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 5و  4قامت مجموعة من مكوني مكتب التكوین المھني و إنعاش الشغل بخطوات احتجاجیة  یومي 

للشواھد نونبر الجاري، تطالب من خاللھا بإعادة الترتیب داخل اإلطار و الصنف اإلداري الموافق 

األعلى المحصل علیھا، دون النظر إلى الدبلومات التي تم اعتمادھا أثناء ادماجھم داخل أسالك المكتب 

 .2011سنة 

وفي ھذا اإلطار، یؤكد المكتب أنھ یعتبر المطلب السالف الذكرغیر معقول ومخالفا للقوانین واألعراف 

ما أكدتھ المحاكم اإلداریة و محكمة المعمول بھا داخل اإلدارات والمؤسسات العمومیة، و ھو 

 .2011دعوة قضائیة، تم التقدم بھا منذ سنة  53اإلستئناف في أزید من 

الكفاءات  معویعتمد مكتب التكوین المھني و إنعاش الشغل في عملیات التوظیف مبدأ مالءمة المنصب 

أو الماستر في منصب والشروط الالزمة لھ، حیث من غیر المعقول توظیف حامل لشھادة الدكتوراه 

مردودیة عالیة مثال و ذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص و ترشیدا بیمكن أن یشغلھ تقني متخصص 

 للنفقات.

٪ من الفئة المعنیة، 1.8وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المشاركین في االحتجاجات األخیرة لم تتجاوز 

 ھذه تأتي و إنعاش الشغل، و٪ من مجموع موظفي مكتب التكوین المھني 1أي ما یقل عن 

في فترة تحتفي فیھا األسرة التكوینیة بتعدیل القانون األساسي للمكتب، الذي تمت  اإلحتجاجات

المصادقة علیھ مطلع شھر شتنبر المنصرم من طرف وزارة المالیة، والذي أتى بمجموعة من 

واصلة لتطویر قطاع التكوین اإلمتیازات لجمیع فئات الموظفین تقدیرا النخراطھم ومجھوداتھم المت

المھني واعتبارا لدورھم األساسي في تنزیل خارطة الطریق الجدیدة وتحقیق معاییر الجودة 

 المستھدفة.

الرفع  -2بالزیادة العامة في األجور،  -1مجموعة من الجوانب یتعلق أبرزھا وقد شمل ھذا التعدیل 

بالمسؤولیة أو بالظروف الخاصة للتكوین.  خلق تعویضات جدیدة مرتبطة -3من قیم مختلف المنح، 
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و لم تفوت اإلدارة العامة لمكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل، فرصة ھذا التعدیل لتأخذ بعین 

إذ أن القانون األساسي الجدید یسمح لھم بالمشاركة  ،الذكر السالفة الفئةاإلعتبار تطلعات و طموحات 

إعادة  معشھاداتھم  و تتناسبحاجیاتھ و التي  حسبفي مباریات التوظیف التي یفتحھا المكتب، 

في المباراة، الشيء الذي لم یكن یسمح بھ القانون األساسي قبل التعدیل،  لتوفقاإلداري عند ا ھمترتیب

یستجیب لمطالب ھذه الفئة بشكل معقول من جھة، و یحترم مبدأ المساواة ما یعتبره المكتب مكسبا  وھو

 و تكافؤ الفرص من جھة أخرى.

و سیستمرمكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل في السعي إلى التحسین المتواصل لظروف عمل 

 ن.موظفیھ عامة و المكون خاصة، باعتباره سفیر المنظومة و حلقة الوصل بینھا و بین المتدربی

و في الختام، یلح مكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل على مراعاة مصلحة المتدربین أوال، و تجنب 

أي ھدر للزمن المدرسي، ال سیما في سیاق المجھودات الجبارة التي یقوم بھا جمیع الفاعلین للنھوض 

لتحفیز االقتصاد الوطني بالقطاع، و تنزیل خارطة الطریق الجدیدة لتطویره، و جعلھ رافعة أساسیة 

 و االستجابة لمتطلبات الشباب و المقاوالت.


