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 بالغ حصفي 
 

عقد الس يدان سعيد أ مزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث  -2019 مارس 27الرابط  
ق الرمسي ابمس ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين، الناط العلمي، ومصطفى اخللفي، الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف

دات عىل أ خر مس تجالتعلميي والوطين الرأ ي العام  طالعل  ندوة حصفية  ، مبقر الوزارة2019مارس  27احلكومة، اليوم ال ربعاء 
 ملف ال ساتذة أ طر ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.

التخيل مت  حيث ،جمال للحديث عن التوظيف ابلتعاقدأ ي يعد ذناك  مل أ نه ل ذذ  الندوةالوزيران خالوقد أ كد الس يدان  
 13 بعد مصادقة اجملالس ال دارية لل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين اليت انعقدت يوم ال ربعاء من التوظيفذذا المنط  عن هنائيا

دخالها عىل النظام ال سايس ل طر ذذ  ال اكدميياتيف دورة اس تثنائية عىل التعديالت املقرتح  2019مارس  مجيع  مت حذفو ،ا 
طار وظيفة ومومية موظفني يفأ صبحوا طر كالاكدمييات ال   فا ن ذؤلءوبناء عليه  .مصطلح" التعاقد"املقتضيات اليت تشري ا ىل   ا 

 .هجوية

ل التنصي  عىل ن خالمالنظام ال سايس اخلاص بأ طر ال اكدمييات  تجويدب  الزتاماهتاميع احلكومة ب فقد أ وفت ا ىل ذكل، 
اظ ابل قدمية خاصة تكل املتعلقة ابلرتس مي مع كالحتفلهذ  ال طر، و  من الوظيفيمنة لالس تقرار املهين وال  اضمجيع املقتضيات ال

ة مبرض خطري وذكل بمتتيع والتقاعد بعد ال صاباملكتس بة ابل اكدميية، وابحلق يف الرتقية يف الرتبة وادلرجة عىل مدى حياهتم املهنية 
أ طر ال اكدمييات بنفس احلقوق املكفوةل لبايق املوظفني وحاةل العجز الصحي من خالل تطبيق نفس املقتضيات القانونية اليت ترسي 

ضا احلق يف اجتياز خمتلف و  اجلهوية فة ا ىل ضامن احلركة كالنتقاليةعىل مجيع موظفي ال دارات العمومية عىل أ طر ال اكدمييات ا 
  .تقدل مناصب املسؤوليةاحلق يف ا وكذطيط والتربيز وال دارة الرتبوية املبارايت املتعلقة ابلقطاع مكباراة املفتشني وأ طر التوجيه والتخ 

بعد تكوين أ ساتذة أ طر ال اكدمييات اجلهوية للرتبية وال  رشعت ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين يف رصف أ جوروقد 
اجتاز  ا ىل يث ح ونظمت امتحان التأ ذيل املهين لفائدة ذذ  ال طر، ، هبذ  ال طراملصادقة عىل تعديل النظام ال سايس اخلاص 

 .الهنايئ يف ذذ  الوظيفة الرتس مي ، مما خول هلم2016)ة( يضمهم فوج أ س تاذ 11000أ س تاذ)ة( من بني  3000حدود اليوم 

ذكر الس يدان الوزيران بأ ن احلكومة ماضية يف ا صالح أ نظمة التقاعد، وذكل من  ،ابلتقاعد املطلب ابملتعلق وخبصوص
خالل دمج الصندوق املغريب للتقاعد والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد، وابلتايل لن يطرح أ ي مشلك ابلنس بة لتقاعد ذذ  

 ال طر مس تقبال.

املرفق العام  ةاس متراريحريصة لك احلرص عىل كومة احل أ نىل عأ ابء وأ همات وأ ولياء التالميذ  الس يدان الوزيران كام طمأ ن
قلميي ، حيث اختذتالمتدرسحق التلميذات والتالميذ يف وضامن  ة التابعة لها ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واملديرايت ال 

توفري عىل ت كام ومل، ادلراسة الضائعة وتعويض ساعات تأ مني الزمن املدريس املقرر التدابري الالزمة من أ جلال جراءات و مجيع 
 لظروف.اامحلاية الالزمة مجليع ال ساتذة داخل املؤسسات التعلميية ويف حميطها من أ جل السامح هلم بتأ دية واجهبم املهين يف أ حسن 

ذ تش يد  احلكومة  واصلوا تأ دية و بروح املسؤولية اليت أ ابن عهنا ال ساتذة اذلين وضعوا مصلحة التالميذ فوق أ ي اعتبار وا 
 ابء وال هماتال  بتعبئة  نوذةم تطوعوا لتقدمي ادلمع الرتبوي للتالميذ وتعويض احلص  الضائعة،  ابل ساتذة اذلينوكذا  ،واجهبم املهين

هنا تدعو ،ل جل ضامن حق أ بناهئم يف المتدرس وأ ولياء ال مور ىل  املتغيبني  ال ساتذة أ طر ال اكدمييات فا  ، وملهمرات مبق لتحاقكالا 
تطبيق ا ىل  طرةمض اجلهوية للرتبية والتكوين وس تكون ال اكدميياتعد ذناك أ ي مربر للتوقف امجلاعي عن العمل، حيث مل ي

قوق حبو  ا رضار ابملرفق العام عنه منملا ينجم يف حاةل كالس مترار يف التغيب عن العمل  ال جراءات ال دارية اجلاري هبا العمل
 .التالميذ والتلميذات


