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 توضيحيبالغ 

 1212بريل أأ  12الأربعاء 

 

ْثر ما نشرتُه، ُمؤخًرا، بعُض  ل  على ا  وضعية صوص بخكترونية ومواقُع التواصل الجتماعي المنابر ال 
قليمية بسطات، حيث اّدعت أأّن  قراَر عزله يْعكُس س. ن."" الس يد ، أأس تاُذ التعليم البتدائي ابلمديرية ال 

ن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيالرغبة في النتقام منه بسبِب كتاابتِه الفكريّة،  والتعليم العالي  فا 
بر والمواقع سواٌء من طرف هذه المنا ،له ما تّم الترويجُ  فنَّد كلّ ت  ،والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية

نما هو قرارٌ  خذ في حّق العزل المتّ  قرارَ تعتبر و أأو من طرف المعني ابلأمر نفسه،  داري ا   هذا الأخير ا 
 .عموميسري على جميع  موظفي القطاع الالتي ت ُه القوانين الجاري بها العمل، و تؤطر  ِصرٌف 

ّن المعني ابلأمر، مثُل أأمام المجلس التأأديبيي الجهـوي بتــاريخ         21/22/1212وللتوضيح، فا 
ثر لرخص لسه وتقصيره في أأداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واس تغالله تقاعُ  وذلك على ا 

ساء المباشرين رؤلغير العالج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضال عن عدم احترامه الالطبية 
 وتجاوزه قواعد التراسل ال داري. 

نّ  يوما ابتداًء من  02تها المشكل بدأأ عندما أأدلى المعني ابلأمر بشهادة طبية مدّ  وللتفصيل أأكثر، فا 
ثر التوّصل بها. و 21/20/1220 قليمية مراقبةً  ،على ا  دارية  أأجرت المديرية ال  مر بتاريخ لمعني ابلأ على اا 
أأمًرا ابس تئناف  له هتفوجّ لرخصة الطبية للعالج؛ ل المعني ابلأمر لها عدم اس تعمال فتبين 22/22/1220

لى اس تعماله الرخصة الطبية للعالج، حيُث ، 21/22/1220العمل بتاريخ  توصلت بجواب منه يشير فيه ا 
 مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل ال داري.

جراء الفحص الطبيي المضاد حسب رسالة مندوب المعني ابلأمر ل   من انحية أأخرى، لم يس تجْب 
أأمام هذه الوضعية، و   .221/1220تحت عدد  21/22/1220وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 

قليمية ابلبحث والتقصي ف ه في رخصة طبية مدتها فوجدتي السلوك المهني للمعني ابلأمر، تّم تكليف لجنة ا 
فصّرح لها مديُر المؤسسة أأن المعني ابلأمر يرفض القيام بواجبه ، 12/22/1220أأشهر ابتداء من  0

المهني، ول يتوفّر على الواثئق التربوية الالزمة، كما يرفض اللتحاق ابلقسم ويجلس بمقر ال دارة التربوية 
 ا من تغيباتهيخالل ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أأن أ ابء وأأولياء التالميذ يش تكون يوم 

 ة.المتكرر

ّرح فيها ا وتدوينات يصنشر المعني ابلأمر على مواقع التواصل الجتماعي صورً  في هذه الأثناء،
وذلك  ،بمشاركته في تأأطير أأنشطة وندوات فكرية بأأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية

 ة.ادته من الرخصة المرضيخالل فترة اس تف

قلي  بناءً   مل مية بتوجيه أأمر ابس تئناف العمل للمعني ابلأمر لكونه ل يس تععليه قامت المصالح ال 
نذار له بوجوب العودة ي؛ كما تّم توج 02/21/1220الرخصة الطبية للعالج بتاريخ  لىه ا  العمل بتاريخ  ا 

 .20/2/1212بتاريخ  ه، اس تأأنف20/22/1212
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ثر احتجاجات قام بها أ ابء وأأولياء التالميذ س ناد المعني  وعلى ا  الثاني،  ابلأمر تالمذة القسمعقب ا 
ص في ابلأمر، وقد خلُ  نيبزايرة صفّية للمع  20/21/1212قام الس يد مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 

لى أأنّ  لى تجاوز التقصير المالحظ في  تقريره ا  لى مراجعة ممارس ته المهنية والسعي ا  هذا الأخير مدعوٌّ ا 
 .بمس توى متعلميهأأدائه المهني وبذل مزيد من الجهد لالرتقاء 

لى مراقبة التغيبات عن العمل، راسلت المديرية و  طار التدابير ال دارية الرامية ا  جدير ابلذكر أأنه وفي ا 
قليمية السلطات المختصة بخصوص أأنه  هااب تراب الوطني، فتبين من خالل جو مغادرة المعني ابلأمر ال  ال 

لى  20/4/1220غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من  ثم من  1220،/21/4ا 
لى  02/0/1220 وهي المدة التي نفى فيها المعني ابلأمر مغادرة التراب الوطني بموجب  20/22/1220ا 

ليه تحت عدد  20/22/1220رسالته الجوابية بتاريخ  بتاريخ  0421.2عن الس تفسار الموجه ا 
دارةما بذلك معلومات مغلوطة ومضلّ ، مقدّ 02/22/1220  .لة لال 

المجلس التأأديبيي الجهوي بتاريخ  تبعا لذلك، تّم عرض ملّف المعني ابلأمر على أأنظار 
ناء ابس تث  عقوبة ال قصـــاء المؤقت مع الحرمان من كل أأجرةفي حقّه  اقتــــرححيث ، 21/22/1212

 . (20لمدة ثالثة أأشهر)التعويضــات العائلية 

لأمر، تتالءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني ابونظرا لكون العقوبة التأأديبية المقترحة ل 
وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي، فقد اقترحت وزارة التربية 

لى عقوب ة الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأأديبية في حقه برفعها ا 
ير توقيف الحق في التقاعد، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات العزل من غ 

 .من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه 12الفصل 
ثر ذلك، وجهت للمعني ابلأمر بتاريخ  سالة تبليغ عقوبة ر  ، 1/2840، تحت عدد 1212/24/21وعلى ا 

 .20/24/1212ووقع عليها بتاريخ بها المعني ابلأمر توصل  والتي  توقيف حق التقاعدمن غير   العزل
 

 :، وهي كال تيجدير ابلذكر أأن للمعني ابلأمر سوابق تأأديبيةالو 
نذار بتاريخ  -  بسبب الس تخفاف ابلمسؤولية الملقاة على عاتقه. 21/21/2000عقوبة ال 
التمادي في الهمال والتقصير في أأداء الواجب من أأجل  22/20/2002عقوبة التوبيخ بتاريخ  -

 المهني.
بناء على تقرير التفتيش والذي أأثبت أأن مردوديته دون  22/20/1221عقوبة التوبيخ بتاريخ  -

عداده للواثئق التربوية.  المس توى وال همال في ا 
عالم. 22/21/2001تنبيه بتاريخ  - ذن أأو سابق ا   بسبب التغيب عن العمل بدون ا 
 من أأجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة.  12/24/1224تاريخ اس تفسار ب  -

 

ذ تقدم الوزارة خرى أأجل التأأكيد مرة أأ فذلك من  ابلأمر،المعني  هذه التوضيحات في شأأن ملف وا 
على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المّس بحّق التمدرس، الذي هو حقٌّ دس توري  اعلى حرصه

 ةتخذ، في سبيل ذلك، كافة ال جراءات ال داريا ت ف المتالعبين، وأأنهمقّدس ل يمكن العبث به من طر 
 طبقا للقوانين الجاري بها العمل.  لواجب المهنيمن أأجل ضمان ا
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