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 بيـــــــــــان مشترك          

الجهوية  المستمر بين المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكزفي إطار التنسيق 

مع السيد وزير التربية الوطنية  التربية والتكوين، وبعد مناقشة نتائج اجتماع المكتب الوطنيلمهن 

الموقعة فإن المكاتب المحلية وتبعا آلخر المستجدات ، 21/60/1622حول المراكز المذكورة بتاريخ: 

 :  تعلن ما يليأسفله 

   وتفاعله ، المراكز الجهوية والعاملين بهامشاكل  الوطني، وتتبعه عن كثبنثمن جهود المكتب

وزير مع السيد  لقاء عاجل وطلب تأطير مجلس التنسيق القطاعي خاللمن والسريع معها  اإليجابي

  .التربية الوطنية

  نعتبر إصدار بالغ إخباري من لدن المكتب الوطني عقب لقائه مع السيد الوزير مبادرة تستحق منا

 ، ونرفض فيمع قضايا المراكز والعاملين بها كل التنويه لتأسيسها لنهج الشفافية والوضوح في التعاطي

 ة للمضامين اإلخبارية الواردة في البالغ .الوقت نفسه كل التأويالت المغرض

   ،نحيي عاليا كافة تحركات مناضلي نقابتنا العتيدة، ومكاتبها المحلية بمختلف المراكز الجهوية

والذوذ عن ، في الدفاع عن استقاللية المراكز ووحدتها، للنقابة  وكذا جهود ممثلي المراكز باللجنة اإلدارية

 الحقوق المادية والمعنوية لكل العاملين بالمراكز.

   نعتبر استجابة الوزارة لطلب المكتب الوطني بعقد لقاء، خطوة أولى في الطريق الصحيح، ترسخ

كون النقابة الوطنية للتعليم العالي شريكا أساسيا في كل ما يهم المراكز على المستوى البيداغوجي 

 عيا ووحيدا على مستوى الملفات المطلبية.والتنظيمي، وممثال شر

  المراكز ومهامهااإلجهاز على صالحيات  اخالل الوزارة الوصية بالقانون من خالل نعتبر 

ال يمكن أن نقبل باالستمرار في تهريب تلك المهام  إلى و المخولة بمقتضى مرسوم إحداثها  خطا أحمرا،

، والتي انطلقت المراكز الجهوية بشأنهالى عجهات خارجية غير مختصة، وفرض وصاية مركزية 

توصيف امتحان التخرج، ومباراة الدخول، امتدت إلى عدة التكوين وتقويمها و خصوصا في التعامل مع

ونرفض ، الجهوي المتحان التخرج خصوصا  ننا نتمسك بالتدبيرأ كما عموما.البيداغوجي  والتدبير

والتي تعكس بحق  3112يونيو  11الوطنية الموجهة إلى المراكز بتاريخ صيغة رفضا قاطعا ال

 سياسة االرتجال التي تقارب بها الوزارة شأن التكوين بالمراكز . 

   نحمل الوزارة مسؤولية االرتباك الواقع في إرساء هياكل المراكز تنظيميا وبيداغوجيا، وتعاملها

لمبررات الواهية، بدل االعتراف للمراكز بهويتها بمنطق حالة االستثناء وضيق الوقت ومختلف ا

، والتسريع بتأسيس وتفعيل هياكل الشبكة الوطنية لمؤسسات تكوين 62.66قانون الالواضحة كما يحددها 

 األطر التربوية المنصوص عليها في مرسوم إرسائها.

المريب في التعامل مع المراكز، وعدم  هابناء على كل ما سبق وأمام إصرار الوزارة  سلوك مسلك

، في تحتفظ لنفسها ، فإن المكاتب المحلية العادلة و المشروعة لكافة العاملين بالمراكزاالستجابة للمطالب 

 .بالحق في اتخاذ كل األشكال النضالية  وفق ما تتطلبه المرحلة إطار التنسيق 



د من التعبئة واليقظة، وااللتفاف حول نقابتهم العتيدة، كما تدعو المكاتب المحلية كافة  األساتذة إلى مزي

 دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وترسيخا النتماء مؤسساتنا لهوية التعليم العالي .

 بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المكاتب المحليةعن 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
  

 

 

  

                 


