإلطار الجدید خریجو مسلك اإلدارة التربویة. أما بخصوص إمكانیة استفادة 2018

زال الخالف قائما  الالمكلفین باإلدارة باإلسناد (المدیرون، الحراس العامون، النظار، مدیرو الدروس) 
 يملحقیعادل إطار متصرف تربوي لإطار  لق، مع اقتراح خارة حول سبل ھذه االستفادةاإلدمع 

 ین.ن التربوییاالقتصاد واإلدارة والملحق
ترقیة األطر الحاصلة على شھادة مھندس دولة الذین اجتازوا المباریات المھنیة  .3

). 65(عددھم  11ار أساتذة الثانوي التأھیلي سلم (الترقیة بالشھادات) للترقي إلى إط 2014/2015
 الملف قید التسویة وتمت مر اسلة الحكومة من أجل تسویتھ بصفة استثنائبة.

). 80ترقیة الحاصلین على شھادات جامعیة من دول أجنبیة بموجب مباریات (عددھم یفوق  .4
 تمت تسویة الملف.

 اء محاوره.تسریع وتیرة العمل في النظام األساسي من أجل أنھ .5
 (ضحایا النظامین). 8و 7في السلمین الذین تم توظیفھم  تسویة ملف األساتذة  .6
 ).9(الزنزانة  9السلم  3تسریع وتیرة ترقي األطر المرتبة في الدرجة  .7
من خالل فتح  سلك خاص بھذه الفئة للمكلفین  تغییر اإلطار للمكلفین خارج إطارھم األصلي  .8

 .والحاصلین على اإلجازة (في انتظار تحسین العرض الوزاري)لمدة أربع سنوات على األقل 
 ملف المساعدین التقنیین والمساعدین اإلداریین. .9

 الترقیة بالشھادات الجامعیة. .10
 ملف حاملي الدكتوراه. .11
 حالة) 159األساتذة المتدربون المرسبون ( .12
 المبرزون. .13
 المتعاقدون. .14
 األجور والتعویضات. .15
 احتساب األقدمیة للعرضیین. .16
 لمفتشون.ا .17
 المتفقدون. .18
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الوطني بإیجابیة عودة الوزارة الوصیة إلى طاولة الحوار وبدایة النقاش حول الملفات وإذ یسجل المكتب 
 العالقة فإنھ یسجل:

المكتب الوطني متفائل نسبیا وار حول الملفات المستجعلة، فإن رغم التعثر والتأخر  في الح •
التربویة خاصة المسلك واإلسناد إلیجاد حل عاجل وعادل  حول تفاعل الوزارة فیما یخص ملف اإلدارة

لھذه الفئة وكذا إمكانیة وضرورة تطبیق نفس المنھجیة فیما یتعلق بملحقي االقتصاد واإلدارة والملحقین 
 التربویین في انتظار حل نھائي.

االعتباریة ضرورة االستجابة القتراح النقابة الوطنیة للتعلیم الداعي إلى زیادة السنوات  •
وتحسین تاریخ مفعول الترقیة لیشمل جل فئة ضحایا النظامین األساسین إلیجاد حل جذري ونھائي لھذه 

 الفئة التي عانت األمرین.

تأكید ضرورة إدماع الموظفین الذین فرض علیھم التعاقد ورفض قانون موظفي  •
 میات.یاألكاد

 د ش ضرورة استجابة الحكومة لتنفیذف المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم ( كما یؤكد •
وخاصة فتح درجة جدیدة كمدخل حقیقي السترجاع الثقة في قطاع  2011أبریل  26ما تبقى من اتفاقیة 

التعلیم وباقي قطاعات الوظیفة العمومیة والقطاع الخاص لمواصلة بناء حوار حقیقي وفعال في إطار 
 .ن الماضيالذي بدأ منذ نھایة القر الدیمقراطي التراكم

كما  سجل المكتب الوطني استیاء كبیر األحكام القاسیة ضد نشطاء حراك الریف، وفي ھذا  •
یطالب بإطالق سراح كل مقتقلي الحراك ومساندة كل المباردات الرامیة إلى حل ھذا الملف بكل اإلطار 

دیمقراطي وخلق مناخ ء الالوسائل، واالستجابة للمطالب االجتماعیة واالقتصادیة في أفق مواصلة البنا
 مصالحة حقیقیة على المستوى السیاسي واالقتصادي واالجتماعي  والنقابي.

والمكتب الوطني إذ یخبر الشغیلة التعلیمیة بھذه المستجدات، فإنھ یخبر كذلك أن الحوار في 
مجمل  لمواصلة الحوار وتقدیم اقتراحاتنا حول 2018یولیوز  11و  6بدایتھ، وسیتم عقد لقاءات یومي 

المطالب الفئویة  الوزاري والوصول إلى حلول جذریة تنھي ضالواردة أعاله من أجل تحسین العرالنقط 
في أفق صیاغة نظام أساسي جدید یستجیب لتطلعات الشغیلة التعلیمیة من أجل إصالح حقیقیوشمولي 

 للمنظومة ویستجیب لتطلعات الشعب المغربي من أجل تعلیم جید في مستوى العصر.

 المكتب الوطني
 2018یونیو  30الدار البیضاء : 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


