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 بالغ

اكز الجهوية ملهن التربية والتكوين  مجلس التنسيق القطاعي للمر

 ومركز التوجيه والتخطيط التربوي 
 

 

باملعهد الوطني لإلحصاء   2020ر فبراي 29بدعوة من املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، انعقد يوم السبت 

بالرباط، مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط  االقتصاد التطبيقي و 

 
 
  التربوي بحضور خمسة عشرة فرعا

 
مستجدات امللف املطلبي على ضوء ذلك لتدارس أوضاع هذه املؤسسات و للنقابة، و  محليا

 جوالت حوار النقابة مع الوزارة الوصية.  
 

للسياق العام الذي ينعقد فيه مجلس التنسيق   الوطنية للتعليم العالي تطرق الكاتب العام للنقابة في بداية االجتماع

  القطاعي واألوراش املفتوحة مع الوزارة الوصية، ثم قدم منسق اللجنة املشتركة مع الوزارة تقرير مفصل عن االجتماعات التي 

اللجنة املشتركة. أعقب ذلك مداخالت كل الفروع النقابية   ي إطارف التربية الوطنية أو عقدت بشأن املراكز سواء مع وزير

 الحاضرة، تم التركيز فيها على الشقين االعتباري واملطلبي للمراكز. 
 

يه  يعلن مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ومركز التوج ،بعد نقاش جاد ومسؤول

   والتخطيط التربوي للرأي العام
 
 األستاذات واألساتذة باملراكز  خاصة ما يلي :  ، و الوطني عموما

 

 في الجانب املؤسساتي والبيداغوجي : . 1

  التكوين من الصفة املؤسساتية التي تؤهلها للقيام بجميع مهام  تشبته بشكل حاسم بضرورة تمكين مراكز

 
 
 ؛دون استثناء 01.00مواد القانون مع كل  التكوين والتأطير والبحث بشكل كامل غير منقوص، انسجاما

 بيداغوجية واإلدارية واملالية،  الاتجاه مصادرة اختصاصات املراكز  رفضه املطلق لكل التوجهات التي تنحو في

؛ين هياكلها املنصوص عليها قانونشروع يخرج عن تعزيز أدوار املراكز و تثملكل مو 
 
 ا

  طنية في االرتقاء بحكامة  اعتباره استمرار احتجاز ميزانية املراكز لدى األكاديميات، إخفاق من وزارة التربية الو

 ؛ل املسوغات التي سيقت في املوضوعويؤكد بطالن ك املراكز 

 لوزارة من القضايا التالية:  استنكاره املوقف السلبي ل 

 ؛ملركز التوجيه والتخطيط التربوي  تقادم اإلطار القانوني   

  
 
 ؛الوضعية الشاذة التي يعرفها مركز جهة الشرق تدبيريا

 إلى املراكز من األكاديميات.    التكليفات الريعية التي ترد 

  بمشاركة فعلية للشعب والهياكل القانونية، لتجاوز  تأكيده على ضرورة فتح ورش اإلصالح البيداغوجي باملراكز

 
 
  حالة االرتجال واالستعجال التي أنتجت فوقيا

 
، والذي تعتريه الكثير من  النموذج التكويني املعمول به حاليا

 ؛صور وكذا من حيث قابلية االنجازاالختالالت على مستوى الت

  ؛م بمهامهاالوسائل الالزمة للقياضرورة تمكين بنيات البحث من كل 
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 دارية والتقنية الالزمة وفق آلية قانونية واضحة.   دة تأهيل البنية التحتية للمراكز وتوفير املوارد البشرية اإل إعا 

 

 في الجانب املطلبي : . 2

   رفع االستثناء عن كل الدكاترة العاملين باملراكز الجهوية وذلك بتمكينهم من إطار أساتذة التعليم العالي

 ؛م الضرر الذي لحقهم لسنين طويلةمساعدين بالصيغة التي تجبر حج

 ؛فئة املبرزين العاملين باملراكزاالستجابة للمطالب املادية واملعنوية ل 

  الخاضعة للنظام االساس ي ملوظفي وزارة التربية الوطنية من الوضعية االعتبارية  طر العاملة باملراكز و تمكين األ

 ؛تالءم مع املهام التي يقومون بهاواملادية التي ت

   .التعجيل بتمثيل املراكز بمجلس التنسيق 

 

 
 
، فإن مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي يدعو  ختاما

 كافة العاملين بهذه املراكز إلى رص الصفوف في إطار النقابة الوطنية للتعليم الع
 
لالنخراط الواعي والفعال في   الي، استعدادا

 
 
 لكرامة وحقوق العاملين بهذه املؤسسات و  حركية النضال، صونا

 
عن منظومة التربية والتكوين وعن هوية واضحة للمراكز   دفاعا

 من طرف الوزارة. الستجابة للملف املطلبي للمراكز  ضد التماطل في او 

 

 املكتب الوطنـــي

           
 

 


