
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الهيئة الوطنية ألطر اإلدارة خريجي ومتدربي 

 المراكز الجهوي لمهن التربية و التكوين

 

 

 

 الملف المطلبي 

 هيئة الوطنية ألطر اإلدارة لل

مراكز الدربي وخريجي  مت

 مهن التربية والتكوينالجهوية ل
 

 

 

 نسخة تودع لدى

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

 
 

 

 

 

 

 

 نحو تحقيق قيادة التغيير الفعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مهن التربية والتكوينالجهوي لمراكز خريجي ومتدربي الطر اإلدارة الوطنية ألهيئة لالملف المطلبي القانوني ل
 

2 

 0665635820/النائب األول :0604928393/الهاتف :  الكاتب العام :  شارع اللة أسماء المدينة الجديدة فاس 5شقة  1مؤقتا بعمارة  عنوان المقر:

  

 تقديم السياق العام للملف القانوني للمطالب
 

 اإلطار المرجعي:

حيث ترى الهيئة الوطنية ألطر اإلدارة خريجي ، 2015نونبر   07توصيات المؤتمر التأسيسي للهيئة بتاريخ  -

باإلدارة  االرتياءحات المراد تقيييها في مجا  المهن التربية والتكوين، في أفق اإلصل الجهوية مراكزالومتدربي 

 يصب في صلب الغاية النبيلة الرامية إلى تجويد األداء أساستكوين  مسلكالتربوية بكل مستوياتها أن خلق 

 ا  ستكون أرضية خصبةقهذه الخطوة والتي ال م ،كلتثمن األطر المنتمية للمس ،المهني وبالتالي اليطاعي

المراد تقيييه عن طريق إقرار واستمرار مسلك قائم بذاته يعنى بهذه الفئة يخضع لمجموعة من  لإلصالح

 المراسيم واليوانين التنظيمية المتداخلة فيما بينها.

صالح منظومة التعليم هي مشتركة  و  تكليف وطني للجميع عموما و لألسرة التعليمية إن مسؤولية أبما  -

ن تؤم ستشرافيةاتواجدهم وفق سياق رؤية مستيبلية قكم با و ألطر مسلك اإلدراة بشكل اخص خصوص

 .ساس لإلصالحأبالعنصر البشري المؤهل كدعامة 

هذه الصفة من دراية قانونية عامة تترجم بالضرورة  إدارية وما تيتضيه اوعلى أساس أننا نعتبر أنفسنا أطر -

في صياغة مطالب مشروعة ومؤطرة قانونا وقابلة للتقييق تقت طائلة المتوفر حاليا من التشريعات 

وبمبدأ عدم رجعية الياعدة اليانونية، ارتأت الهيئة بكل مكوناتها صياغة  ،واألنظمة األساسية والمراسيم

كمساهمة منها في إيجاد حل قانوني لضبابية مخرجات المسلك عن طريق إدراج الملف المطلبي اليانوني 

 لتقييق تواصل واستجابة أكبر مع مكونات الوزارة الوصية. ،مطالب ميرونة بإطارها اليانوني

( تخرج من المسلك وفي ظروف يعتريها فراغ 2015-2014هناك فوج ) حيث أن  لراهنية الموضوعونظرا  -

الميدانية لمقتوى التكوين المؤسس على ضوابط لى األداء المهني وتقو  دون الترجمة قانوني قد تؤثر ع

وقوانين ال يمكن تجاوزها، نخبر السيد الوزير بأن األطر اإلدارية المتخرجة للموسم الماضي ال زالت تقتفظ 

 لة.بإطارها األصلي رغم خضوعها لتكوين أساس رصد له غالف مالي هام ووسائل لوجيستيكية هائ

المساهمة في إيجاد حلو  قانونية تبتدأ  ارتأيناووعيا منا باإلكراهات التي يعرفها التدبير المركزي للملف  -

ع من أداء أطر اإلدارة وتتعلق بتوليفة من الضوابط التي من شأنها الرف ،بقصو  المتخرجين على دبلوم

 بكل مستوياتها.التربوية 

اليوانين  منانوني المطلبي في إطار المتوفر الوصية بالتعامل مع ملفنا اليلألسباب التي ذكرت نطالب الوزارة 

 والتشريعات الظرفية.
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ما الرد الكتابي على ملفنا اليانوني المعلل والذي يخلو من أية إشارة لمشروع قانون أو كم لتمس منوبه ن

 .هشابه

كم تقديد مواعيد لياءات معكم ومع المصالح المختصة لمناقشة الملف و من كما نخبركم بأن الهيئة تلتمس

 ميترحات.التيديم 

 

 

 

 .التيدير و االحترامالوزير فائق  السيدوتيبلوا 
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 التعليل والسياق اليانوني المطالب

تمكين فوج األمل من الدبلوم الخاص بالمسلك  - 1

 (2015 – 2014)فوج 

 

( في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية 2011دجنبر  23) 1433مقرم  27الصادر في  2-11-672المرسوم  -

 لمهن التربية والتكوين.

 .أحد المسالك الرسمية بالمركزك: والتي نصت على مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية 21المادة  -

وروده ضمن مسالك التكوين التي ينظمها بدليل  أساسالتنصيص على أن التكوين في المسلك تكوين  -

 .21المركز و المنصوص عليها في ذات المادة 

يندرج المسلك ضمن مشروع إصالح اإلدارة التربوية بكل امتداداتها، ورصد له مشروع ضمن المشاريع  -

 .المدرجة في المخطط االستعجالي الذي حدد خارطة طريق وبمثابة قانون للنهوض باإلصالح

 للمخطط االستعجالي. E3P1 أن اإلشارة للمسلك تمت ضمن المشروع  االحظو

 : يما يلمن ذات المرسوم أعاله جاء فيها  35المادة  -

 دعلى اقتراح من مجلس المركز وبع المكلفة بالتعليم المدرسي، بناء للسلطة القكومية " تقدد بيرار

 استطالع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي:

 .كيفيات تنظيم التكوين بالمركز ومضامينه -

 .نظام الدراسة والتيويم لنيل الشهادات التي يسلمها المركز -

 وبه تعتبر اإلشارة واضقة على أن المشرع ومن خال  المرسوم ربط التكوين بالمسلك بالشهادة.
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 التعليل والسياق اليانوني المطالب

ا متصرف" بدء"تغيير إطار المتخرجين إلى إطار  - 2

 (2015 – 2014فوج )  بفوج األمل 

 

( 109أتاح إمكانية التسمية في إطار "متصرف" )المادة  2003النظام األساسي المعمو  به والمؤرخ بتاريخ  -

 : في وذلك لتوفر الشروط النظامية في المتخرجين تتجلى

عتبة الولوج للمسلك : اإلجازة على األقل + أقدمية مقددة بموجب مذكرة تنظيمية في أربع  -

 (10سنوات على األقل في الدرجة الثانية )السلم 

( 2016 – 2015( و )2015 – 2014تعدد وتنوع المسالك األصلية في المجموعة المتدربة لفوجي )  -

ن والملقيين وبعض الممارسين المتصرفيحيث يضم الفوجان أساتذة التعليم الثانوي وحتى 

 لإلدارة باإلسناد. وبه يكون اإلطار األحق هو "متصرف".

 وحدة المدخالت والمخرجات للمسلك. -

رسمي في إحدى المسالك النظامية لمراكز مهن التربية أساس إخضاع الفوجين لتكوين   -

 والتكوين.

 له من غالف مالي.تفرغ األطر اإلدارية المتدربة لهذا التكوين وما رصد   -

 كفأةة التربوية وعبر إسنادها ألطر المشروع يستمد قوته من رؤية الوزارة الرامية لتقديث اإلدار  -

 (E3P1 عور)المش

قرار مشترك لوزارة التربية الوطنية والسلطة القكومية المكلفة بالوظيفة  اتخاذوجود إمكانية  -

 . العمومية

بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة المتصرفين  2010أكتوبر  29الصادر بتاريخ  2.06.377المرسوم    -
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ماج الفئة في درجة إد إلمكانية) الفيرة األخيرة (  التي تطرقت  19بالمغرب ولإلحالة اليانونية المادة 

لقكومية المكلفة ية والسلطة امتصرف بيرار مشترك للسلطة القكومية المكلفة بالوظيفة العموم

 والمالية والسلطة القكومية المعنية. قتصادباال

ن ة الممارسين باإلدارات والمتفرغيإصدار مذكرة تفعيل قرار تغيير اإلطار إسوة بمجموعة من األساتذ  -

، حيث استفاد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من 2009بالنيابات كما كان عليه القا  قبل متم سنة 

دة المتعلق بإعا 2.85.742بمفعو  الباب الثالث من المرسوم  أساسإطار "متصرف" حتى بدون تكوين 

يرة األولى من ذات على إثره يقيق الفأساس ين ورغوا لتكفت من المسلك اإلدماج وخاصة أن المتخرجين

 .109المرسوم المادة 

ما ذكر وطبيا للميتضيات اليانونية التنظيمية منها والعادية الجاري بها العمل يكون إطار  بكل و

 مهن التربية والتكوين.الجهوية لمراكز الرة ب"متصرف" المخرج اليانوني الوحيد لخريجي مسلك أطر اإلدا
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 اليانوني التعليل والسياق المطالب

 :تينتمديد فترة التكوين إلى سن  -3

 سنة أولى للجانب النظري والميداني. 

 التدخلي سنة ثانية خاصة بالبحث اإلداري و 

 .بعد التعيين

 للمسلك على غرار مسلك  ةتخصيص ميزاني

 التدريس و التبريز. 

 34المادة جاء في : حسب ما البقث العلمي التربوي صميم مهام مراكز مهن التربية و التكوين من نأحيث  -

تربوية ذات منهجية دارية إ لى بقوثإالمغربية تفتير  المكتبةأن  حيثو  672-11-2المرسوم   من

 .طر مؤهلة و ممارسة و ذات خبرة  مهنيةأنطلية من واقع ميداني تشخيصي من علمية و م

فادتها إسة و نسبة جدوى المجزوءات المدر ن الممارسة الفعلية هي التي تمكن من قياسأحيث  -

 .و تغيير بعضها للوصو  الى الجودة المتوخاة من التكوينأمن اجل تنييقها  اإلداريةللممارسة 

من صفة  2.04.78المعد  بالمرسوم  2.02.845 موظف المتدرب معفي بموجب المرسومحيث أن ال -

 .متدرب لمدة سنة بعد التخرج

بالممارسة الميدانية، نرى إمكانية سن سنة ثانية للبقث  باستثمارهحيث أن تجويد التكوين رهين  -

 التدخلي تقت إشراف أستاذ مؤطر لكل إطار متدرب بموجبه تتم مهننة اإلطار لكل غاية نبيلة. اإلداري و

األمر لن يكلف الوزارة تقمالت مالية لكونه سيتم خال  الممارسة الفعلية ولن  كون دون إغفا  النظر عن  -

 يترك أي خصاص فعلي في األطر.

حيث يستفيد كل المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الخاضعين لتكوين أساس من  -

 .منقة طيلة فترة التكوين

وعاء المهام المخصصة لخريجي مسلك أطر  توسيع - 4

 اإلدارة التربوية.

 

بالنظر لمنهاج التكوين الذي يبدوا في أحسن أحواله، وبكونه تطرق لمجموعة من المجزوءات التي تهم  -

جوانب التدبير اإلداري والمالي والتربوي يكون المسلك عبر تاريخ اإلصالحات التي عرفها اليطاع بالمغرب، 

ستفادة اليصوى للوزارة من الخريجين على كل مستويات اإلدارة التربوية بما مما يتيح فرصة اال .األجود
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 .في ذلك المؤسسات والنيابات التعليمية واألكاديميات

ر و مدراء الدروس ورؤساء و إعدادية وكذا النظا إلدارة ثانويات تأهيلية تعيينفتح باب المما يكون معه  -

ألساتذة  متاحا علما أن هذه المهام تسند في بعض األحيان و المكاتب بالنيابات و األكاديميات األشغا 

  دون الخضوع ألي تكوين. بشكل مباشر

دون أن نفصل بطبيعة القا  مطلب توسيع وعاء المهام المخصصة بطبيعة اإلطار )متصرف( الذي  -

 المتعلية بتيلد مناصب المسؤولية. يقظى بالتشريعات الفضلى على مستوى اليوانين والمراسيم
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 التعليل والسياق اليانوني المطالب

والمادي لخريجي  االجتماعي االستقرار ضمان - 5

 المسلك

 

من األطر الذين قضوا بالوظيفة ما  %50اإلحصائيات المتوفرة تبين أن الفوجين يضمان نسبة تفوق  -

 سنة عمل، ارتبط تعيينهم بأسرهم وبتقمالت معيشية، كالسكن اليار والنهائي. 17يزيد عن 

م الوزارة بمراجعة التعيينات ومع تنوع روافد الوافدين للمسلك من كل ربوع المملكة ال نرى مانعا لو تي  -

 ات المتضررين.على طلب ( بناء2015 – 2014ة لخريجي فوج )المسند

وإقرار مبدأ التعبير عن الرغبات  وفق( 2016 – 2015تبسيط مسطرة التعيين لخريجي الفوج القالي ) -

 المطلوبة. الرغباتإذا لم يتم تلبية إحدى  نيابة،اختيار 

اليصوى من األطر اإلدارية على سبيل إنجاح التجربة والتي أريد  االستفادةإصدار توصية للنيابات بشأن   -

 بها الترجمة الفعلية لإلصالح المنشود في شيه التدبيري.

 

خريجي المسلك لضمان حركية وضع آليات  - 6

و بين المصالح اإلدارية  بين األسالك الثالثة

 للنيابات و األكاديميات .

 

اإلدارة التربوية تلزمنا المساهمة المواطنة في الشق اليانوني المتعلق بتمكين  كون األمر يتعلق بمهننة -

بين المصالح اإلدارية للنيابات و و  األطر اإلدارية المتخرجة من حركية بين األسالك الثالث التعليمية

 . األكاديميات

 .إرساء حركية منظمة على شاكلة القركة الوطنية لباقي الفئات  -
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 السياق اليانوني و التعليل المطالب

تمكين المتخرجين المرتبين في الدرجة الثانية  -7

في  11في إطارهم األصلي(، من )السلم  10)السلم 

اإلطار الجديد "متصرف"(، مع احتفاظ المتوفرين 

 (في إطارهم األصلي 11 على الدرجة األولى )السلم

 في الدرجة. بأقدميتهم

 .2 اإلجازة كأقل شهادة + سنوات خدمة فعلية وأقدمية في الدرجة شترطتاعتبة الولوج  -

بالسلم  سنوات 10إلى   6 بينأقدمية عامة وما  سنة 15كون الفئة تضم في أغلبها من قضوا أزيد من   -

تيتضي من  إضافة لشروط المباراة و تكوين أساس نة،، وقضوا أقدمية كبيرة في المهعلى األقل العاشر

م لأسوة بزمالئهم المفتشين التربويين الذين يستفيدون من الس 11السلم في  الخرجينتسمية الوزارة 

 .فيط  بعد التخرج رغم ولوجهم لمسلك التفتيش بشرط القصو  على شهادة البكالوريا 11

د بالضرورة وجب تقسين وضعيته المسلك يعتبر نيطة تقو  جذري ألي موظف، فهو يعنى بإطار جدي -

 فراغ قانوني. إحباط أو ألي درء

 

تماشى مع يإقرار نظام تعويضات عن المهام  - 8

 مدخالت ومخرجات المسلك

ال يعيل أن يتياضى المتخرج من المسلك نفس ف ،كون المسلك أريد به إصالح الشق التدبيري لليطاع -

 .المعلوم  عن المهام التعويض

 أساسالقاصل بين المكلفين باإلدارة بكل مستوياتها وبين خريجي مسلك تكوين  االختالفأوجه  -

 ميتضيات قانونية وتنظيمية.بمعترف به 
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 هيئة الوطنية ألطر اإلدارة لل

  خريجي و متدربي 

 المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 
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