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فيي مركيزة ايرارا  والتكوين المهني في سابقة خطيرة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تتمادى وزارة التربية الوطنية 

 الوزارةعمد  تدبير شؤون هذه المراكز، ويتعلق األمر هذه المرة بإجراءا  تنظيم مباراة الدخول، خصوصا في شقها الشفهي، حيث 
أن  لها ترحيل عدد كبير من األستاذا  واألسياتذة بعييدا عين مقير عملهيم بمليا  الكيليومترا ، وبعيدلى تكليفا  مركزية يتم من خل إ

حيثيا  وأبعاد وآثار هذه اإلجيراءا ، ووايوفهم عنيد مختليط محطيا  مسلسيل اإلجهياز عليى هويية  تدارس أعضاء المكتب التنفيذي
مين  لمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هذه السينةل  مباراة الولوج هعرفت ما فإنهم يسجلون باستنكار شديد المراكز ووظالفها، 

االرتباك الجلي وسوء تدبير هذه العملية الناتج عن الصيغة المفروضة والتي تتميز بالمركزية المطلقية، مميا سببها عديدة اختلال  
 :أدى إلى

 مبدأ اللمركزية الذي أصبح شعارا في الوثالق فقط على اإلجهاز. 

  علميا  ،، أي هدر أربعة أشهر تقريبا3162دجنبر  61تأخير مهول لبداية التكوين الذي لن ينطلق فعليا إال بعد
 . العادية من المفروض أن تنطلق في األسبوع األول من شهر شتنبر ةسنة التكوينالبأن 

  أكثر من مرة االمتحانأدى إلى تأجيل  ير ملط الموظفينتدبسوء. 

  اليذين أرسيلوا لمراكيز  يير مراكيزهم  اللجيان الوطنييةأعضياء عدم مراعاة ظروط األستاذا  واألساتذة في تحدييد
 .(...أساتذة مصابين بأمراض مزمنةو ، تعاني من كسر عظميتم تكليط أستاذة )األصلية لتأمين المباراة 

 عدم مراعاة رأي األساتذة المعنيين. 

 كلم 511مسافة تفوق ل بالتنقل وأساتذة اذا عشوالية التوزيع، حيث تم تكليط أست. 

 :الجمعية المغربية للمكونينفإن  ما سبق،بناء على كل 
دون التيي تمي   –الذين سيتحملون مشاق ومتاعب التكليفا  الفواية تشد بحرارة على يد األستاذا  واألساتذة المكونين  +
 .إلنجاح هذه المحطة -استشارتهم
التنقيل لظيروفهم الصيحية خصوصيا أن اليذين ايدموا شيواهد طبيية لعيدم تمكينهم مين تؤازر األستاذا  واألساتذة المكونين + 

 .أحدا لم تستشر  المركزية المطلقة ارارا
 اماليي ا لفيكلف  الولوج والتي تتنااض وشعار الحكامة، خصوصا أن هذه العملية  لمباراةطريقة التنظيم المرتجلة تندد ب +

لى ال، ، خاصة بالنظر إلى الظرفية االاتصادية الراهنةال يمكن اعتباره إال هدرا للمال العام اكبير  في تدبير لمراكز االغنية لدى  تجربةوا 
 .باريا  الولوج دون أي تكلفة مادية تذكروتنظيم م

ترك  مديري و  يها،إل بالسفر تأسط لكون بعض األكاديميا  لم توفر ظروط العمل المناسبة ألعضاء اللجان الذين كلفوا+ 
 .توفير شروط اجتياز هذه المباراةعلى الر م من إرسال الكاتب العام مذكرة لألكاديميا  تحثها على  هم،المراكز في ورطة أمام

بيانهييا فيي مضيامين  لمكاتيب المحليية للنقابية الوطنييية للتعلييم العيالي بيالمراكز الجهويية لمهيين التربيية والتكيوينااند تسي +  
  .حول هذه العمليةالصادر 
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