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 بالغ حصفي
 

 

أ هنا أ جرت قطاع الرتبية الوطنية،  -والتعلمي العايل والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين تعلن

قلمييني املديرات واملديرين يف صفوف الس يدات والسادةواسعة  حركة داخلية ، عىل صعيد لك هجة من الإ

ىل جانب حركة بني اجلهات.  هجات اململكة، اإ

يف  كخيار اسرتاتيجياذلي اعمتدته الوزارة  تكريس هنج الالمركزية والالمتركزندرج هذه العملية يف س ياق وت 

، من خالل ورش اجلهوية املتقدمة ويدمعالإصالح الرتبوي اجلاري، تدبري املنظومة الرتبوية، مبا خيدم أ هداف 

عطاء دفعة جديدة لتفعيل الصالحيات اخملوةل لل اكدمييات اجلهو  ية للرتبية والتكوين يف تدبري مناصب املسؤولية اإ

طار   .الاس تقاللية والتعاقد وربط املسؤولية ابحملاس بةالتابعة لها، يف اإ

طار   يف تقدل وممارسة همام املسؤولية، تزنيال للمبدأ   تكريس معايري الكفاءة واملردوديةكام تندرج هذه احلركية يف اإ

 ؛2030-2015؛ واس تحضارا لرهاانت تزنيل الرؤية الاسرتاتيجية اس بةبربط املسؤولية ابحملادلس توري القايض 

الإدارة املرافق الإدارية، والرفع من جودة اخلدمات اليت تقدهما  بفعالية وجناعةرتقاء ومتاش يا مع أ هداف الا

 يف خمتلف ربوع اململكة. طننيطنات واملواللموا

جراء حركة هجوية داخلية عىل مس توى لك أ اكدميية من ال اكدمييات اجلهوية، حتت  وعىل هذا ال ساس، مت اإ

رشاف مدير)ة( ال اكدميية املعنية؛ تلهتا حركة بني اجلهات، أ رشفت علهيا  ، جلنة مشرتكة بني ال اكدمييات اجلهويةاإ

 مكونة حرصاي من الس يدة والسادة املديرة واملديرين اجلهويني.

املبادئ واملعايري ، مت اعامتد مجموعة من جناز هذه احلركيةللموضوعية والاس تحقاق وتاكفؤ الفرص يف اإ وضامان 

 ، واملمتثةل يف:ال ساس ية اليت مكنت من بلوغ هذه الغاية

قلمييني، من خالل  مبدأ  التداول عىل مناصب املسؤوليةتفعيل  .1 ابلنس بة للمسؤولت واملسؤولني الإ

ماكنية الانتقال املرشوط تنقيل املسؤولني اذلين جتاوزت أ قدميهتم يف املنصب مخس س نوات،  اتحة اإ واإ

 ابملوافقة ابلنس بة للمسؤولني املرتاوحة أ قدميهتم بني س نتني ومخس س نوات؛

جراء معايري الاس تحقاق والكفاءة وتاكفؤ الفرصتكريس  .2 ىل اإ  تقيمي داخيل ل داء، ابلستناد أ ساسا اإ

، من قبيل املعايري املوضوعيةو املديرات واملديرين الإقلمييني، يرتكز عىل مجموعة من جمالت التقيمي

مس توى الاخنراط يف مشاريع الوزارة، والقدرة عىل التخطيط وتدبري املشاريع، ومدى حتسني 

املؤرشات الرتبوية خالل فرتة تقدل املهام، ومس توى احلضور امليداين، وجودة تأ طري املؤسسات 

شالك امليدانية املطروحة، والتوفر عىل التعلميية، والقدرة عىل الاستباق واختاذ املبادرة وتسوية امل 
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  مؤهالت التواصل الفعال، والقدرة عىل تعبئة املتدخلني والرشاكء، والتحيل ابلسلوك املهين القومي

مزاوةل املهام، وجودة العالقات املهنية والاس تقامة والزناهة وروح املسؤولية، واحلياد والتجرد مبناس بة 

 ادلاخلية واخلارجية، وغري ذكل من املعايري املرتبطة جبودة ال داء؛

قلمييني، قدر من طرف الس يدات والسادة  املعرب عهنايف الانتقال  الرغبات تلبية .3 املديرايت واملديرين الإ

ماكنيات داخل وخارج اجلهة؛  الإماكن، يف حدود ما هو متاح من اإ

قلمييني مع املناصب اجلديدة، وخاصة عىل مس توى بعض مناطق  مالءمة جانبية .4 املديرات واملديرين الإ

 اململكة اليت تمتزي خبصوصيات اجامتعية وثقافية وجغرافية معينة. 

قلمييا من احلركية داخل اجلهة،  15عن اس تفادة وقد أ سفرت هذه العملية   من احلركية بني  08ومديرة ومديرا اإ

هناء همام  من % 32هات، وهو ما ميثل ما نسبته اجل  ىل جانب اإ قلمييني، اإ مجموع املسؤولت واملسؤولني الإ

هناء همام  اثننيمسؤولني  قلمييا يف مناصهبم احلالية.  36أ خرين، والاحتفاظ ب  10بطلب مهنام، واإ مديرة ومديرا اإ

 ل اكدمييات اجلهوية املعنية. منصبا سيمت فتحها للتباري من طرف ا 23كام أ فرزت العملية شغور 

رساء دعامئ احلاكمة الرتبوية اليت تزاوج بني املسؤولية  قطعت خطوة أ خرى وبذكل تكون الوزارة قد يف اإ

ُِّس مبادئ الاس تحقاق واملردودية وتاكفؤ الفرص، وترخس البعد اجلهوي يف تدبري الشأ ن  واحملاس بة، وتَُكر 

التقس مي الإداري  ا الوزارة لتعزيز احلاكمة اجلهوية للمنظومة مبناس بة تفعيلالرتبوي، بعد ادلفعة القوية اليت أ عطهت

قلميية التابعة  اجلديد للمملكة، وما صاحب ذكل من مراجعة للهيالك التنظميية لل اكدمييات اجلهوية واملديرايت الإ

عادة تعيني رؤساء ال قسام ورؤساء املصاحل بناء عىل اقرتاحات ال اكدمييات و لها،  .اجلهوية للرتبية والتكويناإ

ىل  ذ تسعى الوزارة، من خالل هذه احلركية، اإ ىل ، مبا احلاكمة الرتابية للمنظومةيف  خض نفس جديدواإ يرىق اإ

هنا تؤكد عزهما الراخس عىل امليض قدما يف ترس يخ اجلهوية مس توى حتدايت ، املتقدمة الإصالحات اجلارية؛ فاإ

س ناد خمتلف املسؤوليات ابملنظومة، وعىل تكريس والالزتام مبعايري الكفاءة والاس تحق اق وتاكفؤ الفرص يف اإ

 ثقافة تقيمي ال داء، وجعلها ممارسة منتظمة من أ جل الارتقاء مبردودية املنظومة الرتبوية.

مسؤولت واملسؤولني السابقني عىل ما بذلوه من جمهودات، وهبذه املناس بة، تتقدم الوزارة خبالص الشكر لل 

ملا فيه صاحل واملديرين املس تفيدين من احلركية اكمل السداد والتوفيق يف هماهمم اجلديدة، ديرات وتمتىن للم

  .املنظومة الرتبوية واملصلحة العليا لبالدان
 

 

 

 


