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املركزيات النقابية  بين الحكومة و يفض ي إلى اتفاق  في قطاع التعليم  االجتماعيالحوار 

 تمثيلية  األكثر التعليمية 

 

لثلث  سار حوار ملتتويج   - بين  ةدام  للتعليم  أشهر  النقابية  واملركزيات  من  الحكومة  في جو    الثقة، 

   ؛واملسؤولية واملبادرة اإليجابية

 

كفاعل رئيس ي في الورش االستراتيجي لتعزيز جاذبية املدرسة   املركزيات النقابية تجسيد النخراط   -

 العمومية املغربية؛ 

 

افق الحكومة واملركزيات النقابية   - حداث نظام  إمجموعة من االلتزامات املتبادلة، منها    حول تو

 2022في غضون سنة  جميع فئات املنظومة التربويةساس ي محفز وموحد يشمل أ

 

بين وزارة التربية  ، على مراسيم توقيع اتفاق 2022يناير   18أشرف السيد رئيس الحكومة، يومه الثالثاء 

  ، األكثر تمثيلية  الخمس  النقابات التعليميةو   -  قطاع التربية الوطنية    -الوطنية والتعليم األولي والرياضة  

 في إطار الحوار االجتماعي القطاعي.

يت بعناية  التي حظ    تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي،  الهام   هذا االتفاق التوقيع على ويأتي  

تنفيذها الة من لدن الحكومة،  خاص   في   ها ذات البعد االجتماعي،لتزاماتفي سياق  وانسجاما مع رغبتها 

سيخ  ر ت  كذا في و ،  لتحسين األوضاع االجتماعية واملهنية للموظفينالحوار االجتماعي آلية أساسية    جعل

 وتقوية الديمقراطية التشاركية.  ور التمثيلي للشركاء االجتماعيينالد

،  األطرافلدن جميع  ، وبانخراط إيجابي من  وبناء  مسؤول   شبنقا  ،القطاعيالحوار    أطوار  اتسمتقد  و 

الثقة املتبادلة،  و مبنية على اإلنصات، واملسؤولية، ، وفق منهجية  اجتماعيين  وفرقاء    حكومية    قطاعات  

   ر. واالنتظام في جلسات الحوا

دي  و   االتفاق    جس  األطراف،ملشتركة  اإلرادة  هذا  الكامل    ملختلف  منهجية  وانخراطها  رش و إنجاح  في 

  إلصالح التربوي، الذي  ا
 
مة    فع من جودة املدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، الر  بستهدف ويضع في مقد 



رسالتها، واعتزازا   نبل ب، عرفانا  و االمتنان  لتقديرا  كل    التي تستحق  أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس،  

 لفائدة املدرسة املغربية.   املتواصلة جهودهابو  بتضحياتها

بمجموعة من امللفات املطروحة على طاولة الحوار، والتي لة  ذات الص  على عدد من اإلجراءات   هذا االتفاق و ينص  

 تهم:

األ  • النظام  التربية  مراجعة  وزارة  ملوظفي  الحالي  وموحد  ساس ي  أنظام    حداثإو   ،الوطنية ساس ي  محفز 

 ؛ فئات املنظومة التربويةيشمل جميع 

ق األمر ب:األولويةن امللفات املطلبية ذات  تسوية مجموعة م •
 
 ، و يتعل

 ؛ملف أطر اإلدارة التربوية ✓

 ن في التوجيه والتخطيط التربوي؛ ياملستشار ملف  ✓

 ؛ سلكهم األصلي خارجن ياملكلف واالعدادي  أساتذة التعليم االبتدائيملف  ✓

 ن على شهادات عليا؛ يأطر التدريس الحاصلملف  ✓

 الدكتوراه. شهادة ن على يأطر التدريس الحاصلملف  ✓

 ؛ ف النقابات الخمس األكثر تمثيليةطر األخرى املطروحة من    املطلبية برمجة تدارس امللفات •

 .ملف األطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوينمواصلة الحوار بشأن  •

 

عة    الحوار القطاعي املسؤول والبناءومأسسة  في ترسيخ  أن يساهم    هذا االتفاقمن شأن  و 
 
بين األطراف املوق

لدور املحوري للنقابات التعليمية ه لتكريسإلى جانب ، السلم االجتماعي باملنظومة التربوية استتباب، وفي  عليه

   كشريك أساس ي في مسار اإلصالح التربوي.

التعبئة الشاملة لنساء    في مسار  اجديد   اأفق  هذا االتفاق  فتحي   في أن  أملهاعبرت الحكومة بهذه املناسبة عن  قد  و 

النتظارات املواطنات واملواطنين في إرساء   يستجيب  أوراش النهوض باملدرسة العمومية، بما    يف  ورجال التعليم

تضمن   جودة،  ذات  عمومية  وتحق    مدرسة  االجتماعي،  الفرص،  االرتقاء  وتكافؤ  اإلنصاف  بتكوينق    وتسمح 

س املتعلمات واملتعلمين تأهيلو   .  في تنمية وازدهار بلدهم فعاليةهموا بلكي ي 

لوطنية والتعليم التربية ا لسيد وزيراو  حضر هذا االجتماع من الجانب الحكومي كل من السيد رئيس الحكومة

و وعن الفرقاء    ،األولي والرياضة ادة الكتاب العام   .األكثر تمثيليةالخمس    ن للنقابات التعليميةاالجتماعيين الس 


