
 

 
 4لبيان رقم ا

 .فبراير ومارس حاسمة التنسيق النقابي لمسلك أطر اإلدارة التربوية يعتبر المحطات النضالية لشهري 
 

المجتمع يوم  ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  اإلدارة التربوية خريجيأطر  إن التنسيق النقابي لمسلك 
، وبعد وقوفه على ما آل إليه ملف مسلك أطر اإلدارة رالية الديمقراطية للشغل بالرباطبمقر الفيد 7142يناير  41السبت 

 مستفيضة للوضع القانوني لمتدربي التربوية المتسم باالنحباس وسياسة صم اآلذان من طرف الوزارة الوصية، وبعد مناقشة
 :فإنه. مسلكوخريجي ال

 .وزارة التربية الوطنية مقرأمام  7142دجنبر  72ليوم  الناجحةيثمن الوقفة  (4
 :الكامل بالملف المطلبي المتضمن للنقاط التاليةيؤكد تشبثه  (7

 متصرفالتربوية في إطار  جميع خريجي مسلك أطر االدارة  تسمية. 

 .  ( 44السلم ) ،من الدرجة الثانية ( في اطارهم األصلي 41السلم )تمكين المتخرجين المرتبين في الدرجة الثانية

وخارج السلم بدرجتهم  (44السلم )ين على الدرجة األولى رمع احتفاظ المتوف ،"متصرف"في اإلطار الجديد 

 .وبأقدميتهم

  الخاص بالمسلك واحتساب السنة األولى بعد التخرج  مالدبلوتمكين جميع خريجي مسلك اإلدارة التربوية من

 .كسنة تكوينية ثانية
 إلغاء اإلقرار . 
 لية باإلدارات اإلقليمية والمخصصة لخريجي مسلك أطر اإلدارة التربوية لتشمل مناصب المسؤ توسيع وعاء المهام

 .والجهوية والمركزية
 ضمان االستقرار االجتماعي لخريجي المسلك. 
  انتقال خريجي المسلك بين األسالك الثالثةوضع آليات. 
  نظار، ةمديري المؤسسات التعليمية بأسالكها الثالث)فتح جميع مناصب اإلدارة التربوية في وجه خريجي المسلك ،

 (.شغال، حراس عامونالدراسة واأل يمدير
 إقرار نظام تعويضات عن المهام يتماشى مع مدخالت ومخرجات المسلك. 

 :البرنامج النضالي التصعيدي التاليتسطير ٌيعلن عن  (3
  

  51من الساعة  7152فبراير 51تنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم 
 .زوال بمشاركة خريجي المسلك من الفوج األول والثاني 57صباحا إلى 

  أمام مقرات األكاديميات الجهوية للتربية  مصحوبا بوقفات احتجاجية  7152فبراير 72خوض إضراب وطني يوم
 .والتكوين

  51مصحوبا بوقفة أمام مقر الوزارة بالرباط ابتداء من الساعة  7152مارس  2خوض إضراب وطني يوم 
 .مقر البرلمان صباحا ومسيرة في اتجاه 

 خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا سيتم تحديدها مباشرة بعد وقفة الرباط. 
 

يدعو إذ ُيحمل التنسيق النقابي الوزارة مسؤولية غموض الوضعية التي يعيشها المسلك ومسؤولية استمرار االحتقان، فإنه و
 جميع دعواو ي. الجاد في هذه المحطات النضالية إلى ضرورة التعبئة واالنخراط  ةالثالث هفواجأكافة منتسبي المسلك ب

 .دعم ملف المسلك في خصوصيتهاالستمرار في والنضالية هذه المحطات  ودعم لحضورمسؤولي النقابات التعليمية الداعمة 

 ما ال يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال

 


