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تعلقت  بية والتكوين جهة فاس مكناس مشاورات أجرت املكاتب املحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي باملركز الجهوي ملهن التر   

وكذا العالقات بين مختلف املؤسسات ذات الصلة بالتربية  ،باملستجدات األخيرة غير املنطقية على مستوى قراءة خارطة التكوين

املنوطة باملراكز  ها املبناء أسس متينة للنهوض ب مع مسارات اومتناغم اكون واضحيي راهن الكل على أن ذال الطموحو والتكوين 

عديدة ونبهت إلى التلكؤ في  الذي أصدرت فيه املكاتب املحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانات الجهوية ملهن التربية والتكوين

 بين التصورات غير الواقعية التي أصبحت الوزارة الوصية تتبناها فيصال  املعتمد بهاأجرأة فصول وبنود مرسو  اإلحداث الخاص 

وبناء على ما ورد أعاله اعتبرت املكاتب املحلية للنقابة دون تمحيص وفي ضرب صارخ للقوانين التي يحتكم إليها الكل مؤسساتيا. 

الوطنية للتعليم العالي باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين أن سياسة الهروب إلى األما  واملمارسة بشكل ممنهج من قبل الوزارة 

الذي لم يراوح مكانه ومناقشة قضاياه مع املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمر  جابة عن امللف املطلبيالوصية دون اإل 

 يدعو إلى االستنكار في ظل ما أصبحنا نعيشه باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين من سوء فهم كبير من ِقَبل الوزارة الوصية ملها 

وإيمانا من املكاتب املحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدورها التشاركي الفعال في كل  األطر العليا.وأدوار مؤسسات تكوين 

 املحطات التي تقتض ي األخذ برأيها أو بلورة تصور يعود على املنظومة بما هو إيجابي نعلن ما يلي:     

 على املستوى الوطني:  

ماي  19 بتاريخحرر امل 07.00وعد  خلط بين مها  األكاديميات املنظمة بمرسو  الوزارة الوصية باحترا  مرسو  اإلحداث  نامطالبت-

مرسو  رقم أحد عشر سنة وفق املحدثة بعد ذلك بملهن التربية والتكوين واملراكز الجهوية  ،عندما كان التكوين املنهي تابعا لها 2000

 مما يجعل أمر التبعية وفق قراءة قانونية الغية. 2011مبر ديس 23صادر في  672-11-2

من قانون األكاديميات "عصا موس ى" لتحويل املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين مؤسسات  12واملادة  2اعتماد املادة من  تعجبنا-

 ارتبطت بما هو مدرس يتابعة يفندها نفس منطوق هذه املواد الذي يؤكد على التكوين املنهي ما قبل الباكالوريا فكيف يمكن ملؤسسة 

ذات مهمة محددة بمرسو  ومهامها ال يمكن أن تضطلع بها إال هي، مع كونها محدثة بعدها زمنيا،  مؤسسةأن تمارس وصايتها على 

 ما بعد الباكالوريا. التكوين ألطر مها  وتقو  ب

ة املحددة ملاهية التعليم املدرس ي ومكوناته وكذا املاد 8خاصة املادة  17-51لوزارة الوصية بإعادة دراسة القانون اإلطار امطالبتنا -

على تجميع التدريس والتكوين ما بعد الباكالوريا وهو ما نطالب به  12يؤكد في منطوق مادته دون نسيان أن نفس القانون  10

يحدد هويتها التربوية املتميزة عن  ، وهوباعتماد املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين مؤسسات تابعة للجامعات بنفس املهام

 الكل.

مرسوم اإلحداث واملتعلقة بتعزيز االستقاللية التي أعلى من شأنها  40من املادة  5مطالبتنا من الوزارة الوصية تفعيل الفقرة -

دون أي ش يء آخر وهو ما لم تقم الوزارة بالوفاء بوعدها في ذلك بإصدار قرار  راكز واكأكاديميةعبر تركيزه على التنسيق بين امل

 ، التنسيق

طبيعة لمشاكل التي تتخبط فيها املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين على مستوى جدية لالوزارة الوصية بمناقشة  نامطالبت -

الحالي واملفروض بفعل الجائحة دون األخذ بعين االعتبار التوصيات والتنبيهات الصادرة في بيانات النقابة الوطنية للتعليم التكوين 

 العالي وطنيا 

الوزارة بفتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول امللف املطلبي للمراكز الجهوية ملهن التربية  لى مطالبةمع إصرارنا ع

غيرها من املؤسسات إسوة ب تابعة للجامعة وتسريع وثيرة تغيير وضع املراكز وتصنيفها مؤسسات للتعليم العاليوالتكوين 

وتغيير إطار الدكاترة العاملين بها إلى أساتذة  أو حاصلين على اإلجازة بجميع أصنافها املستقبلة لطلبة ما بعد الباكالوريا

ضمانا للشفافية والحكامة في التعامل مع هذه  لهموتحديد العدد الخاص باملناصب املخولة  مساعدين من حاملي الدكتوراه

 ،املشكلة التي عمرت أكثر من ثمان سنوات



 على املستوى الجهوي: 

  غير املنجز ساعات أسبوعيا  6دقنا لجرس اإلنذار الخاص بالتدريب الذي يخضع له اكأساتذة املتدربون واملخصص له 

 لحد اآلن في معظم املراكز كأسباب تعرفها الوزارة الوصية واملتعلقة برؤساء مؤسسات االستقبال،

  قادر حتى يكون اعتقال" مالية املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين فاس مكناس " باإلفراج عن قوي بشكل  مطالبتنا

وفي ظل هذه  حاجيات مؤسسات تكوين اكأطر، تجهلعلى تدبير حاجياته في ظل وضعية التبعية املالية ملؤسسة أخرى ا

 ملهن التربية والتكوين،ز الجهوي الوضعية يتم تعطيل مجموعة كبيرة من اكأعمال املرتبطة في اكأصل بمهام يقوم بها املرك

  لفوج  )مباريات الولوجمطالبتنا بتسريع عملية صرف مستحقات اكأساتذة الذين أنجزوا مهام متعلقة باكأكاديميات

دون أن تعتبر هذه الحقوق "بقشيشا" تتكرم به التي أنجزت فيها املهام ( مع اكأخذ بعين االعتبار اإلطار واملدة 2020-2021

 على أطر عليا وباحثين. املديريات

  أو التكليف للقيام ببعض  لعاملين باملركز من التماهي مع اكأكاديمية فيما يتعلق بسير مرفق التكوينلكافة اتحذيرنا

 .مما يبخس مضامين مرسوم اإلحداث ويجعل مفهوم التنسيق هو التبعيةاملهام غير املوكولة بأي قانون 

واملتعلقة باملراكز الجهوية ملهن التربية  2021أبريل  6 الوزير يومواعتبارا ملا سبق نرى أن التصريحات التي أدلى بها السيد 

مجانبة للحقيقة وال تخدم مطلقا منظومة التكوين ولن تقدم أو تؤخر أي ش يء سوى خلق جو من القلق والتوتر نحن والتكوين 

 مصلحة املنظومة قبل أي ش يء. حضرين تغليب في ٍحل عنه في هذه الفترة مست

تفعيل قرارات مجلس التنسيق القطاعي اكأخير للرد على هذه املكتب الوطني أعضاء وعليه فإن املكاتب املحلية تطالب    

وإلى أن ني، بعد إعالن الوزارة الوصية التراجع عن كل ما تم مناقشته مع املكتب الوطالهجمة غير املفهومة على املراكز الجهوية 

يتم اإلعالن عن ذلك قررت املكاتب املحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي القيام بوقفة احتجاجية ملدة ساعة داخل 

 املؤسسات يحدد تاريخها الحقا.
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