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 بالغ حصفي
 

 

علمي العايل الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتوزارة الس يد وزير عقد  ،بتوجهيات من الس يد رئيس احلكومة

اخل قطاع ة دالتعلميية الأكرث متثيلي النقاابتمع اجامتعا  مبقر الوزارة، 2019مارس  9السبت يوم والبحث العلمي 

( النقابة الوطنية للتعلمي )ك د ش( والنقابة الوطنية للتعلمي )ف د ش: يتعلق الأمر ب الرتبية الوطنية، و 

 ية للتعلميواجلامعة الوطن  اجلامعة احلرة للتعلمي) ا ع ش م(واجلامعة الوطنية ملوظفي التعلمي )أأ و ش م( و 

 دمييات اجلهوية للرتبيةالأساتذة أأطر الأاك رس وضعيةالتد، خصص FNE)))ا م ش( واجلامعة الوطنية للتعلمي  

رساء  طار ا  والتكوين، حيث أأكد الس يد الوزير عىل أأن التوظيف اجلهوي يعد خيارا اسرتاتيجيا للحكومة يندرج يف ا 

ماكنية  ة والتكوين اجلهوية املتقدمة من خالل منح الأاكدمييات اجلهوية للرتبي لبرشية مع احلرص يف مواردها ا التحمكا 

 .عىل توفري الاس تقرار املهين والاجامتعي لهذه املوارد
ىل ية احلالية املبنية الوضع  جتويد ويف هذا الس ياق، أأعلن الس يد الوزير أأن الاقرتاحات اليت جاءت هبا احلكومة تريم ا 

ىل وضع  ابالنتقال عىل التوظيف مبوجب عقود  اخلاص ية نظامية مماثةل لوضعية املوظفني اخلاضعني للنظام الأسايسا 

طار التوظيف اجلهوي  . التكوينمن طرف الااكدمييات اجلهوية للرتبية و  مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية وذكل يف ا 

 :تقرتح احلكومة ما ييل  الصدد،وهبذا 

  الأاكدميياتتعديل مقتضيات النظام الأسايس اخلاص بأأطر  أأوال :

 .""التعاقدالتخيل عن نظام  .1

ىل فسخ العقد:  فسخ العقد .2  .لكون "التعاقد" مل يعد معمتدا مراجعة مجيع املواد اليت تشري ا 

السامح لأطر الأاكدمييات مبامرسة هذه الأنشطة رشيطة أأال تكون مدرة :  مزاوةل الأنشطة خارج أأوقات العمل .3

سوة ببايق   املوظفني.لدلخل ا 

 .على مدى حياتهم املهنية الرتبة والدرجةفي ر األكاديميات بالحق في الترقية أطتمتيع :  الرتقية .4

مراجعة هذه املادة بما يستجيب لهذا :  من النظام الأسايس( 25التقاعد بعد اال صابة مبرض خطري )املادة  .5

 .املطلب وذلك بتمتيع أطر األكاديميات بنفس الحقوق املكفولة لباقي املوظفين
ميع موظفي التي تسري على جعلى أطر األكاديميات نفس املقتضيات القانونية تطبيق :  حاةل العجز الصحي .6

 .اإلدارات العمومية
 .الحركة االنتقالية مكفولة لألستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها:  احلركة الانتقالية .7

 ،تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقدبصفة جميع أطر األكاديميات  سيدمج:  اال دماج مضن أأطر الأاكدميية .8

 حذف اإلشارة إلى هذا امللحق في النظام األساس ي.سيتم وبالتالي 
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مباشرة بعد اإلدماج ضمن أطر األكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل املنهي سيتم الترسيم :  الرتس مي .9

 .اظ باألقدمية املكتسبة باألكاديمية( مع االحتف10من الدرجة الثانية ) السلم  2وإعادة الترتيب في الرتبة 
 

  :  على الحقوق التاليةرط  األاايمييا  النظام األساس ي أل   في التنصيصثانيا : 

التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه املباراة فور التوفر على الشروط :  اجتياز مباراة املفتشين .1

 .الوطنية املطلوبة، على غرار  باقي األساتذة العاملين بقطاع التربية

التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه املباراة وفق الشروط املطلوبة إسوة :  اجتياز مباراة التبرمز  .2

 .باألساتذة  العاملين بقطاع التربية الوطنية

التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك اإلدارة التربوية وفق :  اإليارة التربوية اةجتياز مبار ا .3

 .ة بموظفي قطاع التربية الوطنيةالشروط املطلوبة إسو 

التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه :  التوجيه و التخطيط التربوي  اةجتياز مبار ا .4

 .ةوالتخطيط التربوي وفق الشروط املطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطني

مصلحة، رئيس قسم، مدير تقلد مناصب املسؤولية  )رئيس فتح إمكانية :  تقلد مناصب املسؤولية .5

 .إقليمي.....(، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل

 املصايقة على التعدمال : ثالثا 

ائية للمجالس يف دورة اس تثنالتعديالت املقرتحة ستمت املصادقة عىل أأكد الس يد الوزير عىل أأنه يف هذا اال طار، 

 .الآجالاال دارية للأاكدمييات واليت ستنعقد يف أأقرب 

ذ  ،والوزارة هنا احلكومة، تقدم هذه الاقرتاحات ابمس ا  هوية للرتبية متكني أأساتذة الأاكدمييات اجل عىل  تعرب عن حرصهافا 

اس تعدادها عن و  ذ،والتالميصلحة الفضىل للتلميذات خدمة للم والتحفزي،لالس تقرار  الظروف املالمئةمن  والتكوين

ضيحات هبدف تقدمي التو كل وذالأساتذة املعنيني كرث متثيلية حبضور التعلميية الأ النقاابت مع  لالس مترار يف التواصل

 الالزمة خبصوص هذه الاقرتاحات.

 


