النقابة الوطنية للتعليم العالي

الرباط في  8يوليوز 2020

املكتب الوطن ــي
بيـ ـ ـان
مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين
ومركز التوجيه والتخطيط التربوي
بدعوة من املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ،انعقد يوم البرععا  8يوليوز  ،2020اجتماع عن بعد مللجل
التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ،وذلك لتدابرس تطوبرات
وضعية هذه املؤسسات و مآل امللف املطلبي.
ً
افتتح اللقا  ،الذي أشرف عليه الكاتب العام الوطني للنقابة ،بالترحم على ضحايا جائحة كوبرونا ومذكرا بالسياق
ً
االستثنائي الذي ينعقد فيه ملجل التنسيق القطاعي ومؤكدا على بعض الخالصات الساسية الولية التي يمكن استخالصها من
الظروف الخاصة التي خلفتها جائحة كوبرونا .كما استعرض بعض املعطيات عن مختلف االتصاالت التي تمت بين النقابة الوطنية
للتعليم العالي ووزابرة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي منذ آخر اجتماع مللجل التنسيق القطاعي
ً
املنعقد يوم  29فبراير  .2020بعد ذلك ،قدم الخ منسق اللجنة املشتركة تقريرا عن مختلف اللقا ات التي انعقدت بين النقابة
والوزابرة .تال ذلك مداخالت الفروع النقابية الحاضرة والتي تمحوبرت حول التشخيص الدقيق لواقع املراكز ،حيث جا فيه ما
يلي:


على مستوى حكامة املراكز:











ً
عدم احترام املدة الزمنية املنصوص عليها قانونيا في ما يخص التكليف أو مسؤولية إدابرة املراكز الجهوية؛
استمرابر العمل بنظام متلجاوز ومتقادم ملركز التوجيه والتخطيط التربوي برغم الندا ات املتكربرة لتطويره ومال مته
مع التلجديد الذي تعرفه مهن التربية والتكوين بشكل خاص ومع التطوبر الذي تنشده املنظومة؛
استمرابر العالقة املبهمنة بين املراكز والكاديميات مما ينتج عنه العديد من التلجاوزات الالقانونية والالأخالقية
ً
أحيانا من قبيل برملجة أحد مقرات املراكز الجهوية كمركز لتصحيح أوبراق تحرير امتحانات الباكالوبريا دون إشعابر
إلدابرة املؤسسة املعنية؛
استمرابر سير املراكز منذ إحداثها بدون هيكلة إدابرية وبتآكل مستمر ومضطرد لألطر اإلدابرية والتقنية؛
عدم توفر املراكز الجهوية جديدة اإلحداث على مقرات الئقة تستلجيب للشروط الالزمة للتكوين واهترا العديد من
ما تبقى من املراكز القديمة بعد احتالل الع ديد من الكاديميات واملديريات ملساحات كبيرة من املقرات الصلية
لهذه املراكز بشكل يطرح أكثر من عالمة لالستفهام حول الخلفية الحقيقية التي تغذي هذا السلوك الغريب عن
تدبير املرفق العام؛
ً
ثبوت بطالن القرابر القاض ي بتهريب ميزانية املراكز إلى الكاديميات انطالقا من التلكؤ الواضح في تمكين املراكز من
االعتمادات املخصصة لها ومن خالل فرض إجرا ات بيروقراطية تخالف ما صرح به السيد الوزير في بداية المر
من أن الكاديميات لن تقوم إال بدوبر الوسيط في عملية التحويل؛
استمرابر إفراغ هياكل املراكز من مهامها وكبح كل املحاوالت التي تروم اضطالعها بصالحياتها املنصوص عليها
ً
قانونيا ،مقابل االستمرابر في العمل بنهج مركزي تحكمي يصرف قرابراته عبر بنية ال تستند إلى قانون تسمى "ملجل
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املدبرا " في معاكسة تامة مع توجهات الرؤية اإلستراتيلجية القائمة على مبدأ استقاللية املؤسسات ويتعابرض كذلك
ً
مع االوبراش املفتوحة برسميا من طرف الدولة من أجل تعزيز الالتمركز؛
ً
ً
ً
 استمرابر التعيينات الريعية من طرف بعض الكاديميات داخل املراكز ووقوف الوزابرة مركزيا موقفا سلبيا تلجاه
دعوات فتح تحقيق في هذا امللف؛
 عدم وضع برهن إشابرة املراكز الوسائل الالزمة ملعالجة مختلف الوضعيات اإلدابرية التي تخص العاملين بهذه
املؤسسات وتسليمهم الوثائق املطلوبة؛
 إقصا املراكز من التمثيلية داخل ملجل التنسيق.


على املستوى البيداغوجي والبحث العلمي:
 االستغراب من الصيغة الفوقية للتقويم التي أملتها الوزابرة بالنسبة ملسلك أطر اإلدابرة التربوية والتي لم تستشر









ً
فيها هياكل املراكز ،نظرا لعدم أخذها بعين االعتبابر مختلف أنشطة التكوين املنلجزة من طرف متدبرعي هذا املسلك
منذ شهر شتنبر 2019؛
اعتبابر شكل التقويم الذي اعتمدته الوزابرة بالنسبة ملسلك تأهيل أطر هيأة التدبري  ،دون تشاوبر وفي تلجاوز لدوابر
ً
الشعب ،ال يستند في التصوبر على فهم مضبوط ملكانة التقويم ضمن التكوينات املهنية وال يراعي عمليا بشكل مطلق
التفاوت الحاصل بين املراكز في تدبيرها لوضعيات التكوين الحضوبرية أو امليدانية؛
استمرابر العمل بنموذج غير متسق لتكوين أطر هيئة التدبري  ،تم إنتاجه في زمن قياس ي وبأساليب مرتلجلة أواخر
سنة 2017؛
إقصا املراكز كمؤسسات من املساهمة في التلجديد التربوي والبيداغوجي للمنظومة؛
غياب التلجسيد الفعلي لدعم البحث العلمي وبنياته داخل املراكز من خالل عدم التفاعل الجاد مع املقربر الوزابري
في هذا الشأن وال دعم للبنيات املحدثة بأبسط وسائل العمل ،وعدم تثمين إنتاجات الساتذة الباحثين على غرابر ما
هو معمول به في املؤسسات الجامعية.

على مستوى وضعية العاملين باملراكز:









استمرابر معاناة الدكاترة العاملين باملراكز الجهوية والحيف الذي يلحقهم بحرمانهم من إطابر أساتذة التعليم العالي
مساعدين؛
عدم االلتزام بمقتضيات مرسوم إحداث املراكز في شأن تعيين الساتذة باملراكز مع الرفض املبدئي لعمليات
التكليف التي تحولت من إجرا استثنائي عرض ي إلى قاعدة أساسية في سد الخصاص باملراكز برغم ما سجلته من
اختالالت كثيرة؛
التعاطي السلبي للوزابرة مع املطالب املادية واملعنوية العادلة لفئة املبرزين العاملين باملراكز؛
عدم تمكين الطر العاملة باملراكز والخاضعة للنظام الساس ي ملوظفي وزابرة التربية الوطنية من الوضعية االعتبابرية
واملادية التي تتال م مع املهام التي يقومون بها؛
التأخر في صرف املستحقات املالية الخاصة بترقية الساتذة الباحثين برسم سنة  2018وتلجميد بشكل غير مفهوم
معالجة الحاالت املستوفية لشروط الترقي برسم السنتين  2019و 2020؛
غياب كل تحفيز مادي أو معنوي للموابرد البشرية العاملة باملراكز سوا تعلق المر بأطر التدبري أو الطر اإلدابرية
أو التقنية؛
عدم تمكين أساتذة املراكز من برامج جادة الستكمال الخبرة على املستوى الوطني أو الدولي.
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ً
تأسيسا على كل ما سبق فإن ملجل
والتخطيط التربوي يعلن ما يلي:
ً
 .1عزاؤه لسر شهدا جائحة كوبرونا ،متمنيا الشفا العاجل لكل املصابين؛
ً
 .2إشادته بالدوابر الطالئعية التي قامت بها كل القطاعات الحيوية وال تزال ،تلجنيبا لبلدنا أسوأ السينابريوهات أمام انتشابر
الوبا ؛
 .3تأكيده على الدبرس العميق املستخلص من هذه الزمة الوبائية واملتعلق بمركزية إيال القطاعات العمومية صدابرة
الولويات في كل السياسات العمومية؛
 .4مطالبته الوزابرة بالتعاطي الجاد مع الوضعية الشاذة للمراكز برغم توالي برامج اإلصالح؛
 .5إيمانه الراسخ بأن املدخل الحقيقي والوحيد لحل مختلف اإلخفاقات التي تعيشها املراكز هو نقلها إلى الجامعة بما
تعنيه من مناخ طبيعي للتكوين والبحث؛
 .6تضامنه املطلق مع نضاالت الفرع املحلي بالقنيطرة ضد كل االختالالت التدبيرية املسجلة على مستوى املركز الجهوي
لجهة الرباط سال القنيطرة ،وتنديده باستمرابر صمت الوزابرة إلى حد التواطؤ أمام الوضع غير السوي إلدابرة املركز
الجهوي لجهة الشرق؛
 .7إدانته مخالفة نتائج التكليف بمركز الجديدة وبرفضه املطلق لعدم احترام قرابرات لجان املبابريات واملطالبة في هذا
الصدد بضروبرة إبرجاع الموبر إلى نصابها؛
 .8إعالنه تنظيم ندوة وطنية حول " :املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين" خالل شهر شتنبر املقبل؛
 .9تلجسيده لوقفة احتلجاجية وطنية لكل العاملين باملراكز الجهوية ،يتم تحديد تابريخها في اجتماع مللجل التنسيق
ً
القطاعي يعقد تزامنا مع الدخول التكويني املقبل؛
ً
 .10دعوته كافة العاملين باملراكز إلى برص الصفوف في إطابر النقابة الوطنية للتعليم العالي ،استعدادا لالنخراط في البرنامج
ً
ً
النضالي الذي سيعلن عن تفاصيله بداية املوسم املقبل ،صونا لكرامة وحقوق العاملين بهذه املؤسسات ودفاعا عن
منظومة الت ربية والتكوين وعن هوية واضحة للمراكز وضد كل أشكال العبث املستشري في ملف املراكز.
التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ومركز التوجيه

املكتب الوطن ــي
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