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ن امليين        ، الإكلميَني امنائباث وامنواة يف صفوفواسؼة  حركة اموظنَة،كعاع امرتبَة  –ب جرث وزارت امرتبَة اموظنَة وامخكٍو

ىل امرؾباث املؼرب غهنا و املردودًة وحسن امخدبري بؼني الاغخبار ػامل  ثب خذ ضافة اإ ال كدمِة يف املنصب وخصوصَاث امنَاابث، اإ

 .املؼنَني ابل مرمن ظرف 

ىل انئبا وانئبة 32انئبا وانئبة مبناصهبم واهخلال  39احذفاظ غن  احلركةوكد ب سفرث ىذه         هناء همام  ب خرى هَاابث اإ انئبا  33واإ

ىل،  وانئبة غن  . كٌل ب سفرثوفلا نلنصوص املاهوهَة وامخنظميَة ذاث امصةل فذحيا نلخباري اكن كد مت  منصبا 43صـور  ابلإضافة اإ

 (7س خة )ب ي مرتحش)ت( مضـل  فامي مل ثلرتح امضاؾرت،بني املناصب من  منصبا 37رتحشاث واملرتحشني مضـل نلم اكرتاح جلنة الاهخلاء

واميت وذكل مؼدم ثوفر املرتحشاث واملرتحشني ميذه املناصب، ػىل املؤىالث اميت ثدناسب مع ظبَؼهتا وخصوصَهتا، مناصب املخبلِة، 

كلمي نصب م  فضال غن ال ايم،اري بضأ هنا يف املادم من سُمت الإػالن غن امخب اهعالق معلَة املضَق اذلي ب صبح صاؾرا بؼد انئب اإ

كلميي)ت(.منصب انئب)ت(  43امخباري حول    اإ

وثفؼَال نلمساظر املاهوهَة ، امخلس مي الإداري اجلدًد نلمملكة يف س َاق مالءمة ىَالك اموزارت معاحلركة وثندرج ىذه       

( 3122هومفرب  36) 2543من ذي احلجة  39امصادر يف  3-22-792يف مناصب املسؤومَة، وخاصة املرسوم رمق  نلخؼَنيوامخنظميَة 

ملبدب  امخداول ػىل مناصب املسؤومَة، ثفؼَال  وكذا ثؼَني رؤساء ال كسام ورؤساء املصاحل ابلإداراث امؼمومِة؛يف صأ ن كَفِاث 

 .كفاءت وامزتام يف امؼمل نب ابهوا غ اذلٍناموزارت يف وجو ب ظر  فاقال  فذح  وػىلاملرحكز ػىل احلركَة يف صـل مناصب املسؤومَة، 

ىل      ًدناسب الإكلميي، مبا ػىل املس خوى ثدبري امضأ ن امرتبوي كِادت و  يف منظومة ب خرى خض دماء كٌل جسؼى اموزارت من خالميا ، اإ

ن،نمرىاانث وامخحدايث املعروحة ػىل املنظومة اموظنَة ا مع يف ظل ب جرب ت امرؤًة الاسرتاثَجَة  وػىل اخلصوص لرتبَة وامخكٍو

صالح امرتبوي   .، وثفؼَل ورش اجليوًة املخلدمة3141-3126مالإ

كلميي نلوزارت ،  ، من مرتحشة ومرتحشا :64بلؽ ما ٍلوػو وجتدر الإصارت ان ػدد املرتحشني واملرتحشاث مضـل منصب انئب اإ

ىل  امليام حسبمرتحشة، ًخوزغون  51بُهنم   95، ومفدضة ومفدضا 226رئُس مصلحة، و 225رئُس كسم، و 26املزاوةل اإ

ػدد املرتحشاث واملرتحشني امللبومني . كٌل بلؽ ب س خاذا وب س خاذت، يف حني ٍزاول امبايق هماما ب خرى خمخلفة 51مؤسسة ثؼلميَة، ومدٍر)ت( 

  .مرتحشة 48، من بُهنم مرتحشا 378لجذَاز امللابةل ما ٍلوػو 
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و وامضفاف بني  من هجة مهنجَة معل جسمح واكهت اموزارت كد اغمتدث، خالل معلَة الاهخلاء،        اتحة فرصة امخنافس امزًن ابإ

  .ك ر جدارت واس خحلاكا من بُهنمال  ابهخلاء من هجة ب خرى خمخلف املرتحشاث واملرتحشني، و 

 ول جرب ت ىذه املهنجَة ، ب ػدث اموزارت خعة امؼمل امخامَة:

  غٌلل س ناد املناصب، مبادئ حاكفؤ امفرص وامضفافِة اإ  : ػربيف اإ

 هتا م مس خلةل جضكِل جلنة ىل مسؤولو مسؤوةل  51الهخلاء، مضت يف غضٍو كعاع امرتبَة اموظنَة وكعاع  ًنمتون اإ

ن ال ظر ن امليين وكعاع امخؼلمي امؼايل وامبحر امؼلمي وحكٍو ني ، ثخكون من املدٍٍرن امخكٍو  امرتبَة بلعاعاملركًز

ن ومن بؼض ،  اموظنَة ني بلك من كعاع امخكٍو ن ال ظر وامبحر املدٍٍرن املركًز امليين ووزارت امخؼلمي امؼايل وحكٍو

ن، واملدٍٍرن املركًزني امللكفني، وامليندسني امؼامني، واملدٍٍرن  امؼلمي، ومدٍري ال اكدميَاث اجليوًة نلرتبَة وامخكٍو

 املساػدٍن امللكفني، ورؤساء ال كسام.

  ملرتحشاث واملرتحشنيادراسة ملفاث  ب هَعت هبا هممة راسة امرتص َحاث، الاهخلاء دلجلنة  غنجضكِل جلَنة منبثلة 

ىل ام اس خجابهتا ملراكبة مدى   ؛ امنظامِة املعلوبةرشوط اإ

  نلخؼامل ثوخِا نلموضوغَة و ، و هجة مناحملمتةل ثفاداي نلخفاواتث  ،نلخلومي  موحدتص بكة  ب غضاء جلنة الاهخلاءاغامتد

 ؛ ب خرىمن هجة مع خمخلف املرتحشاث واملرتحشني  احملاًد

  ع امضخصَة نلمرتحشاث واملرتحشني، من خالل ع  حرمزياغامتد امرسًة يف دراسة وثلِمي املضاًر ابمضلك ىذه املضاًر

 ػىل ىوًة املرتحشاث واملرتحشني؛ اذلي ل ٌسمح ابلس خدلل

  غٌلل  مبدب  الاس خحلاقاإ

 ىل ثلِمي موضوغي وصامل ملؤىالث وكدراث  ، اسدناداوجو ميامالاهخلاء و معلَة يف  اغامتد ىذا املبدب  ك دات مذحمكة اإ

مللابةل مع ا ال خذ بؼني الاغخبارػو)ىا( امضخيص، مع ولك مرتحش)ت(، اهعالكا من دراسة سريثو)ه( اذلاثَة، ومرش 

 ؛انلجنة

   ب وجو جاهبِة املرتحش)ت(مبخخلف  ، حتَطؼاًري وسمل نلخنلِط حمددٍن سلفاحرحكز ػىل ماس خؼٌلل ص بكة نلخلومي ،

امسابلة، وؿري  )ىا(، ومساره)ىا( امليين)ت(، ومسؤومَاثوامؼلمَةال اكدميَة و  )ىا( ولك ما ًخؼلق مبؤىالث وخاصة

 ؛املنصب ارثباظا بعبَؼةذكل من املؤىالث املفروض ثوفرىا يف املرتحش)ت( 

  امضخيص نلخعبَق. و)ىا(وجدوى وكابلَة مرشوػ ب مهَةمدى  ثلِمي 

  غٌلل امليين  ٍن الإداري ومن خالل دراسة ملفاث امرتص َح يف ضوء املؼعَاث املخؼللة ابملسار  مبدب  امزناىة والاس خلامةاإ

 واحلامَة.ملياهمم امسابلة  خلف املرتحشاث واملرتحشنيب زناء مزاوةل خم 
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خني مرتحش امضاؾرت، واذلٍن من بُهنم  (37امس خة وامؼرشٍن )مضـل املناصب  اذلٍن مت اهخلاؤمه املرتحشون واملرتحشاث ًخوزعو       

ىل 13ازندني ) مدٍٍرن ملؤسساث  14و امخفذُش،( مبيام ثنس َق 13رئُس مصلحة، وملكفني ازنني ) 28رؤساء ب كسام، و 15(، اإ

خوزغون هماهمم امسابلةثؼلميَة، وذكل مبراػات  ىل  حسب الإظار. ًو ني، و 14اإ  مفدضني يف امخوجِو ب و امخخعَط 17مفدضني حربًو

ة. 21( من ملحلي الاكذصاد والإدارت، و13ب ساثذت، وازنني ) 16امرتبوي، و داراث املركًز  مذرصفني مالإ

خضاغيم ػىل اموزارت معلت انئب، ب و انئبة همام ملزاوةل امللرتحني واملرتحشني املرتحشاث ثأ ىَل ويف ب فق        حكوًين مربانمج اإ

 .الإكلميَة امنَاابث وبخدبري ابخذصاصاث املرثبعة امكربى وامللفاث امؼملَاث ب مه ثدبري حول متحور خاص،

كد مت الإػالن غن هخاجئ معلَة اهخلاء امنائباث وامنواة اجلدد ػرب وسائل امنرش املؼمتدت يف جمال امخؼَني يف مناصب ىذا ، و         

امالحئة الإمسَة نلدضكِةل اجلدًدت منائباث وهواة اموزارت ػىل امبوابة امرئُسة نلوزارت: مت ورش كٌل ، املسؤومَة 

.www.men.gov.ma 

ذ جضكر اموزارت املسؤولث واملسؤومني         قما بذموه من جميوداث، وهتئن  امسابلني ػىلواإ اجلدًد منائباث وهواة اموزارت،  امفًر

ظار احلركَة، ب و اذلٍن مت اهخلاؤمه من خالل مسعرت امخباري، سواء اذلٍن مت الاحذفاظ هبم يف املن  فاإهناصب، ب و اذلٍن مت ثؼَُهنم يف اإ

ل احملمك نلرؤًة الاسرتاثَجَة  ثأ مل يف ب ن جضلك ىذه امؼملَة مدخال وحافزا ب ساس َني ندلفع بدًنامِة الإصالح امرتبوي، وامخزًن

ر ب سامَب امؼمل وامللارابث املؼمتدت يف ثدبري ، وحتسني حاكمة املنظومة امرتبوًة ػىل ام 3126-3141 صؼَدٍن الإكلميي واحملًل، وثعٍو

  .امضأ ن امخؼلميي

 

 


