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 ستنكاريبيـــــــــــان ا

انعقد بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط لقاء تنسيقي بين مكاتب الفروع المحلية للنقابة 

بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل تدارس وضعية المراكز و جميع العاملين بها بعد 

 للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 7المحدث  2.67276مرور سنتين على صدور المرسوم 

بعد االستماع إلى تقارير الفروع الحاضرة والوقوف على مستجدات الدخول للموسم التكويني 

و بعد نقاش عميق ومستفيض طبعته روح المسؤولية انسجاما مع ما تقتضيه الظرفية   .6122/6122

تستنكر بأشد بالرباط ية،  فإن المكاتب المجتمعة المتسمة بالحوار المفتوح وطنيا حول المسألة التعليم

  عبارات االستنكار ما يلي : 

    ضرب هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كمؤسسات تسري عليها مواد القانون

يجب أن تتمتع باستقاللية إدارية وبيداغوجية ومالية وفق ما ينص عليه   2.67276و المرسوم  12711

 7طني للتربية والتكوينالميثاق الو

  التأخير المبالغ فيه بخصوص إحداث هياكل المراكز واستصدار النصوص التنظيمية المتممة   

 7لمرسوم اإلحداث

 المقصود من طرف وزارة التربية الوطنية للمراكز الجهوية من الصالحيات  اإلفراغ 

 بها هذه المراكز7 لمنصوص عليها في القانون وتعطيل الكفاءات و الخبرات التي تزخرا

  النهج التحكمي لوزارة التربية الوطنية  في تدبير قضايا المراكز بشكل أحادي و فوقي من     

 الالتمركز7 خالل مركزة كل القرارات مما يضرب في العمق جهوية المراكز و يؤكد زيف شعار 

  ضدا على السنة هذه إليها مباريات الدخول المراكز الجهوية و  منامتحانات التخرج تهريب

 7و البيداغوجي القانون و تدبيرها بارتجالية غير مسبوقة على  المستويين التنظيمي

  المساس بنزاهة ومصداقية كافة العاملين بالمراكز من طرف الوزارة في تبريرها  لتجريد

 المراكز من تنظيم وتدبير مباريات الدخول و امتحانات التخرج 7  

  في لجان االختبارات الشفوية  وذلك واألستاذات  المشاركة لألساتذةالشطط في إسناد مهمة

بالتكليف لعدة أيام بمدن جد بعيدة عن مقرات العمل األصلية دون أدنى اعتبار لوضعية األستاذات 

 واألساتذة

  هدر ما يزيد عن ثالثة أشهر من زمن التكوين لفائدة األساتذة المتدربين الجدد تتحمل فيه

 المسؤولية باعتمادها التدبير الممركز7  الوزارة كامل

 لتكوين على المراكز في غياب نظام للدراسة و التقويم الذي ينبغي محاولة فرض ما يسمى بعدة ا

أن تقترحه مجالس هذه المؤسسات وشعبها في الوقت الذي لم تعمل  الوزارة في الموسم التكويني 

 لكتروني الفارط بمضامين هذه العدة المنشورة بموقعها اال
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أمام هذا الوضع المتردي لواقع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و االستخفاف من طرف 

المطالب العادلة لكافة العاملين بها ، فإن المكاتب المحلية المجتمعة تحيي عاليا يقظة و حكمة بالوزارة 

التعبئة استعدادا لخوض كافة كافة األطر بالمراكز وتدعو الجميع إلى الرفع من مستوى التأطير و 

  7 األشكال النضالية التي قد تفرضها الظرفية دفاعا عن هوية المراكز
 

 بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المكاتب المحليةعن 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

    


