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 توضيحيبالغ 
 

اخلاصة بأأطرها، وذكل بعد املصادقة علهيا  الأنظمة الأساس يةأأصدرت الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين 
، وتوقيعها من طرف الس يد الوزير 2019مارس  13من طرف جمالسها الإدارية املنعقدة يف دورة اس تثنائية بتارخي 

 17لأحاكم املادة  وذكل طبقا ،ن طرف الس يد وزير الاقتصاد واملاليةم والتأأشري علهيابصفته رئيسا لهذه اجملالس 
ظهري الصادر بتنفيذه  ،امة وهيئات أأخرىاملتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشأ ت الع 69.00لقانون رمق امن 

 .(2003 نونرب 11)1424رمضان  16بتارخي  1.03.195رشيف رمق 

، فاإن الأنظمة الأساس ية هذه خبصوص املكتس بات اليت جاءت هبا والوطين يتنويرا مهنا للرأأي العام التعلميو  
  : تقدم التوضيحات التالية ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  مجيع الضامانت القانونية اليت تكفل املساواةووضع  التخيل التام والهنايئ عن منط التوظيف ابلتعاقد 
وابيق الأساتذة  اجلهوية للرتبية والتكوين بني الأساتذة أأطر الأاكدمييات واملامثةل يف احلقوق والواجبات

 ؛الوطنية وزارة الرتبية ايس اخلاص مبوظفيسظام الأ اخلاضعني للن

 طار ابلأاكدميية والأس تاذ اخلاضع للنظام الأ ال  عدم ذ أأن لكهيسايسمتيزي بني الأس تاذ اكإ ام هم ام ميارسان، اإ
وي الإعدادي، علام أأن املادة التعلمي العمويم سواء ابلثانوي التأأهييل أأو الثانالرتبية و التدريس مبؤسسات 

عىل أأن أأساتذة التعلمي الثانوي وظفي وزارة الرتبية الوطنية تنص مب من النظام الأساس يي اخلاص 26
والهدف من امجلع انوي الإعدادي. مبؤسسات التعلمي الث نفس املواد، عند الاقتضاء ،يدرسونالتأأهييل 

ر  أأن هذا الإطار  ما دام ،ساء مسار همين واحد وموحدبني الإعدادي والتأأهييل يف اإطار واحد هو اإ
 ؛ملهن الرتبية والتكوين ةخيضع لنفس التكوين والتأأهيل ابملراكز اجلهوي

 ىل ملحقات العقود م بصفة تلقائية اكدميياتأأطر الأ  اإدماج مجيع ع الاحتفاظ هلم ابلأقدمية دون احلاجة اإ
 ؛املكتس بة ابلأاكدميية منذ التحاقهم ابلعمل

 مسار همين مفتوح ومتطور من خالل متكني أأطر الأاكدمييات من: 

 ؛ربع دورات داخل س نتنيأأ يف  ت التأأهيل املهين من أأجل الرتس مياجتياز امتحاان  -

 ؛الإدارية احلياةالرتقية يف الرتبة وادلرجة عىل مدى   -

 ، وفق الرشوط اجلاري هبا العمل؛ة عن طريق امتحاانت الكفاءة املهنية وعن طريق الاختيارالرتقي  -

ن الاس تفادة مهنا يتطلب  ابلنس بة لأطر التدريس، ،)خارج السمل( ادلرجة املمتازةاإىل  الرتقية  - فاإ
يف  7، والتوفر عىل الرتبة 11س نوات يف ادلرجة الأوىل السمل  5التوفر عىل أأقدمية ل تقل عن 

اثرة هذا امل مفن السابق لأوانه نفس ادلرجة. وذلكل ساتذة أأطر وضو  مع بداية املسار املهين لأأ اإ
 الأاكدمييات. 

جتياز مبارتات ولوج س ك التربيز ومس ك ل عن طريق الرتش يح الارتقاء وتغيري الإطارأ فاق  فتح -
ىل جانب  وكذا ولوج مركز تكوين املفتشني ومركز التخطيط ،الإدارة الرتبوية والتوجيه الرتبوي، اإ

أأيضا احلق يف التكوين املس متر نظمة الأ  كام متنح هذهالتباري من أأجل تقدل مناصب املسؤولية.
 .واس تكامل اخلربة

 يف النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل  من خمتلف الوضعيات الإدارية الواردة الاس تفادة 
الاس تفادة من الأجرة والتعويضات اخملوةل لبايق املوظفني املرتبني يف نفس  مبا يف ذكل ،يف الإدارات العمومية

والرخص املمنوحة عن  ،الاس تثنائية ورخصة احلجالرخص الرخص الإدارية و  وكذا الرتبة وادلرجة،
ىل الاس تفادة من وضعية و الولدة،  والتقاعد الاستيدا  والاس تقاةل الرخص لأس باب حصية، ابلإضافة اإ

 مبرض خطري ويف حالت العجز الصحي.والتقاعد بعد الإصابة  النس يب
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ستس تفيد  ،لهذا اجملال املنظمة النصوص الترشيعية وخبصوص الإحاةل عىل التقاعد، فاإن لك تعديل يطال
 بصفة تلقائية، أأطر الأاكدمييات. منه،

حلاق وابلنس بة ن أأطر التدريسوالوضع رهن الإشارة لالإ نظمة  سواء اخلاضعة ، فاإ الأساس ية اخلاصة بأأطر لأأ
ل املهام ة الرتبية الوطنية، فال ميكهنا أأ وظفي وزار أأو للنظام الأسايس اخلاص مب الأاكدمييات ن متارس اإ

 املمتثةل أأساسا يف همام التدريس. املتطابقة مع املهام احملددة لها، و 

رشيطة أأل تكون مدرة  ،احلق يف مزاوةل الأنشطة احلرة خارج أأوقات العملولأطر الأاكدمييات، أأيضا، 
 فق الأحاكم الترشيعية اجلاري هبا العمل.ذكل و ، و لدلخل

 ن التوظيف مضن أأطر الأاكدمييات هو توظيف هجوي، وابلتايل ، وابلنس بة للحركة الانتقالية ركة فاإن احلفاإ
غري أأنه ميكن  ا.العمل هب اليت اختار املرتحش يةلأأاكدمي ل داخل النفوذ الرتايب الانتقالية ل ميكن أأن تكون اإ 

 يف هذا الصدد. حلالت الاس تثنائية اليت قد تطرحالتعاطي بشلك اإجيايب مع ا

  أأما ابلنس بة لمتثيلية أأطر الأاكدمييات، فسيمت تأأسيس جلان الأطر وفق القواعد العامة لتأأسيس وانتخاب ممثيل
الاختصاصات املوكوةل املهام وفس وستناط هبا ناللجان الإدارية املتساوية الأعضاء يف الإدارات العمومية، 

التأأديب وابيق الوضعيات ائل الفردية املتعلقة ابلرتقية و مجيع املس ويه الاستشارة يف لهذه الأخرية،
 .بأأطر الأاكدميياتاملنصوص علهيا يف الأنظمة الأساس ية اخلاصة 

  عام للوظيفة العمومية ال الأسايس هناك تطابق بني ما جاء به النظام، )العقوابت( ويف جمال التأأديب
(، مبا يف ذكل التوقيف الاحرتازي عن 94)املادة  والأنظمة الأساس ية اخلاصة ابلأاكدمييات (66 الفصل)

من أأربعة  تقليص املدة املطلوبة لتسوية وضعية املعنيني ابلأمر، مع ارتاكب هفوة همنية خطرية العمل بسبب
من الأنظمة 100) املادة اإىل شهر واحد فقط يفة العمومية(من النظام الأسايس العام للوظ  73) الفصل أأشهر

ر رجربة ، واستامثهذه الأطرل  من أأجل حتقيق امحلاية الاجامتعية، وذكل الأساس ية اخلاصة يأأطر الأاكدمييات(
 القطا  يف جمال التأأديب لتجاوز الإكراهات املطروحة.

   نأأوترك الوظيفة)العمل مقر وفامي خيص مسطرة مغادرة ساس ية اخلاصة بأأطر ما جاءت به الأنظمة الأ  (، فاإ
مكرر من  75مية )الفصل ( تتطابق متاما مع ما هو معمول به يف الإدارات العمو 103الأاكدمييات )املادة 

 سايس العام للوظيفة العمومية(.النظام الأ 

لهيا يف الأنظمة  أأن مجيع التعديالت اليت متس النصوص الترشيعية والتنظميية املشارورجدر الإشارة  هذا، اإ
 الأساس ية، ترسي، بصفة تلقائية، عىل أأطر الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.

ذ  تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساس ية تغيري اسرتاتيجية احلكومة يف س ياسة التوظيف، ابلنتقال واإ
ىل توظيف هجوي معويم يامتىش مع  تقدمة ابعتباره خيارا مس تلزمات تزنيل اجلهوية امل من توظيف مركزي اإ

ناسرتاتيجيا اخلاضعة للنظام الأسايس اخلاص بأأطر  مهنا ، سواءد البرشية بقطا  الرتبية الوطنيةمجيع املوار  ، فاإ
الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين أأو للنظام الأسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية، ختضع لسلطة الوزير 

كيفام اكنت رتبهتم  عىل مجيع مسؤويل الوزارة، يف اإطار التدرج الإداري، ي ميارس سلطاتهالويص عىل القطا ، واذل
حيرص عىل توحيد و  ،الإدارية لأأاكدمييات للمجالسسواء بصفة مبارشة أأو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا 

 ضبط الترصفات الإدارية.و  ةالأوضا  القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبري ترتكز عىل النجاعة واحلاكم

وللمزيد من التفاصيل خبصوص املكتس بات الواردة يف الأنظمة الأساس ية اخلاصة بأأطر الأاكدمييات اجلهوية 
 . www.men.gov.ma املنشورة ابملوقع الرمسي للوزارة الواثئق للرتبية والتكوين، ميكن الاطال  عىل


