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 صحفيبالغ 

 

 أ نها بية الوطنية،، قطاع التر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميتعلن  
بصدد تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين وعرضها على مسطرة المصادقة من طرف 

 :  فيتتمثل و القطاعات الحكومية المعنية، 

، ربويةابلنس بة لمسلك الإدارة الت س نة واحدة لن بدياعتماد نظام تكوين تس تغرق مدته س نت  -
 ى؛من الدرجة ال ولعلى دبلوم متصرف تربوي تتوج ابلحصول 

وضع اإطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور النقراض والقتصار على درجتين فقط  -
 )الدرجة ال ولى والدرجة الممتازة(؛

لي ،من الدرجة ال ولى متصرف تربويتعيين اإطار  - ه من بين الحاصلين على الدبلوم المشار اإ
بية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك أ عاله، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التر 

 ؛5102س نة تكوين أ طر الإدارة التربوية منذ 

، من أ جل أ داء 5102س نة معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ  -
 المس تحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية؛

 ؛عنيين ابل مر عند تغيير الإطار دون تغيير السلممنح س نتين كأ قدمية اعتبارية للم  -

 لإدارةا بمسلك للتكوين الخضوع دون ،التربوية الإدارة لمهام المزاولين وضعية تسوية -
 عبر اإصدار قرار وزاري. ،التربوية

لى هذه الإجراءاتابلإضافة  طار ن فاإ  ،اإ لى الترقية ابلختيار المتعلقة ابإ تربوي  تصرفم لوائح المترشحين اإ
 سيتم عرضها على أ نظار اللجنة المختصة خالل ال ايم القليلة المقبلة.

نها تذكر بأ ن  ذ تقدم الوزارة هذه المعطيات، فاإ سواء  ،دةفي تصريحات عدي يؤكدما فتئ الوزير  الس يدواإ
لتربويين في التزام الوزارة بتسوية ملف المتصرفين ا على لقاءات تواصليةعن ال س ئلة البرلمانية أ و في  ةال جوبخالل 

لى عدم النس ياق وراء ما يروج له من مغ أ طر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنيةتدعو كما ، أ قرب الآجال  ،الطاتاإ
 .موظفيها لهذه الفئة منالمبذولة لالرتقاء ابلوضعية الإدارية على المجهودات  ليس الهدف منها سوى التشويش

 


