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 ملخص تنفیذي: 

یقدم ھذا المقال تحلیال لدواعي اعتماد الحكومة المغربیة لمقاربة التوظیف بالتعاقد في التعلیم، 

كسیاسة إصالحیة، وتداعیاتھ االجتماعیة. وقد استند في ذلك، على المنھج البنیوي، معتبرا أن  

یة  االقتصاد تحكم في تعدیل سیاسة التوظیف بقطاع التعلیم في المغرب عبر تطبیق الالمركز

المالیة، بتوصیة من التقاریر الوطنیة، وصندوق النقد الدولي، بھدف تخفیض كلفة القطاع العام. 

مما كان لھ تداعیات اجتماعیة، تمثلت في تراجع االمتیازات االجتماعیة ألساتذة القطاع العام من 

لحكومة تتراجع ا الفئة لجعلفئة المتعاقدین واندالع موجة االحتجاج االجتماعي التي خاضتھا ھذه 

 عن التوظیف التعاقدي ورد مكتسبات القطاع العام.

 الكلمات المفاتیح: 

الدولة  -حكم االقتصاد -تعدیل السیاسات  -البنك الدولي -الالمركزیة المالیة -التوظیف بالتعاقد

التنسیقیة الوطنیة  -موجة االحتجاج االجتماعي -التداعیات االجتماعیة -التقشف -التعلیم -الراعیة

 لألساتذة الذین فُرض علیھم التعاقد، السلم االجتماعي.

Abstruct : 

This article analyzes the reasons for adopting the Moroccan government 

the contractual recruitment approach in education, as a policy reform, and 

its social effects. We based methodically, on the structural approach, by 

considering that the economy determined the modification of the 

employment policy through the application of financial decentralization, 

recommended by the national reports and the International Monetary Fund, 

for reducing the cost of the public sector. This had social effects by  the 
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decline of social privileges for the public sector professors from the 

category of contractors, and the outbreak of the cycle of social protest to 

push the government  to back off  the contractual recruitement  and return 

public sector gains.Key Words: Employment by contract – financial 

decentralization - the World Bank – policy amendment – the economy rule 

- the welfare state - education - austerity - social effects - cycle of social 

protest -National Coordination of Teachers " forced into contractual 

teaching ", social peace. 
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 مقدمة 

سنة   أواخر  من  مقار�ة  2016ابتداء  املغرب   �� والت�و�ن  لل��بية  ا�جهو�ة  األ�اديميات  اعتمدت   ،

من   اآلالف  بتوظيف  قامت  إذ  بالتعاقد،  االبتدائي، التوظيف  الثالث:  بمستو�اتھ  التعليم  أساتذة 

لل��بية   ا�جهو�ة  األ�اديميات  مع  عقود  بموجب  وذلك  التعليم،  قطاع   �� والتأهي��،  اإلعدادي، 

والتعليم، استنادا ع�� املقرر املش��ك لوزارة ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي، ووز�ر االقتصاد واملالية  

بتار�خ  59  -72رقم   ا�جهو�ة  2016ر  أكتو�  7،  األ�اديميات  املتعاقدين مع  �� شأن وضعية األساتذة   ،

فاتح شتن��   وابتداء من  والت�و�ن.  األ�اديميات  2018لل��بية  أطر  الفئة تدخل ضمن  ، أصبحت هذه 

األ�اديميات بأطر  ا�خاص  األسا��ي  النظام  صدور  �عد  والت�و�ن  لل��بية  عرف 1ا�جهو�ة  والذي   ،

 .2019�عديالت �� مارس 

�عد   وتحديدا  التسعينات،  ��اية  إ��  تار�خيا  �عود  باملغرب  بالتعاقد  التوظيف  جذور  أن  القول  يمكن 

، ع�� إقرار الالمركز�ة والالتمركز  1999، الذي نص منذ سنة  2صدور امليثاق الوط�ي لل��بية والت�و�ن

هذا النمط من التوظيف اعتمد  . وقد  2016�� قطاع ال��بية والت�و�ن، ليتم تطبيقھ ابتداء من أواخر  

الفصل    �� أساسا  تمثلت  القانونية،  النصوص  العمومية    6ع�� جملة من  الوظيفة  قانون  مكرر من 

وفق   عقود  بموجب  أعوانا  �شغل  أن  االقتضاء  عند  العمومية  لإلدارات  "يمكن  أنھ  ع��  نص  والذي 

واملادة مرسوم"،  بموجب  ا�حددة  والكيفيات  لأل�اديميات    07.00القانون  من   11 الشروط  ا�حدث 

 
 األ�اديميات ا�جهو�ة. اململكة املغر�ية، وزارة ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� والبحث العل�ي، النظام األسا��ي ا�خاص بأطر  -1
 . 1999أكتو�ر  8اململكة املغر�ية، ال�جنة ا�خاصة بال��بية والت�و�ن، امليثاق الوط�ي لل��بية والت�و�ن، الر�اط ��  -2
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ف��ا   جاء  وال�ي  والت�و�ن،  لل��بية  ا"ا�جهو�ة  هيئة  أعوان تت�ون  من  باأل�اديمية  ا�خاصة  ملستخدم�ن 

 يتم توظيفهم من لدن األ�اديمية طبقا لنظام أسا��ي خاص يحدد بمرسوم.

لكن، �� ظل غياب مرسوم �جأت ا�ح�ومة لشرعنة عمليات التوظيف بالتعاقد ال�ي تبن��ا الوزارة ع��  

أنظمة خاصة تن�خ �عد دخو 2016األ�اديميات ا�جهو�ة منذ سنة إ�� وضع  ابتداء،  التنفيذ    لها ح�� 

شتن��   فاتح  املش��ك  2018من  املقرر  مقتضيات  التار�خ،  نفس  و��  من 59  -72 رقم،  تصل  ال  و��   .

مكرر  6 حيث ال��اتبية التشريعية إ�� درجة املرسوم الذي �شرعن للتعاقد حسب مقتضيات الفصل

العمومية الوظيفة  قانون  واملادة3من  القانون    11،  لل��بية  ا�حد  07.00من  ا�جهو�ة  لأل�اديميات  ث 

املادت�ن  4والت�و�ن هات�ن  مضام�ن  تفعيل  يتوقف  إذ  مرسوم،  .  وجود  املش��ك ع��  القرار  أن  باعتبار 

، والذي استندت عليھ الوزارة واأل�اديميات ا�جهو�ة، سواء خالل إعالن املبار�ات وخالل 59  -72رقم  

  ال  59  -72�علة أن املقرر    ،مرجعيا لهذا النوع من التوظيفتوقيع العقود، ال يمكن أن �ش�ل أساسا  

مرسوم درجة  إ��  الش�لية  ،ير��  مواصفاتھ  يحمل  منشور   ،وال  غ��  أنھ  ع��  عالوة  واملوضوعية، 

فقط الفر�سية  باللغة  محرر  أنھ  كما  الرسمية،  سنة  .  5با�جر�دة  بالتعاقد،  التوظيف  تطبيق  ليتم 

ظل  2016 و��  متسرع،  �ش�ل  إجراء  ،  ع��  التعليم  قطاع  إصالح  سياسة  إطار   �� قانو�ي،  فراغ 

 الالمركز�ة املالية وتن�يل ورش ا�جهو�ة.

 
لسنة  م  6الفصل    -3 العمومية  للوظيفة  األسا��ي  النظام  من  "يمكن    1958كرر  أنھ  ع��  االقتضاء،    لإلداراتينص  عند  أعوانا    أنالعمومية،  �شغل 

 بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات ا�حددة بموجب مرسوم. ال ينتج عن هذا التشغيل �� أي حال من األحوال حق ال��سيم �� أطر اإلدارة".
ئة املستخدم�ن ا�خاصة باأل�اديمية من أعوان يتم ا�حدث لأل�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والت�و�ن ينص ع��: "تت�ون هي 07.00من القانون   11املادة    -4

 توظيفهم من لدن األ�اديمية طبقا لنظام أسا��ي خاص يحدد بمرسوم، وموظف�ن وأعوان �� وضعية إ�حاق." 
 ال وجود ألية ��خة باللغة العر�ية.  -5
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رض عل��م التعاقد" ال�ي اتخذ��ا تنسيقية األساتذة كشرعية لنضالها.  
ُ
فهم عبارة "ف

ُ
�� هذا السياق، ت

ُب�ي ع�� مقرر مش��ك  فبحسب ممث�� التنسيقية، فهو مفروض من الناحية القانونية، حيث أن العقد

، �ان ذلك املقرر املش��ك لم  2016ب�ن وز�ر ال��بية الوطنية ووز�ر املالية، و��� حدود إمضاء العقد ��  

للعموم ألطر 6يخرج  األسا��ي  النظام  يصدر  أن  قبل  قانو�ي،  سند  بدون  التعاقد  خلق  تم  حيث   .

سنة   عل�2018األ�اديميات  رض 
ُ
ق التنسيقية،  بحسب  أنھ،  كما  أن  .  بحكم  البداية،   �� التعاقد  �م 

البطالة ال�ي يتخبط ف��ا خر��� ا�جامعات �� ال�ي جعل��م يوقعون ع�� هذه العقود، باعتبار أ��م لم  

�عد   أخرى  مرة  عل��م  رض 
ُ
ف الذي  العقد  م�حق  ع��  ذلك   �� مستدل�ن  ��ا،  �شتغلون  وظيفة  يجدوا 

 .7ة من الثغراتصدور النظام األسا��ي، و�تضمن بحسب هذه الفئة مجموع 

لهذالقد   فقدان   �ان  حيث  العام،  القطاع  مكتسبات  تراجع   �� تمثلت  اجتماعية،  تداعيات  النمط 

هذه الفئة  األمن الوظيفي واالستقرار �� العمل، وال�ي أدت إ�� اندالع موجة من االحتجاج االجتما�� ل

رض عل��م التعاقد"، وال�ي ظهرت م
ُ
نذ  من املدرس�ن ع�� ممثلهم "التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين ف

وزارة 2018مارس    4 بموظفي  ا�خاص  األسا��ي  النظام   �� اإلدماج  تحقيق  املطل�ي  ملفها   �� واضعة   ،

ال��بية الوطنية و�سقاط التعاقد، مرتكزة �� ذلك ع�� غياب السند القانو�ي �� تفعيل هذا النمط من 

انونية، والتنظيمية التوظيف. إذ طرح منذ تفعيلھ، جملة من اإلش�االت �� مقدم��ا غياب املرجعية الق

 املؤطرة لهذا النوع من التوظيف داخل قطاع ال��بية الوطنية. 

 
من فوج    -6 متعاقد،  أستاذ  القاس�ي،  عمر  األستاذ  مباشرة  2017تدخل  برنامج   �� ا�حتج�ن)،  األساتذة  املتعاقدين(يمثل  األساتذة  تنسيقية  عضو   ،

 be.com/watch?v=yLj9fOGOp7Ehttps://www.youtu. 2019مارس  13معكم، حول قضية األساتذة املتعاقدين، 
، ��: اللقاء األول مع 2019ف��اير    15حوار جر�دة ا�حدث مع ر�يع الكر��، املنسق الوط�ي لألساتذة املتعاقدين باأل�اديمية ا�جهو�ة بالدار البيضاء،    - 7

،  2021، تم االطالع ع�� املوقع  بتار�خ فاتح أبر�ل    https://www.youtube.com/watch?v=mOdEuThhbaAاألستاذ ر�يع الكر�� حول م�حق العقد،  

 ع�� الساعة الواحدة زواال.

https://www.youtube.com/watch?v=yLj9fOGOp7E
https://www.youtube.com/watch?v=mOdEuThhbaA
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ال��بية   تأجيج االحتجاج، �عدما أصدر��ا األ�اديميات ا�جهو�ة ملهن   �� العقود  وقد ساهمت م�حقات 

أفواج   أساتذة  ودعت  و2016والتعليم  و2017،  النظام  2018،  �عد  أتت  حيث  عل��ا.  التوقيع  إ��   ،

املادة  األسا عل��ا  ونصت  األ�اديميات،  ألطر  بالغات    .منھ  54��ي  بحسب  امل�حقات،  هذه  و��دف 

بأطر   ا�خاص  األسا��ي  النظام  صدور  قبل  توظيفها  تم  ال�ي  األو��  األفواج  إدماج  إ��  األ�اديميات، 

والت�و�ن لل��بية  ا�جهو�ة  قانونية    ،األ�اديميات  �غرة  لسد  أتت  األفواجحيث  ا رفض��لذلك،  .  لهذه 

والعقود،   االل��امات  قانون  طبق  تلقائيا  مجدد  عقدهم  أن  باعتبار  األساتذة،  يمكن    وال تنسيقية 

تنص ع��   إ�� جانب أ��ادعت إ�� عدم التوقيع عل��ا،  و تطبيق القانون بأثر رج�� بحسب التنسيقية،  

�ل أستاذ    إم�انية التخ�� ع��م �� أي �حظة و�دون إشعار مسبق أو مسطرة قانونية، حيث يتم فصل

، 8لم �ستطع أن يؤدي مهامھ نتيجة وعكة �حية أو غ�� ذلك ع�� ف�خ عقده دون إشعار أو إخطار

 إخالف مواعيد الكفاءة املهنية.   ُيضاف إ�� ذلك،

االختالالت، هذه  جانب  اختالف   إ��  املغر�ية،  وا�ح�ومة  التعاقد  أساتذة  ب�ن  الصراع  موجة  كشفت 

ف التوظيف،  من  النمط  هذا  حول  أكدت  الرؤى  فقد  التعاقد،  ع��  التوظيف  إ��  �جو��ا  ت��ير  في 

القطاع،   منھ  �عا�ي  الذي  ا�خصاص  لسد  كصيغة  إليھ  اهتدت  أ��ا  الصعو�ات    ولتجاوز ا�ح�ومة 

املناصب   كفاية  عدم  عن  إش�الية  الناتجة  وكذا  العمومية،  الوظيفة  إطار   �� ا�حدثة  املالية 

تلميذا �� القسم. ومن أجل أن تتمكن    60  -50االكتظاظ، بحيث �ان عدد كب�� من األقسام يتجاوز  

توظيف   تم  إذ  ا�جديدة،  املقار�ة  هذه  ن�ج  تم  فقد  كب��،  عدد  توظيف  من  أستاذ    11ا�ح�ومة  ألف 

 
لــدخول إ�ــ� ، تــم ا2019ف��ايــر  15حــوار جر�ــدة ا�حــدث مــع ر�يــع الكر�ــ�، املنســق الــوط�ي لألســاتذة املتعاقــدين باأل�اديميــة ا�جهو�ــة بالــدار البيضــاء،  - 8

 ، ع�� الساعة الواحدة زواال.2021املوقع بتار�خ فاتح أبر�ل
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، تم توظيف 2019، و��  2018ألف أستاذ  سنة    20ثم  ،  2017ة  ألف أستاذ سن  24، و  20169سنة  

و   15 مجموعھ    15ألف،  ما  وهو  الت�و�ن،   �� أخرى  متعاقد  55ألف  أستاذ   وواصلت .  آنذاك  ألف 

الوزارة ا�ح�ومة العزم ع�� املنوال نفسھ.   البشر�ة، أفاد أمزازي بأن  املوارد  بتدب��  ففي إطار االرتقاء 

توظيف   ع��  املوسم  مد  15000عملت  برسم  األ�اديميات  أطر  من  العدد  2020-2019رس  ليصل   ،

 .10ألف إطار 100اإلجما�� إ�� 

واملس  العمومي  التعليم  خ�خصة  إطار   �� يدخل  �ونھ  األساتذة  من  الفئة  هذه  اعت��تھ  ما  وهو 

��    ، وتن�يل توصيات البنك الدو�� الرامية إ�� التقليص من كثلة األجور وخفض التوظيفات11بمجانيتھ

تحكم االقتصاد ��    ث حي  التوظيف.مما يتطلب تحليل دوا�� هذا النمط من  القطاعات االجتماعية.  

التوظيف بقطاع   الوطنية    التعليم ع�� �عديل سياسة  التقار�ر  املالية بتوصية من  الالمركز�ة  تطبيق 

وصندوق النقد الدو��، ��دف تخفيض �لفة القطاع العام باعتباره غ�� منتج. و�ينما حتم االقتصاد  

لها   �ان  حيث  االجتماعية،  بالتوازنات  السياسة  هذه  �حت  فقد  التوظيف،  من  النمط  هذا  تب�ي 

اندالع موجة االحتجاج االجتما��  ازات ومكتسبات القطاع العام و تراجع امتيتداعيات اجتماعية، ع��  

 هذه املكتسبات. لرد 

 اإلش�الية 

 
. سؤال 2018نون��    12ه،    1440ر�يع األول    4، محضر ا�جلسة الثالثة عشر �عد املائة، اإلثن�ن  2018محضر مداوالت مجلس النواب، دورة أكتو�ر    -9

ستقال�� للوحدة والتعادلية، لوز�ر ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� حول إش�الية التوظيف بالتعاقد لسعيدة آيت بوع�� من الفر�ق اال 

 .25والبحث العل�ي، سعيد أمزازي، ص: 
املتعاقدين،    - 10 األساتذة  ملبار�ات  ال��ائية  النتائج  عن  اليوم  �علن  الوطنية  ال��بية  بتار�خوزارة  طرف  2020د�سم��    7حرر  و.م.ع  24كشـ من   | .

https://kech24.coml د مساءا. 40، ع�� الساعة الثامنة و 2021مارس   31. تم االطالع ع�� املوقع بتار�خ 
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  �� واملتمثلة  باملغرب،  التعليم  قطاع   �� اإلصالح  سياسة  سياق  تحليل  محاولة  إ��  املقالة  هذه  �س�� 

اعية املتمثلة  العدول عن سياسة التوظيف ع�� اعتماد أسلوب التعاقد، وكذا مقار�ة تداعياتھ االجتم

لهذه   االجتما��  االحتجاج  موجة  وتنامي  املتعاقدين  األساتذة  لفئة  االجتماعية  االمتيازات  تراجع   ��

العمومية،  للوظيفة  األسا��ي  النظام   �� واإلدماج  العام  القطاع  مكتسبات  باس��جاع  املطالبة  الفئة 

 مركز��ن:  ع�� سؤال�نوهو ما نصيغھ 

التوظ سياسة  �عديل  ُيفسر  طبقا  كيف  العمومي  القطاع  من  تحو�لھ  ع��  التعليم،  بقطاع  يف 

امل العمومية  املؤسسات  إ��  الوطنية  ال��بية  وزارة  ملوظفي  األسا�ىي  األ�اديميات تللنظام   �� مثلة 

 ا�جهو�ة لل��بية والتعليم ع�� التوظيف بموجب عقود؟ وأي تداعيات اجتماعية لهذا التعديل؟ 

 املن�ج

ملقار�ة هذه اإلش�الية، اعتمدنا ع�� املن�ج البنيوي �� العلوم االجتماعية، ع�� االنطالق من التوظيف 

كنموذج   وواقع  عمومية،  �سياسة  يرتبط  وضعا�ي،  تجر��ي  واقع  واقع�ن،  عن  �ع��  كبنية  التعاقدي 

عند   تتش�ل  الداللة،  من  التجر�(الفاعل�ن  منشأ  الواقع  من  انطالقا  األساتذة)  ينظر فئة  حيث  �ي. 

البنية االجتماعية ال   �عت�� أن  الظاهرة االجتماعية كبنية، كما  إ��  البنيوي، بحسب س��اوس،  املن�ج 

بل �� أيضا النماذج املنشأة انطالقا من هذا الواقع. إذ تمثل البنية ��   ،تكمن فقط �� الواقع التجر��ي

السطحي املالحظة  بھ  تمدنا  الذي  التجر��ي"  "الواقع  من  نظره،  بد  فال  العل�ي"  "الواقع  أما  البحثة،  ة 
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وهنا ال يمكن الوصول إليھ    ،وفيما وراء العالقات العينية   ،الكشف عنھ فيما وراء املعطيات املباشرة

 .12إال بفضل عملية بناء استنباطي لبعض "النماذج ا�جردة" 

هما  زاو�ت�ن،  من  انطالقا  التعاقدي  التوظيف  أسباب  توضيح  محاولة  ع��  املن�ج،  هذا  بتطبيق  قمنا 

املنشأة. حيث اعتمدنا،   التجر��ي والنماذج  البنية  �ش�ل رئي��ي،  الواقع  الزاو�ة األو��، ع�� تحليل   ��

 العامة والك��ى لهذا النمط من التوظيف، �� مستوى ماكرو، يتفرع إ�� مستو��ن: 

 ��أع ماكرو  من  مستوى  النمط  هذا  تب�ي  ع��  املؤثرة  ا�خارجية،  بالعوامل  يرتبط   ،

 والبيانات ال�حفية للبنك الدو��.  التقار�ر،التوظيف، ع�� االطالع ع�� 

 يرتبط بالعوامل الداخلية، ع�� تحليل أسباب التوظيف التعاقدي مستوى ماكرو أد�ى ،

واملتمثلة عام،  �ش�ل  اإلصالح  سياسة  قلب  السنوات   ��  خالل  السياسات  �عديل   ��

والتقار�ر   الرسمية،  ا�خطابات  من  انطالقا  وذلك  التعليم.  قطاع  ع��  ال��ك��  مع  األخ��ة، 

 الوطنية. 

 ع��: ، �ش�ل ثانوي،�� الزاو�ة الثانية، اعتمدنا

   امل��و وامليكرو)niveau misoاملستوى  املاكرو  ب�ن  ب�ن  (التفاعل  التفاعل  تحليل  ع��   ،

ا من  األع���ل  املاكرو  االجتماعية   ،واألد�ى  ،ملستوى  بالتداعيات  عنھ  �ع��  ما  وهو 

�عط��ا  وال�ي  التفاعل  هذا  عن  الناتجة  الداللة  توضيح  محاولة  مع  التعاقدي  للتوظيف 

اعت��نا االحتجاج كتفاعل مع   التوظيف، وتجعلهم يحتجون، حيث  لتغ�� نمط  الفاعلون 

 
 .119  -118 ص،. 2008إبراهيم أبراش، املن�ج العل�ي وتطبيقاتھ �� العلوم االجتماعية، دار الشروق،   - 12
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انطالقا التعديل، وذلك  لهذا  اجتما��  �أثر  وأيضا،  التوظيف،  االعتماد    �عديل نمط  من 

مكننا هذا املن�ج من تقسيم وقد  ع�� خطابات الفاعل�ن �� تنسيقية األساتذة املتعاقدين.  

 املوضوع إ�� محور�ن:

 االقتصاد وتوصيات النقد الدو��  تقشفي "حكم � التعاقد "كتدب�أوال: 

 العامل االقتصادي و�عديل السياسات العامة -1

 الالمركز�ة املاليةتوصيات صندوق النقد الدو��:  -2

 ثانيا: التداعيات االجتماعية ملقار�ة التوظيف بالتعاقد

 تراجع الدولة الراعية وفقدان مكسب الوظيفة العمومية -1

 موجة االحتجاج االجتما�� لرد مكتسبات القطاع العام   -2

 تقشفي"  � التعاقد "كتدب�أوال: 

تدب��ا   اإلجراء  هذا  ويعد  اس��اتي��.  كخيار  بالتعاقد  التوظيف  تنفيذ  إ��  املغر�ية  ا�ح�ومة  �جأت 

  �� املغرب  تتطل��ا رؤ�ة  ال�ي  البعيد،  املدى  املؤسساتية ع��  يندرج ضمن سلسلة اإلصالحات  تقشفيا 

ا�2040أفق   وح�امة  النفقات  ترشيد  ع��  االقتصادية  الرفاهية  تحقيق  إ��  والرامية  خدمات  ، 

الدو��   النقد  املالية وترشيد نفقات    ع�� تطبيقالعمومية، كما �عد من توصيات صندوق  الالمركز�ة 

 القطاع العام ع�� مستوى األجور. 
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 العامل االقتصادي و�عديل السياسات العامة -1

الدولة   اتخذ��ا  ال�ي  املؤسساتية  اإلصالحات  سلسلة  ضمن  بالتعاقد  التوظيف  نمط  خالل يدخل 

، وال�ي شملت نوع�ن من السياسات، سياسات ع��  السنوات األخ��ة، ع�� �عديل سياسا��ا العمومية

الطو�ل املدى  ع��  سياسات  ثم  القص��،  السياسات  13املدى  محاور  ضمن  التعاقد  يندرج  .وهنا 

مذكرة املؤسس لتحليل  وفقا  املغر�ي  االقتصاد  انبثاق  بتحقيق  والكفيلة  الطو�ل،  املدى  وع��  اتية، 

. حيث يطمح املغرب �� أفق هذا التار�خ، إ�� بلوغ إقالع اقتصادي ع�� ال�حاق 204014املغرب �� أفق  

 للسياسات العمومية. االقتصادي بالدول األورو�ية، مما سيتطلب �عديال

السياس املغر�ي وفقا أهم محاور  االقتصاد  انبثاق  بتحقيق  الكفيلة  االقتصادية واملؤسساتية  ات 

 2040لتحليل مذكرة املغرب �� أفق 

 سياسات ع�� املدى الطو�ل سياسات ع�� املدى القص�� 

 اإلدارة العمومية 

ع��   - لإلدارة  البشر�ة  املوارد  تدب��  إصالح 

واألداء   الكفاءة  ملفاهيم  الفع��  االعتماد 

عملية  من  مركز�ة  كعناصر  والنتيجة 

الدولة   موظفي  وترقية  وتدب��  توظيف، 

 اإلدارة العمومية 

وتحس�ن   - اإلدارة  �شغيل  ت�اليف  خفض 

، ع�� التنفيذ (value for money)فعالي��ا 

الصارم للقانون التنظي�ي ا�جديد املتعلق  

املالية   ع��   (LOLF)بقانون  سيما  ال 

 
أفق    -  13  �� املغرب  الالمادي لتسريع اإلقالع االقت ،  2040أنظر تقر�ر  الرأسمال   �� البنك االستثمار  بي�� شوفور، موجز عام، مجموعة  صادي، جان 

 .46 -44. صفحات . البنك الدو�� لإل�شاء والتعم��/ البنك الدو��2017الدو��، 
 .44نفسھ، ص  -14
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 وا�جماعات ا�حلية.

ع��   - املوسعة  ا�جهو�ة  عملية  إطالق 

ا�حقيقي  والنقل  النسقية  الالمركز�ة 

التقر�ر  للسلطات  واملوارد والتدر���  �ة، 

ال��ابية   للمستو�ات  املطابقة  واإلم�انيات 

 املناسبة. 

عدد    �� أفضل  �ش�ل  املوظف�ن التحكم 

قروض  تدب��  وتفو�ض  األجور،  وكثلة 

املعنية   الوزارات  إ��  ��ا  ا�خاصة  األجور 

إطار    �� اإلداري  الطاقم  �شر  و�عادة 

الفعلية   االحتياجات  و�حسب  الالمركز�ة 

 ع�� املستوى ا�ح��.

العمومية ملتطلبات   - الوظيفة  مالئمة وضع 

التدب��   مجاالت   �� الفض��  املمارسات 

ا�جيد التحديث وا�ح�امة  سياق   �� ة، 

ا�جهو�ة   ع��  ال��ك��  مع  لإلدارة  العام 

املهام   تحديد  و�عادة  املوسعة 

الدولة،  مستو�ات  �ختلف  االس��اتيجية 

�شراكة   املفوض  التدب��  خدمات  وتطو�ر 

ا�خدمات   وتقاسم  ا�خاص،  القطاع  مع 

 اإلدار�ة العرضية. 

 ح�امة ا�خدمات العمومية 

تفعيل مسار الالمركز�ة �� سياق ا�جهو�ة   -
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عن   جديدة  كفاءات  نقل  ع��  املوسعة 

نظام    �� النظر  و�عادة  العقود،  طر�ق 

و�عبئة   الضرائب،  ومعادلة  التحو�الت 

اإلم�انات الفنية والبشر�ة الالزمة، ووضع  

 نظام لرصد وتقييم أداء املصا�ح ا�حلية. 

تثمار �� الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي. ، االس2040املصدر: تقر�ر املغرب �� أفق  

 . 47 -45، صفحات 2017جان بي�� شوفور، موجز عام، مجموعة البنك الدو��، 

إ�� التعاقد،  سياسة  ضم��ا  ومن  التعديالت،  هذه  النفقات  و��دف  ا�خدمات    ،ترشيد  وح�امة 

�عدالعمومية.   ا�ح�ومة  حسب  االقتصاد  ف�ي  اإلقالع  لتحقيق  اتباعها  املف��ض  السبل  ع��  ي،  من 

القادمة، وأن يصبح  العقود   �� العا��  الدخل  املتقدمة ذات متوسط  للدول  الوضع االقتصادي  بلوغ 

 .  15أول دولة �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا غ�� منتجة للنفط، تنضم إ�� هذه الدول 

ال��ك�� ع�� العمومية  �ان الهدف من �عديل السياسات   العام، والتوجھ نحو  تخفيض �لفة القطاع 

عالوة   تداب�� التقشف،  ، باإلضافة ا��ع�� ال�جز املنظمو القطاعات اإلنتاجية ع�� تمو�لها بالقروض،  

االستثمار �� املؤسسات وا�خدمات العمومية، باعتبار أن القطاع العمومي ال �ساهم ��  ع�� ��جيع  

�� توظيف  ال. حيث �ان  وال�حة  التعليم  �� بارتفاع كب�� لكتلة األجور، سيما �� قطا��تم�و اإلنتاجية،  

 
 .2040تقر�ر املغرب �� أفق  -15



 

 

:باملغرب التعليم �� بالتعاقد التوظيف  

 االجتماعية التداعيات إ�� االقتصاد حكم  من

 

15 

القطاع العام واحدا من األدوات ا�ح�ومية الرئيسة إلعادة توزيع ال��وة �� املغرب، مما نتج عنھ ارتفاع  

 .16فوات�� أجور القطاع العام

الالمركز�ة املالية �� قطاع تن�يل سياسة    تم إجراء مجموعة من اإلصالحات، من ضم��ا  �� هذا اإلطارو

والت�و�ن التعاقدي  ال��بية  التوظيف  ع��  الدو��  2016سنة  منذ  ،  النقد  صندوق  من  بتوصية   ،

وطنية.    ع��  واستنادا مقدم��ا  تقار�ر   �� والت�و�ن    وال�ي  ال��بية  قطاع  إلصالح  االس��اتيجية  الرؤ�ة 

�� خطب  203017  -2015 املتضمنة  امللكية  للتوج��ات  أتت استجابة  وال�ي    20و  201218غشت    20، 

ملضام�ن  و ،  201319غشت   تنفيذا  أتت  وكذلك  والت�و�ن،  ال��بية  ألزمة  كب��ا  جزءا  خصصت  ال�ي 

لل األع��  للمجلس  املوجهة  امللكية  ال��ملانية  الدعوة  الدورة  افتتاح   �� العل�ي  والبحث  والت�و�ن  ��بية 

) وال�ي �لفت  ا�جلس بوضع خارطة طر�ق إلصالح املدرسة املغر�ية والرفع من 2014ا�خر�فية(أكتو�ر  

لمردودي��ا،   تنفيذا  جاءت  أ��ا  منظومة كما  ع��  املتعاقبة  اإلصالحات  �حدودية  االس��اتيجية  لرؤ�ة 

 
 . 55-22 ، صفحات2040تقر�ر املغرب �� أفق  -16

االقتصاد   آفاق  الدو��،  البنك  تقر�ر  أيضا:  اإلقلي�ي،  أنظر  االقتصاد  آفاق  العاملية،  واملالية  االقتصادية  لألوضاع  استقصائية  دراسات  اإلقلي�ي، 

 . 16 -9، صندوق النقد الدو��. صفحات 2018مستجدات منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا وأفغا�ستان و�اكستان، ماي 
 -2015ح  اململكة املغر�ية، ا�جلس األع�� لل��بية والت�و�ن والبحث العل�ي، من أجل مدرسة اإلنصاف وا�جودة واالرتقاء، رؤ�ة اس��اتيجية لإلصال   -17

2030  .-https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2017/Vision_strategique_de_la_reforme_2015
2030_ar.pdf 

18http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/default/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8
%B7-20-%D8%BA%D8%B4%D8%AA.aspx 
19  -http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%
AA 

https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2017/Vision_strategique_de_la_reforme_2015-2030_ar.pdf
https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2017/Vision_strategique_de_la_reforme_2015-2030_ar.pdf
http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/default/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-20-%D8%BA%D8%B4%D8%AA.aspx
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http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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والت�و�ن  املغر�ية  ال��بية  املدرسة  م��ا  �عا�ي  ال�ي  االختالالت   �� التقر�ر   ،واملتمثلة  رصدها  وال�ي 

للتقييم سنة   الوطنية  للهيأة  والت�و�ن  201420التحلي��  لل��بية  الوط�ي  امليثاق    -2000، حول تطبيق 

 40ادة  في امليتعلق بمنظومة ال��بية والت�و�ن والبحث العلمي  51  -17قانون إطار رقم  وتضمنھ    ،2013

ع�� تنص  الك��ى    أنھ   ال�ي  االس��اتيجية  بالتوجهات  التقيد  إطار   �� العمومية،  السلطات  "تتخذ 

تفعيل   الالزمة ملواصلة  التداب��  العل�ي،  والت�و�ن والبحث  والتعليم  ال��بية  �� مجال  الدولة  لسياسة 

التفريع من أجل   مبداعمال  سياسة الالمركز�ة والالتمركز �� تدب�� املنظومة ع�� املستوى ال��ا�ي، و�

إل��ا،   املو�ولة  واالختصاصات  املهام  ممارسة  من  للمنظومة  وا�حلية  ا�جهو�ة  التدب��  بنيات  تمك�ن 

إطار    �� والت�و�ن  لل��بية  ا�جهو�ة  واأل�اديميات  ل�جامعات  الفعلية  االستقاللية  �عز�ز  م��ا  والسيما 

 .21داء واالفتحاص بكيفية دور�ة"�عاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس األ 

األخ��ة، السنوات   �� ا�ح�ومية  السياسات  تتبع  إطار و�حسب   �� بالتعاقد،  التوظيف  سلسلة   يندرج 

ضم��ا ومن  األخ��ة.  السنوات  خالل  ا�ح�ومة  ��ا  قامت  ال�ي  التقشفية  من   اإلجراءات  التقليص 

 العام للوظيفة  التوظيف بالقطاع العام، ��دف التحكم �� كتلة األجور، ع�� �عديل النظام األسا��ي

القانون رقم   املباراة كسبيل وحيد 2011ماي    19بتار�خ    50  -05العمومية بموجب  بتعميم  املتعلق   ،

ال ، و للتوظيف �� مبار�ات التعليم  ص عدد كب�� م��ا للد�اترة ع�� تخصي  عا��مقار�ة تحو�ل املناصب 

الدولة.   م��انية  مالية جديدة من  إ�� مناصب  العملية ال تحتاج  باعتبار أن هذه  إ�� جانب املوظف�ن، 

 
 .2014املكتسبات واملعيقات والتحديات، دجن��  ، تطبيق امليثاق الوط�ي لل��بية والت�و�ن،2013 -2000التقر�ر التحلي��   -20
رقم    -21 إطار  عدد    51  -17قانون  ر  العل�ي، ج.  والبحث  والت�و�ن  ال��بية  بمنظومة  ا�حجة    17  -6805يتعلق  )، ظه��  2019أغسطس    19(1440ذو 

املتعلق بمنظومة ال��بية والت�و�ن والبحث   51  -17اإلطار رقم    -) بتنفيذ القانون 2019غشت    9( 1440ذي ا�حجة    7صادر ��    1.19.113  شر�ف رقم

 العل�ي.
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االتحاد    �� املمثل�ن  الدولي�ن  الشر�اء  رفقة  واملتوسطة  العليا  العمومية  الوظيفة  منظومة  إصالح 

��  ل إعادة هي�ل��ا باالرتقاء بأساليب تدب��ها  األورو�ي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، من خال

. يندرج �� هذا اإلطار كذلك، قرار وضع أساتذة التعليم الثانوي 202022ترسيخ مهنن��ا �� ��اية    اتجاه

ع�� ملل  شهادة  ا�حاصل�ن  ا�جامعات  إشارة  رهن  من    ءالدكتوراه  الباحث�ن  األساتذة   �� ا�خصاص 

التخصصات ف��اير  .  مختلف  ع��    ،2019ومنذ  الطب،  مهن   �� الت�و�ن  بإصالح  ا�ح�ومة  قامت 

 ."الشراكة القائمة ب�ن الدولة والقطاع ا�خاص، واالتفاقيات مع �ليات الطب ا�خاصة

نظام  ي��ز ا�جانب التقشفي �� التوظيف بالتعاقد �� قطاع التعليم، ع�� مقارنة عدد مناصب الشغل ب

لل��بية والت�و�ن مع املناصب املالية ا�حدثة، وعدد املناصب املالية  التعاقد مع األ�اديميات ا�جهو�ة  

الوطنية. ال��بية  م��ا لقطاع  املمتدة من سنة    ا�خصصة  الف��ة  ، 2019إ�� حدود سنة    2016فخالل 

مجموعھ   ما  املالية  قوان�ن  م��ا    94653أحدثت  خصصت  ماليا،  ال��بية  16454منصبا  لقطاع   ،

وظ لهذه املناصب. أما عدد مناصب الشغل بالتعاقد مع األ�اديميات ا�جهو�ة  الوطنية، مع تراجع م�ح

ش�لت   فقد  والت�و�ن،  (  70.000لل��بية  الف��ة  خالل  وذلك  شغل،  ما 2019  -2016منصب  وهو   .(

 يظهره املبيان التا��. 

 

 

 

 
 

 .29. ص 2021 -2018اململكة املغر�ية، رئيس ا�ح�ومة، وزارة اإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية، ا�خطة الوطنية إلصالح اإلدارة   -22
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 :1مبيان رقم 

 

  -2019-2018-2017-2016:  املاليةللسنوات  املالية    قوان�ناملصدر: جدول تركي�ي باالعتماد ع��  

2020- 202123. 

نقص من الت�لفة ال�ي تتحملها الدولة ع�� مستوى  إ�� البالتعاقد    هذا النمط من التوظيف  يرمي  كما

املالية األجور  املناصب  لغياب  للموظف�ن، ونظرا  تقدمها  بالتعاقد.  ال�ي  التوظيف  باعتبار    ��  وكذلك، 

لاألساتذة  أن   ليست  و د��م  املتعاقدين  مماثلة  نظامية  اجتماعية  وضعية  لألساتذة  مشا��ة  امتيازات 

ل ا�خاضع�ن  الوطنية.  املرسم�ن  ال��بية  لوزارة  األسا��ي  بال  يبدو إذ  لنظام  �إجراء    عقدةالتوظيف 

 
، عدد مناصب الشغل بالتعاقد مع األ�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والت�و�ن. 2021، وأيضا السنة املالية  2020م يتضمن قانون املالية للسنة املالية  ل  - 23

املالية    1069كما تم إحداث   العل�ي خالل السنة  العا�� والبحث  ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي والتعليم  تحديد املناصب ، دون  2020منصبا لوزارة 

منصبا لنفس الوزارة دون تحديد املناصب ا�خصصة ل�ل   1044، حيث تم إحداث  2021ا�خصصة ل�ل قطاع، ونفس ال��يء بالنسبة للسنة املالية  

وزارة  ھ أمزازي:  ع�� ما صرح ب  2020  -2019وسم الدرا��ي  امل بيان بالنسبة ملن تم توظيفهم �� إطار التعاقد خالل  قطاع. وقد تم استكمال معطيات امل

املتعاقدين،   األساتذة  ملبار�ات  ال��ائية  النتائج  عن  اليوم  �علن  الوطنية  بتار�خال��بية  طرف  2020د�سم��    7حرر  و.م.ع   24كشـ من   | .

https://kech24.comlد مساءا. 40، ع�� الساعة الثامنة و 2021مارس   31ملوقع بتار�خ . تم االطالع ع�� ا 
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األ�اديميات    العبءلتخفيف   إ��  وتحو�لھ  ال�جز  من  لسنوات  �عا�ي  ال�ي  الدولة  م��انية  عن  املا�� 

القانون املتعلق بإحداث األ�اديميات، يتم من    10املادة  ا�جهو�ة �� إطار الالمركز�ة املالية. فبحسب  

يمية �� حدود توظيف األطر املنتمية إ�� هيئة التدريس باأل�اديمية �عد النجاح �� مباراة تنظمها األ�اد

م��اني  �� املقيدة  املالية  األ�اديميات �ش�ل ك��24��ااملناصب  م��انية  �عتمد  الدولة،   ، وال  م��انية  ع�� 

بحسب   األ�اديمية  م��انية  تت�ون  إذ  التمو�ل،  مصادر   �� تنوع  هناك  ما  القانون  من    9املادة  بقدر 

وا�خصصا اإلمدادات  جانب  إ��  األ�اديميات،  بإحداث  اإلعانات  املتعلق  من  الدولة،  م��انية  من  ت 

خاصة،  أو  عامة  أخرى  هيئة  و�ل  وهيئا��ا  ا�حلية  ا�جماعات  مع  شرا�ات  إطار   ��  واملساهمات 

قات القابلة لإلرجاع ال�ي تمنحها ا�خز�نة والهيئات العامة أو ا�خاصة وكذا االق��اضات املأذون  بيالتس

العمل، ��ا  ا�جاري  التشريعية  للنصوص  طبقا  مداخيل   ف��ا  املتنوعة،  واملداخيل  والوصايا  الهبات 

لها الحقا دا�خ تمنح  أن  ال�ي يمكن  املوارد األخرى  إ�� جانب �ل  بنشاطها،  ال�ي تقدمها واملرتبطة  مات 

 .25�شريعية أو تنظيمية أح�امبموجب 

  ، تخصيص أز�د من 2020تندرج أجور األساتذة املتعاقدين ضمن نفقات التسي��، وستعرف سنة  كما  

لل��بية والت�و�ن لتغطية نفقات أجور   1,72 لفائدة األ�اديميات ا�جهو�ة  التسي��  مليار درهم �إعانة 

مليار    7، حوا��  2020. وسيبلغ املبلغ اإلجما�� ألجور األساتذة سنة  إطار باأل�اديميات  -أستاذ  15000

من   أز�د  ا�ح�ومة  ستخصص  حيث  ا  300درهم،  �عميم  برنامج  لفائدة  درهم  األو��، مليون  لتعليم 

 
 من النظام األسا��ي ا�خاص باأل�اديميات. 10املادة  -24
 .1191)، ص 2000ماي   25( 1421صفر  21، 4798بإحداث األ�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والت�و�ن، ج.ر عدد  07 -00قانون رقم  -25
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من   األساتذة  100وأز�د  ت�و�ن  مصار�ف  لتغطية  درهم  مع    -مليون  شراكة  إطار   �� األ�اديميات  أطر 

 .26البنك الدو��

 توصيات صندوق النقد الدو��: الالمركز�ة املالية -2

املديونية   حول  السنوي  التقر�ر  تطو 2019بحسب   �� التحكم  تم  فقد  خالل   ر ،  املديونية  مؤشر 

السنوات املاضية رغم الوضعية العاملية الصعبة بفضل السياسة ا�ح�ومية ال�ي جعلت من أولو�ا��ا  

املاكرو  التوازنات  فقد -استعادة  و�التا��،  املديونية.  استمرار�ة  ع��  ا�حفاظ  أجل  من  اقتصادية 

وتحس�  العمومية  النفقات  ترشيد  أجل  من  املتخذة  التداب��  �جز  ساهمت  تقليص  من  املداخيل،  ن 

 . 2012سنة  %7,2، و2016سنة  % 4,3مقابل  2017سنة  %3,5امل��انية إ�� حدود 

مليار   3,47، وافق ا�جلس التنفيذي لصندوق النقد الدو�� ع�� إعطاء دين بقيمة  2016و�� يوليوز  

والسيولة الوقاية  خط  خالل  من  ال27دوالر  فخالل  الدو��،  النقد  صندوق  و�حسب  األخ��ة  .  سنوات 

نجحت السلطات املغر�ية �� تقليص مواطن الضعف �� املالية العامة وا�حسابات ا�خارجية، وتنفيذ  

شهرا لالستفادة من خط الوقاية والسيولة. كما   24إصالحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مد��ما  

وا  العامة  املالية   �� الضعف  مواطن  تقليص   �� كب��ة  خطوات  املغرب  ا�خارجية حقق  �حسابات 

أحرز   إذ.  هذه ا�خطة  ومعا�جة التحديات متوسطة األجل، بدعم من اتفاق�ن متتالي�ن لالستفادة من

 
قانون املالية   العام ملشروع، واإلطار  2019عرض وز�ر االقتصاد واملالية محمد بنشعبون حول حصيلة تنفيذ الستة أشهر من قانون املالية لسنة     -26

من  2020لسنة   أز�د  تخصيص  عن  األساتذة  100،  ت�و�ن  مصار�ف  لتغطية  درهم  سنة   -مليون  الدو��  البنك  مع  شراكة  إطار   �� األ�اديميات  أطر 

. العمق 2019يوليوز    25، خالل عرض قدمھ بمجلس النواب،  2023. أنظر: بنشعبون يدق ناقوس خطر ي��دد التقاعد.. و�كشف مشاريع سنة  2020

 عة الثالثة والنصف �عد الزوال.، ع�� السا2019يوليوز    31 :االطالع تار�خ وساعة  https://al3omk.com/441743.htmlاملغر�ي. 

. صندوق النقد 2016يوليوز    22مليار من خالل "خط الوقاية والسيولة"،  S 3,47: ا�جلس التنفيذي يوافق ع��  باملغر   355/16بيان �حفي رقم    -27

Approves-Board-Executive-IMF-Morocco-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/07/22/18/38/PR16355-الدو��.  
billion-47-US3 

https://al3omk.com/441743.html
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/07/22/18/38/PR16355-Morocco-IMF-Executive-Board-Approves-US3-47-billion
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/07/22/18/38/PR16355-Morocco-IMF-Executive-Board-Approves-US3-47-billion
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امل��انية األسا��ي،  قانون  تنفيذ  م��ا  تم �سبل متعددة  ما  العامة، وهو  املالية  أوضاع  �� ضبط  تقدم 

التقاعد.  معاشات  نظام  إصالح  ع��  النقد    واملصادقة  صندوق  مل��مة  و�حسب  فالسلطات  الدو��، 

تدعيم   مع  ا�خارجية  وا�حسابات  العامة  املالية   �� الضعف  مواطن  تقليص  ع��  العمل  بمواصلة 

 الر�ائز الالزمة لتحقيق نمو أع�� �ختلف شرائح الس�ان. 

السياق  و ذات  مراقبة  ��  من  �ل  ع��  املا��  الضبط  يرتكز  بأن  املغرب  الدو��  النقد  صندوق  أو��ى 

و�ج ع��  اإلنفاق  ا�حفاظ   �� سيساعد  "مما  أنھ  ع��  معت��ا  الضر�بية،  اإلصالحات  من  مز�د  راء 

املقرر   تنفيذ اإلصالح  �� حينھ  أن يجري  العامة  املالية  أوضاع  ا�خدمة  �استمرار�ة  تقاعد  � معاشات 

 املدنية والتحول بحرص نحو المركز�ة املالية العامة". 

، وز�ر االقتصاد واملالية، وعبد اللطيف ا�جواهري، مدير بنك املغرب، و�� رسالة من محمد بنشعبون 

  �� الدو�� املؤرخة  النقد  بأنھ  201828  نون��  30إ�� كريست�ن ال�ارد، مديرة صندوق  الرسالة  ، اعت��ت 

من الناتج    %10,5ع�� تحقيق كثلة أجور تقل عن �سبة  العمل  "فيما يتعلق باإلنفاق، �ع��م ا�ح�ومة  

املتوسطاالداخ��   املدى  �ستمر    ،إلجما�� ع��  الهدف. سوف  لتحقيق هذا  الالزمة  التداب��  وستتخذ 

من   مجموعة  خالل  من  ذلك  تحقيق  وسيتم  اإلداري.  م��ااإلصالح  التوظيف ؛  التداب��  ع��  ال��ك�� 

"وفيما يخص تنفيذ مشروع ا�جهو�ة املتقدمة، هناك أولو�ة أخرى �� اإلصالح ا�ح�ومي.  ."  التعاقدي

 . "يتم تطبيق الالمركز�ة املالية �عناية ل�حفاظ ع�� االستدامة املاليةس

 
28- IMF Country Report No. 19/24, MOROCCO REQUEST FOR AN ARRANGEMENT UNDER THE PRECAUTIONARY AND 
LIQUIDITY LINE—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR 
MOROCCO, January 2019, p53, 54. 
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امل  مشاورات  بخصوص  املغر�ية  السلطات  مع  الدو��  النقد  صندوق  فر�ق  مناقشات  إطار    راجعةو�� 

املراجعة الثالثة لألداء �� ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة الذي تمت   ،، وكذلك2017الرا�عة لعام  

، اعت��  2017نوفم��    7أكتو�ر إ��    25، وذلك خالل الف��ة املمتدة من  2016�� يوليوز    املوافقة عليھ

املا�� مستمرة العامة، ال تزال عملية الضبط  املالية  أنھ "ع�� جانب  النقد الدو�� ع��  وقد   ،صندوق 

� املتمثل  السلطات  هدف  مع  تتوافق  كما  سبتم��،  ��اية  منذ  عام  بوجھ  إيجابية  التطورات  �  �انت 

، ترحب 2018. و�النسبة لعام  2017من إجما�� الناتج ا�ح�� ��    %3,5تخفيض �جز املالية العامة إ��  

إ��   العامة  املالية  �جز  تخفيض   �� التقدم  ز�ادة  ��دف  باتخاذ    %3البعثة  ا�ح��  الناتج  إجما��  من 

قانو   �� إليھ  املشار  النحو  ع��  املصروفات  واحتواء  لإليرادات  داعمة  إ�� إجراءات  املرفوع  امل��انية  ن 

"ع�� املدى املتوسط، ينب�� دعم هدف السلطات املتمثل �� وضع الدين العام  :  ال��ملان"، معت��ا بأنھ

إ��   ليصل  مطرد  تناز��  مسار  عام    %60ع��  بحلول  ا�ح��  الناتج  إجما��  بنسبة  2021من  مقارنة   ،

ا�جار�ة نحو تحقيق الالمركز�ة �� املالية    ". وقد أيدت البعثة ما أسمتھ "ا�جهود2017�� عام    64,3%

مؤكدة مستوى ع��    العامة"  ع��  املا��  واالنضباط  والشفافية  الرشيدة  ا�حوكمة  ضمان  "ضرورة 

 . 29ا�ح�ومات ا�حلية"

  �� املغرب  مع  الرا�عة  املادة  مشاورات  الدو��  النقد  لصندوق  التنفيذي  ا�جلس  اختتام  إطار    13و�� 

تحملها.  2017د�سم��   يمكن  حدود   �� الدين  بقاء  لضمان  املا��  الضبط  باستئناف  املديرون  رحب   ،

 
راجعة وامل  2017خ��اء الصندوق يجرون مناقشات �� إطار مشاورات املادة الرا�عة لعام    -، املغرب427/17صندوق النقد الدو��: بيان �حفي رقم     -29

اتفا ظل   �� لألداء  واالثالثة  الوقاية  "خط  https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/11/07/pr17427-2017نوفم��    7سيولة".  لق 

morocco-with-pll-of-review-third-and-consultation-iv-article-2017-completes-staff-imf امل ع��  االطالع  بتار�خ  (تم  ماي   22وقع 

2019.( 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/11/07/pr17427-imf-staff-completes-2017-article-iv-consultation-and-third-review-of-pll-with-morocco
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/11/07/pr17427-imf-staff-completes-2017-article-iv-consultation-and-third-review-of-pll-with-morocco
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بدعم النفقات  مات �خلق ح�� ما��  دوأيدوا ا�جهود الرامية إ�� ضبط اإلنفاق ع�� األجور والسلع وا�خ

ذات األولو�ة ع�� املدى املتوسط، كما أيدوا ا�حرص �� تنفيذ الالمركز�ة املالية، و�جراء إصالح شامل 

ستمرار �� تنفيذ اإلصالحات الهي�لية واسعة النطاق، معت��ين  مة املدنية، مؤكدين ع�� أهمية اال دل�خ

األعمال بيئة  لتعز�ز  ا�جهود  مواصلة  الضروري  من  سي�ون  ا�حوكمة بأنھ  تحس�ن  ذلك   �� بما   ،

 .30والتعليم والتدر�ب امل�ي، �غية تخفيض البطالة"

شهد العقد املا��ي اهتماما متجددا بمفهوم الالمركز�ة املالية أو الفيدرالية املالية،  �� هذا السياق،  

أصبحت والو�الة    وال�ي  الدو��  البنك  من  بدعم  العالم  مستوى  ع��  "اإلصالح"  أجندة  من  جزءا 

اآلسيوي ا التنمية  و�نك  للتنمية  ال  وغ��هم  ألمر�كية  جزءا  أصبحت  كما  اس��اتيجيات    يتجزأ ،  من 

 .31التنمية االقتصادية وا�ح�امة �� االقتصاديات النامية واالنتقالية

وهنا الالمركز�ة.  ضمن  بالتعاقد  التوظيف  إصالح  بالمركز�ة   و�ندرج  الدول  من  الكث��  اهتمت 

كنتيجة املالية  ��    السلطات  الدولي�ن  املانح�ن  �عض  ب،  الثمانيناتلضغوط  بنقل  قامت  حيث 

املركز�ة ا�ح�ومة  من  والتمو�ل  اإلنفاق  االستغالل    إ��  مسؤوليات  ��دف  وذلك  ا�حلية،  الوحدات 

بالالمركز�ة املالية انتقال ا�ح�ومة املركز�ة إ�� ا�ح�ومات ا�حلية(الواليات،   .و�قصد32للموارد  ء الكف

 
، تم 2017د�سم��    15مع املغرب،    2017صندوق النقد الدو��، ا�جلس التنفيذي يختتم مشاورات املادة الرا�عة لعام  497/17بيان �حفي رقم   -30

بتار�خ   concludes-board-executive-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/12/14/pr17497-.2019ماي    22االطالع 
morocco-with-consultation-iv-article-2017 

31- James Edwin Kee, fiscal decentralization : theory as reform, the georgewashingtonuniversity. P 
3.https://www2.gwu.edu/~clai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf 

الرا�ع    -32 السنوي  الكتاب  والتطبيق"،  النظر�ة  ب�ن  سور�ة:   �� والالمركز�ة  "املركز�ة  الباحث�ن،  من  سبتم��  2018مجموعة  عمران 2018،  مركز   ،

 . 29للدراسات االس��اتيجية. ص 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-morocco
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-morocco
https://www2.gwu.edu/%7Eclai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf
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املهامالبلد  ا�جهات، املالية ألداء هذه  واإليرادات  اإلدار�ة  السلطة  �� وظائف محددة مع  و�� 33يات)   .

خ إ��  للوصول  للس�ان  الفرصة  إتاحة  إ��  التوزيع  إعادة  ��دف  الالمركزي  �ش�ل دالتمو�ل  مات 

عبي  متساو  ا�ح�ومات    ءدون  ب�ن  الفوارق  خفض  باألحرى  الهدف  املالية  الفيدرالية  و��  أك��،  ما�� 

و�يلماز"يالحظ  هنا  .و 34حليةا� فخاخ   "إبل  من  للهروب  الالمركز�ة  نحو  تتجھ  النامية  البلدان  أن 

املاكرو  االستقرار  وعدم  الفعالة،  وغ��  الناجعة  غ��  النمو -ا�ح�امة  كفاية  وعدم  اقتصادي، 

 .35االقتصادي

�عز�ز  الرامية إ��  �� السياق املغر�ي، ارتبطت الالمركز�ة املالية من جهة، بتوصيات التقار�ر الوطنية  

و�ارتفاع  التعاقدي،  التوظيف  جانب  إ��  املالية،  املصادر  تنويع  ع��  وا�حث  األ�اديميات  استقاللية 

 ات الدين ا�خار��. يكثلة األجور، ومن جهة أخرى، ارتبطت بتوص

املؤ  ظلت  القاعدة لقد  املمركز  اإلداري  التدب��  من  جعلت  إدار�ة  ملساطر  خاضعة  التعليمية  سسات 

جميع   أن  بحيث  لها،  لتدب��    االختياراتاألساس  بالنسبة  أو  امل��انية  لتدب��  بالنسبة  سواء  والقرارات 

و�ن الذي بدأ أن تم تب�ي امليثاق الوط�ي لل��بية والت�  ، إ��ت تتم ع�� مستوى الوزارةناملوارد البشر�ة �ا

 .36�� إحداث �غي�� تدر��� ملنح األ�اديميات �عض الصالحيات ع�� مستوى التدب�� املا�� واإلداري 

 
33- James Edwin Kee, fiscal decentralization : theory as reform, the georgewashingtonuniversity. P 
3https://www2.gwu.edu/~clai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf 
34- Bernard Dafflon and Thiery Madiès, decentralization : a few principlesfrom the theory of fiscal federalism, agence 
française de développement, paris Notes and documents No. 42. June 2011. 
35- Bernard Dafflon and Thiery Madiès, decentralization : a few principlesfrom the theory of fiscal federalism, agence 
française de développement, paris Notes and documents No. 42. June 2011. 

تطو�ر جودة ال��بية باملغرب". مقال منشور ع�� الرابط   عبد اللطيف محمد خطا�ي، "استقاللية املؤسسات التعليمية وتوصيات البنك الدولينحو  -36

 .17h 41 mnع�� الساعة2019 نون��   21تم االطالع ع�� املوقع يومwww.urlr.me/QD3HKالتا��: 

https://www2.gwu.edu/%7Eclai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf
http://www.urlr.me/QD3HK
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، اس��اتيجية جديدة إلصالح اإلدارة العمومية تم تن�يلها ��  2003وقد اعتمدت ا�ح�ومة املغر�ية سنة  

صالح امل��انيا�ي، مشاريع لتحس�ن  إطار "برنامج دعم إصالح اإلدارة العمومية" الذي ضم إ�� جانب اإل 

وتتج�� أبرز األهداف املرتبطة بتحس�ن طرق تدب�� املوارد البشر�ة بوضع    طرق تدب�� املوارد البشر�ة.

والالتمركز   والكفاءات،  والوظائف  لألعداد  توق��  تدب��  و�رساء  األجور،  كثلة   �� للتحكم  تداب�� 

املستمر والت�و�ن  وقد  37اإلدار��ن  املغا  تبلورت.   �� األجور  كثلة   �� التحكم  سنة  دتداب��  الطوعية  رة 

2005 . 

لسنة    لقد التحلي��  التقر�ر  والت�و�ن  382014توصل  لل��بية  الوط�ي  امليثاق  تطبيق  حول   ،2000-  

االس��اتيجية  2013 الرؤ�ة  عليھ  اعتمدت  والذي  امل��انية  2030  -2015،  �ون  إ��  خصص��ا،   ال�ي 

والتعليم   لل��بية  ب  الدولة  ارتفعت  امل�ي  والت�و�ن  درهم،    22العا��  من    إذمليار  مليار    24,8انتقلت 

.  كما تمثلت نتائج التقر�ر أيضا �� استمرار 2011مليار درهم سنة    62، إ�� أك�� من  2001درهم سنة  

سلسلة اتخاذ القرار ال�ي تر�ط اإلدارة املركز�ة باملستو�ات الالمركز�ة �� االشتغال كما �انت من قبل، 

نقإذ   ألن  القرارات،  من  العديد  صاحبة   �� املركز�ة  الهيئات  واختصاصا��ا  بقيت  صالحيا��ا  ل 

تتخذ لم  مرافقة  إجراءات  ع��  متوقفا  �ان  والت�و�ن  لل��بية  ا�جهو�ة  التقر�ر  ،  لأل�اديميات  ليو��ي 

 . ا�خاصة ��ا بتعز�ز استقاللية األ�اديميات، وا�حث ع�� تنويع املصادر املالية

 
 . 0162. ا�جزء األول. 2017و  2016التقر�ر السنوي للمجلس األع�� ل�حسابات برسم سن�ي  -37
 .2014، تطبيق امليثاق الوط�ي لل��بية والت�و�ن، املكتسبات واملعيقات والتحديات، دجن�� 2013 -2000التقر�ر التحلي��   -38
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سن�ي   برسم  ل�حسابات،  األع��  للمجلس  السنوي  التقر�ر  عدد    ،201739و  2016و�حسب  بلغ  فقد 

من   %82,5، ي��كز حوا��  2016. وخالل سنة  860.253، ما يقارب  2016العامل�ن بالقطاع العام سنة  

بنسبة   املقدمة   �� الوطنية  ال��بية  و�أ�ي قطاع  أر�ع قطاعات وزار�ة.  املدني�ن داخل     %49,4املوظف�ن 

ال  والتعليم  والداخلية  ال�حة  بقطاعات  متبوعا  املوظف�ن،  أعداد  أعداد موظف��ا من  تمثل  ال�ي  عا�� 

 من مجموع املوظف�ن املدني�ن للدولة. %4,2و %8,4و %20,5ع�� التوا�� �سب 

رقم   سنة  2مبيان  العام  بالقطاع  العامل�ن  عدد   :2016

 

تركي�ي باالعتماد ع�� معطيات التقر�ر السنوي للمجلس األع�� ل�حسابات، برسم   املصدر: مبيان

 201740و 2016سن�ي 

 
 .2016. ا�جزء األول. 2017و  2016التقر�ر السنوي للمجلس األع�� ل�حسابات برسم سن�ي  -39
 نفسھ. -40

,  قطاع التربیة الوطنیة
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2016عدد العاملین بالقطاع العام سنة 
860.253

من الموظفین یتركزون داخل أربع قطاعات وزاریة% 82,5
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سنة   لألجور  ا�خصصة  االعتمادات  بلغت  فقد  امل��انية،  مستوى  يفوق  2016وع��  ما  مليار    120، 

و   36,5سب  م��ا تركز بثالث قطاعات وزار�ة، و�� ال��بية الوطنية والداخلية وال�حة بن  %59درهم،  

من كثلة األجور داخل أر�ع قطاعات، و�� التعليم    %12,7ع�� التوا��، فيما ت��كز �سبة  %7,1و  15,2

البا��   و�توزع  ا�خارجية.  والشؤون  واملالية  والعدل  واإلدارات    %28,6العا��  القطاعات  با��  ب�ن 

 العمومية. 

 2016: االعتمادات ا�خصصة لألجور سنة 3مبيان رقم 

 

ع��    املصدر: باالعتماد  تركي�ي  سن�ي  مبيان  برسم  ل�حسابات  األع��  للمجلس  السنوي  التقر�ر 

 . 2016. ا�جزء األول. 2017و  2016

األجور،    قد رصد و  كثلة  ارتفاع  انتقلت  بالتقر�ر   120إ��    75,4من    2009و  2008ب�ن سن�ي  ما  حيث 

من   ارتفاعا  يمثل  ما  وهو  درهم،  هذه   %11,84إ��    11,38مليار  وخالل  ا�خام.  الداخ��  الناتج  من 

36.50%

15.20%

7.10%

12.70%

28.60%

التربیة الوطنیة الداخلیة الصحة التعلیم العالي والعدل 
والمالیة والشؤون 

الخارجیة

باقي القطاعات واإلدارات
العمومیة

2016االعتمادات المخصصة لألجور سنة 
ملیار درھم120ما یفوق 

59%منھا تتركز بثالث قطاعات وزاریة



 

 

:باملغرب التعليم �� بالتعاقد التوظيف  

 االجتماعية التداعيات إ�� االقتصاد حكم  من

 

28 

بلغ   سنوي  نمو  بمعدل  املوظف�ن  نفقات  ارتفعت  للناتج  %5,3الف��ة،  سنوي  نمو   معدل  مقابل   ،

حدود    �� ا�خام  سنوات  %3,92الداخ��  قياسية  ارتفاعات  األجور  كثلة  عرفت  وقد   2011و  2009. 

خالل 2014و  2012و اتخاذها  تم  ال�ي  املوظف�ن  أجور   �� للز�ادة  االستثنائية  القرارات  . وذلك �سبب 

 هذه السنوات.

، من ب�ن أك�� النسب بمنطقة الشرق األوسط و�فر�قيا. 2016و�عد كثلة أجور املوظف�ن باملغرب سنة  

ون والتنمية االقتصادية فإن هذه �� تو�س. و�� دول مجموعة التعا   %12,7�� مصر و    %7,2إذ تبلغ  

عن   تقل  تتجاوز    ،%10النسبة  ال  فإن    %9,4حيث  التقر�ر،  نفس  و�حسب  فر�سا.   الوظيفة �� 

، ارتفعت كثلة األجور بنسبة  2016  -2008العمومية تفوق القدرات االقتصادية للدولة. فخالل الف��ة  

الل نفس الف��ة. ويعزى هذا االرتفاع فقط خ  %9بينما ارتفع عدد املوظف�ن املدني�ن بنسبة    ،59,2%

للموظف�ن  لكتلةالقوي   السريعة  ال��قية  عن  امل��تبة  الز�ادات  إ��  القرارات   ،األجور  إ��  باإلضافة 

األجور   �� للز�ادة  الوطنية،   ،ا�ختلفة  ال��وة  مع  و�املقارنة  استثنائية.  ظروف   �� جلها  اتخاذ  تم  وال�ي 

هذا   ويعزى  الواحد،  للفرد  ا�خام  الداخ��  الناتج  أضعاف  ثالثة  حوا��  املتوسط  الصا��  األجر  يمثل 

 ألجر املتوسط باملغرب للز�ادات ا�ختلفة ال�ي تم إقرارها خالل جوالت ا�حوار االجتما��.الرتفاع �� اا

بالف��ة   املتعلقة  التوقعات  أبرزت  ل�حسابات،  2021  -2017وقد  األع��  ا�جلس  تقر�ر  وال�ي تضم��ا   ،

، فإن  %3,6استمرار كثلة األجور �� االرتفاع، مف��ضا ع�� أنھ إذا �انت �سبة نمو اقتصادي �� حدود  

سنة    %11,5إ��  ، لتصل  2016سنة    %11,84�سبة كثلة األجور من الناتج الداخ�� ا�خام ستنتقل من  

2021 �� للتحكم  املتخذة  لإلجراءات  صارم  بتطبيق  رهينة  تظل  التوقعات  هذه  أن  ع��  اعت��  وقد   .
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األجور بصرف النظر عن احتماالت وقوع أحداث استثنائية قد تقت��ي ال�جوء إ�� توظيفات بأعداد 

سنة   حدث  كما  األجور   �� ز�ادات  إ��  أو  ر 2011كب��ة  التوقعات  هذه  تظل  كما  بتحقيق ،  أيضا  هينة 

. و�ما أن عدد املوظف�ن ليس مرتفعا مقارنة باملعدالت الدولية، ونظرا لصعو�ة  %3,5�سب نمو تفوق  

املوظف�ن   نفقات   �� للتحكم  متاحة  تبقى  ال�ي  السبل  فإن  األجور،  مستو�ات  تخفيض  ع��  اإلقدام 

 تتمثل �� تخفيض وت��ة التوظيفات إ�� حد مقبول. 

ا أيضا  التقر�ر  املوظف�ن رصد  نفقات  أن  تب�ن  إذ  املوظف�ن.  أعداد  استقرار  رغم  األجور  كثلة  رتفاع 

الوقت الذي يميل فيھ عدد املوظف�ن إ�� االستقرار. و�رجح هذا التباين إ�� ارتفاع    باستمرار �� تتطور 

الدرجة   �� ال��قية  وتأث��  االجتما��  ا�حوار  إطار   �� تقررت  ال�ي  الز�ادات  بحسب  األجور   مستو�ات 

 لالتمركز اإلداري.اوالسلم ال�ي أصبحت تتم �ش�ل تلقائي. وقد أو��ى التقر�ر بإرساء سياسة فعلية 

 . ثانيا: التداعيات االجتماعية للتوظيف بالتعاقد

العمومية،  الوظيفة  مكسب  وفقدان  التعليم   �� الراعية  الدولة  تراجع  إ��  بالتعاقد  التوظيف  أدى 

القطاع   امتيازات  املمول وتراجع  الدولة ��  �عد  لم  العمل، حيث   �� واستقرار  أمن وظيفي  العام من 

م��انية   من  ؤدى 
ُ
ت ال�ي  األجور،  مستوى  ع��  املالية  الالمركز�ة  اعتمدت  كما  للقطاع،  األسا��ي 

األ�اديميات ا�جهو�ة. وهو ما أدى إ�� تنامي موجة االحتجاج االجتما�� لتنسيقية األساتذة املتعاقدين  

 باس��جاع مكتسبات القطاع العام. للمطالبة 
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 تراجع الدولة الراعية �� التعليم وفقدان مكسب الوظيفة العمومية  -1

� مكسبا  العمومية  الوظيفة  ش�لت  االستقالل،  ع��  املغرب  حصول  الشهاداتمنذ  حيث حام��   ،

ا إ��  ا�جامعات  �خر���  التلقائي  للولوج  �وسيلة  للمغار�ة،  االجتما��  ا�خيال   �� لوظائف  �ش�لت 

بتوظيف سياسة طوعية لتعميم حيث قامت  العمومية، وذلك �� سياق حاجة الدولة إ�� أطر إدار�ة ،  

تمأسست ا�جامعة �ش�ل تدر���    ،��دف تأم�ن األطر من أجل هيا�ل إدار�ة جديدة. و�ذلك  ،التعليم

 . 41لعمومية�� مخيال الشباب وعائال��م، كمزود لدبلومات تضمن الولوج التلقائي �� الوظيفة ا 

توفر    �انت  ال�ي  الراعية  للدولة  تراجعا  التعليم  قطاع   �� التعاقدي  التوظيف  �ش�ل  اإلطار،  هذا   ��

القطاع العام �أداة رئيسية لتوظيف خر��� ا�جامعات، كما �ش�ل تراجعا عن تمو�ل خدمة التعليم، 

 حيث تم تحو�لھ إ�� املؤسسات العمومية �� إطار عقود.

اال  فقدان  إ��  التحول  هذا  األ�اديميات، أدى  أطر  املتعاقدين  األساتذة  لفئة  االجتماعية  متيازات 

املتمثلة �� األمن الوظيفي واالستقرار �� العمل، مؤديا بذلك، إ�� شرخ ب�ن فئت�ن من األساتذة داخل 

الوطنية،  ال��بية  وزارة  ملوظفي  األسا��ي  النظام  عل��م  ينطبق  الذين  األساتذة  فئة  القطاع،  نفس 

� إطار الوظيفة العمومية، وفئة األساتذة املتعاقدين أطر األ�اديميات، املندرج�ن �� إطار واملندرج�ن �

 النظام األسا��ي ألطر األ�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والتعليم. 

يواكبھ   لم  إصالح  وهو  الراعية.  الدولة  تراجع  إ��  التوظيف  من  الش�ل  هذا  ي�ئ  أدى  ثقا��  �غي�� 

ش�ل الدولة ال�ي ا��حبت تدر�جيا من �عض أدوارها   مع �غ��للتكيف    املستفيدين من هذه ا�خدمات

 
41-  Mellakh Kamal, «l'expansion scolaire et universitaire au Maroc: aspect et enjeux». In GEISSER V. (dir.), diplômés maghrébins d'ici 
et d'ailleurs, Paris, éd. du CNRS. 1999. 
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باإلصالح،   املشمولة  للفئات  االجتماعية  املعاي��  و�عديل  هذا    حيثاالجتماعية،  يرافق  اإلصالح لم 

هذا �� الوقت .  42و�ناء ثقافة االبت�ار، وتوجھ الشباب نحو املقاولة والقطاع ا�خاص  �غي�� للعقليات

الشباب  يھ  فيطمح  الذي   العمومية%60(املغر�ي  جل  با�خدمة  االلتحاق  إ��  موجة   .)،  أجمعت  إذ 

ع�� التشبث بالدولة ا�حارسة والراعية كمطلب لتنسيقية األساتذة املتعاقدين،  االحتجاج االجتما��  

العام   النظام األسا��ي   �� و�دماجهم  التعاقد  بإسقاط  للوظيفة رئيس ملوجة االحتجاج. حيث طالبت 

 . العمومية

للقطاع، حيث اعت��ت تنسيقية األساتذة   الرئيس  الدولة �� املمول  ال��اجع، فلم �عد  إ�� جانب هذا 

املتعاقدين أن األ�اديميات ال تتوفر ع�� خدمات قابلة للبيع، كما هو حال مجموعة من املؤسسات  

خد ع��  يتوفر  الذي  ا�حديدية  للسكك  الوط�ي  املكتب  (مثل  حالة  العمومية  و��  التذاكر)،  بيع  مة 

توقفت الوزارة الوصية مستقبال عن �خ االعتمادات ا�خاصة بأجور هؤالء األساتذة، فإ��ا ستفرض 

 .43�غية أداء مستحقات هؤالء األساتذة، و�التا�� املس بمجانية التعليم األسر،رسوما للت�جيل ع�� 

الصدد ذات  قانون ��  فبحسب  رقم    -،  ب  51-17إطار  والبحث املتعلق  والت�و�ن  ال��بية  منظومة 

للقطاع44العل�ي األسا��ي  املمول   �� الدولة  �عد  لم  ع��،  عمل  بل  والشر�اء    ،  األطراف  �ل  تمك�ن 

واألسر  ا�خاص  والقطاع  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات  ال��ابية  ا�جماعات  خصوصا  املعني�ن 

 
م  -42 مستجدات  اإلقلي�ي،  االقتصاد  آفاق  العاملية،  واملالية  االقتصادية  لألوضاع  استقصائية  إفر�قيا دراسات  وشمال  األوسط  الشرق  نطقة 

 ، صندوق النقد الدو��. 2018وأفغا�ستان و�اكستان، ماي 
 تراجع بيانات ا�جلس الوط�ي للتنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عل��م التعاقد ع�� صفحة الفا�سبوك. -43
 .51 -17قانون إطار رقم   -44
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أ  45امليسورة من هذا القانون قد نصت ع��    45ن املادة  من اإلسهام �� قطاع ال��بية والت�و�ن. فرغم 

ضمان الدولة �جانية التعليم العمومي �� جميع أسالكھ وتخصصاتھ، والعمل ع�� �عبئة وضمان �ل  

باملقابل  املساواة، فقد نص  واملواطن�ن ع�� قدم  املواطنات  �افة  متناول   �� املتاحة �جعلھ  اإلم�انات 

ال��  �� توف��  القطاع ا�خاص  ب�ن املؤسسات  ع�� مساهمة  التمو�ل  تنويع مصادر  بية والتعليم، وع�� 

والقطاع   والشر�اءالعمومية  ��    ا�خاص  الالمركز�ة  سياسة  تفعيل  مواصلة  جانب  إ��  الدولي�ن، 

 التعليم، ع�� �عز�ز االستقاللية الفعلية ل�جامعات واأل�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والت�و�ن. 

املادة   تنص  ذاتھ،  السياق  ع�13��  للقطاع ،  التا�عة  والت�و�ن  والتعليم  ال��بية  مؤسسات  ال��ام   �

ا�خاص، �� إطار من التفاعل والت�امل مع با�� م�ونات املنظومة، بمبادئ املرفق العمومي �� تقديم 

وضعية    �� ولأل�خاص  املعوزة  األسر  ألبناء  والت�و�ن  والتعليم  ال��بية  توف��   �� واملساهمة  خدما��ا، 

املو  وكذا  املادة  إعاقة  وتنص  خاصة.  وضعية   �� تفعيل 40جودين  ملواصلة  الالزمة  التداب��  ع��   ،

سياسة الالمركز�ة والالتمركز �� تدب�� املنظومة ع�� املستوى ال��ا�ي، و�عمال مبدأ التفريع من أجل 

إل��ا،  املو�ولة  واالختصاصات  املهام  ممارسة  من  للمنظومة  وا�حلية  ا�جهو�ة  التدب��  بنيات    تمك�ن 

التنظي�ي، بما يالءم مهامها ا�جديدة، ع��  البنيات املذ�ورة ع�� املستوى  والسيما م��ا، إعادة هي�لة 

�عز�ز  مع  املوارد  استعمال   �� وال��شيد  املهام   �� والتناسق  الوظائف،   �� الت�امل  مبادئ  أساس 

 استقاللي��ا بكيفية تدر�جية.

 
امليسورة جدال    -45 �� أثار مصط�ح األسر  أم  العمومي  التعليم  �� مدارس  أبناءها  املغرب تدرس   �� امليسورة  البعض هل األسر  ونقاشا، بحيث �ساءل 

 القطاع ا�خاص؟ مع العلم أن من يدرس أبناؤه �� التعليم العمومي هم فقط أبناء الطبقة املتوسطة والفق��ة.
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مة ال��بية والت�و�ن والبحث العل�ي، السيما ع��  ، ع�� تنويع مصادر تمو�ل منظو 46كما تنص املادة  

املعني�ن، خصوصا   والشر�اء  األطراف  والقطا��، من خالل مساهمة جميع  الوط�ي  التضامن  تفعيل 

، يحدث  47م��م ا�جماعات ال��ابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع ا�خاص. و�حسب املادة  

لتنويع  خاص  صندوق  املالية  قانون  وتحس�ن    بموجب  والت�و�ن،  ال��بية  منظومة  تمو�ل  مصادر 

العمومية ومساهمات  واملقاوالت  الدولة واملؤسسات  الشراكة من طرف  إطار   �� تمو�لھ  يتم  جود��ا، 

 القطاع ا�خاص و�ا�� الشر�اء. 

تنص ع�� أنھ "يتع�ن ع�� الدولة أن تقوم بتطو�ر برامج للتعاون والشراكة �� إطار   48و�دورها املادة  

لتعاون الدو�� �� مجال ال��بية والتعليم والت�و�ن والبحث العل�ي، وخاصة فيما يتعلق بتمو�ل �عميم ا

ا�حياة،  مدى  والتعليم  األمية،  ومحار�ة  النظامية،  غ��  وال��بية  �عد،  عن  والتعليم  اإللزامي،  التعليم 

 لعل�ي. وتنمية البحث العل�ي، والرفع من جودة منظومة ال��بية والت�و�ن والبحث ا

إ�� األ�اديميات  بالعودة  العديد من،  46األنظمة األساسية ألطر  أ��ا حملت  لهذه    47ا�حقوق   فاملالحظ 

والتدر�ب، واملالفئة،   الت�و�ن  ال��قية،  لوضعي��م،  املطابقة  والتعو�ضات  األجرة   �� ا�حق   �� تمثلة 

 ا�حركة الوطنية، حيث اقتصرت، ممارسة ا�حق النقا�ي، مع منعهم من  واالستثنائيةالرخص اإلدار�ة  

وهو ما اعت��تھ تنسيقية  .  48فقط  أل�اديميةا�جهوي ل��اب  الداخل  بحركة  ع�� تمتيعهم    تلك األنظمة

املتعاقدين   بي��م  تمي�� األساتذة  القطاعوظفمو��ن  ا  ا�حركة  و ،  ملرسم�نا  ي  بحق  يتمتعون  الذين 

األ�اديميات  الوطنية أطر  يخضع  ذلك،  جانب  إ��  ا.  التقاعللنظام  رواتب  ملنح  املعروف �جما��  د 

 
 لل��بية والت�و�ن لألنظمة األساسية ا�خاصة بموظفي األ�اديميات. �اديميات ا�جهو�ة  األ  إصدارهذه التسمية جاءت �عد  -46
 األ�اديميات.النظام األسا��ي ألطر  من 6املادة  -47
 من النظام نفسھ. 6املادة  -48
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" بـ  للتقاعد  الذي  و   ،RCR  "49اختصارا  املغر�ي  الصندوق  و��ن  بينھ  الفرق  طر�قة  "  CMR"يكمن   ��

 .�عد ت�لف��ا منخفضة �� النظام ا�جما�� ملنح رواتب التقاعد ، فهذه األخ��ة احتساب أجرة التقاعد

األ�اديمية،    أما ألطر  اإلدار�ة  بالوضعيات  العمومي،  املوظف  وضعيات  عن  تختلف  حيث ف�ي 

اقتصرت األنظمة األساسية ألطر األ�اديميات ع�� وضعيت�ن يتمتع ��ما إطار األ�اديمية وهما: وضعية  

التوق ووضعية  بالعمل  العملالقيام  عن  املؤقت  ��ا  50يف  متع  ال�ي  الوضعيات  با��  �شملهم  ولم   ،

لسنة العمومية  للوظيفة  األسا��ي  القانون  خالل  من  العمومي  املوظف  املغر�ي  و��:    1958املشرع 

اإلشارة. رهن  والوضع  واالستيداع  ا�حركة    اإل�حاق   �� املشاركة  يمك��م  ال  األ�اديميات  أطر  أن  كما 

األسا��ي   التعليم  ب�ن  التحرك  لهم  يضمن  قار  ما��  منصب  ع��  يتوفرون  وال  الوطنية  االنتقالية 

 .51بأسالكھ الثالث والتعليم العا�� و��ن قطاع التعليم وقطاعات أخرى 

 موجة االحتجاج االجتما�� الس��جاع مكتسبات القطاع العام  -2

االحتجاج تنامي موجة  ، ��  �� قطاع التعليم ع�� التوظيف التعاقدي  سياسة اإلصالحأثر لأهم  يتمثل  

أجمعت حيث    تخ�� الدولة عن أدوارها االجتماعية.  ون يرفض  مباعتبار أ��ألساتذة التعاقد    االجتما��

ث بالدولة ا�حارسة  ، ع�� التشبال�ي خاض��ا تنسيقية األساتذة املتعاقدينموجة االحتجاج االجتما��  

االحتجاج ملوجة  رئيس  كمطلب  مطالبة  والراعية  التعاقد  ،  األسا��ي    واإلدماجبإسقاط  النظام   ��

 .للوظيفة العمومية

 
 من النظام ا�حدث لأل�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والت�و�ن. 50املادة  -49
 من النظام األسا��ي ا�خاص بأطر األ�اديميات .  56املادة  -50
، ع�ــ� موقــع بناصــا، 2020نــوفم��  7�غــرد خــارج الســرب واســتقرارنا النف�ــ�ي أو�ــ� مــن اللوحــات اإللك��ونيــة، الســبت  جمــال العبيــد، الكر�ــ�: أمــزازي  - 51

https://banassa.com/home/53885.html  ،  15:22، ع�� الساعة 2021تمت ز�ارة املوقع بتار�خ فاتح أبر�ل. 

https://banassa.com/home/53885.html
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�ان  و  إذ  االحتجاج.  موجة   �� �سبب  الذي  السياق  اإلصالح  سياسة  من  �ش�ل  ا�جديد  النمط  لهذا 

التعليم،    التوظيف، قطاع   �� الراعية  الدولة  تراجع   �� تبلور  للدولة،  االجتما��  الدور  ع��  ع��  تأث�� 

إ�� جانب ببعض مجاالت العمل العام    املؤسسات العمومية  ع�� ت�ليف،  سياسة اجتماعيةخوصصة  

  .�� تمو�ل قطاع عمومي �ان باألمس القر�ب من تدخل الدولة  ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص  الشراكة

عن   الدولة  تخ��  ضمنيا  ترفض  ال�ي  االجتما��  االحتجاج  موجة   �� �سبب  الدور مما  و�جعلها  هذا   ،

تتشبث بمكتسبا��ا االجتماعية ال�ي لطاملا وفر��ا الدولة ع�� القطاع العام، منذ حصول املغرب ع�� 

 .االستقالل

رد فعل ع�� هذا ال��اجع. كلتنسيقية األساتذة،  �� هذا السياق، اندلعت موجة االحتجاج االجتما��  

للمطالبة بإدماجهم �� النظام األسا��ي للوظيفة العمومية، والذي يتيح   �م بقوةبرزت احتجاجا� حيث  

الوظيفيلهم   واألمن  امل�ي،  اتفاق   .االستقرار  هناك  �ان  املتعاقدين،  األساتذة  مطلب  يظهر  أن  وقبل 

الت�و�ن عن التوظيف والنقص من املنحة    سيا��ي مع األساتذة املتدر��ن من أجل إرجاء مرسوم فصل

 .201652إ�� طاولة ا�حوار، لتقوم ا�ح�ومة �سن التعاقد سنة 

فهم داللة رفض التعاقد واملطالبة باإلدماج �� النظام األسا��ي، املطالبة باس��جاع مكسب القطاع 
ُ
وت

العام، الذي �عد �� تمثالت األساتذة كحق للمغار�ة وكمكسب حافظت عليھ ا�ح�ومات السابقة، ��  

ام منذ حصولھ ع�� ، الذي يحكم نظرة املغار�ة إ�� القطاع الع norme socialeإطار املعيار االجتما��  

املعيار   �عت��ها  ال  بينما  حق.  بمثابة  العمومية  الوظيفة  �عت��  التنسيقية  يجعل  ما  وهو  االستقالل. 

 
�� برنامج مباشرة  (يمثل األساتذة ا�حتج�ن)تنسيقية األساتذة املتعاقدين، عضو  2017أستاذ متعاقد، من فوج  األستاذ عمر القاس�ي،    تدخل  -52  ،

 watch?v=yLj9fOGOp7E/https://www.youtube.com. 2019مارس  13، معكم، حول قضية األساتذة املتعاقدين

https://www.youtube.com/watch?v=yLj9fOGOp7E
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أهداف norme juridiqueالقانو�ي   بمثابة  املغر�ي  الدستور  اعت��ها  و�نما  حاسمة،  حقوق  بمثابة   ،

 .53وا�جماعات ال��ابية ذات قيمة دستور�ة �عمل ع�� تحقيقها الدولة واملؤسسات العمومية

 خالصة:

و�توصيات   االقتصادي،  بالعامل  بالتعاقد،  التوظيف  ع��  التعليم  قطاع   �� اإلصالح  سياق  ارتبط 

قطاع   �� الراعية  الدولة  تراجع  إ��  أدى  العمومية  السياسة   �� �عديل  وهو  الدو��.  النقد  صندوق 

تعاقد. وقد قادنا تحليل سياق وتداعيات  التعليم، واندالع موجة من االحتجاج االجتما�� ألساتذة ال

إصال��،  كن�ج  بالتعاقد  التوظيف   �� االقتصادي  العامل  دور   �� تتمثل  عامة  خالصة  إ��  اإلصالح 

�سبب �� تراجع الدولة الراعية، وأثره االجتما�� ع�� فئة األساتذة أطر األ�اديميات، وهو ما نقدمھ 

 ع�� خالصت�ن رئيسيت�ن: 

التوظي أوال، يرافقها  يندرج  لم  وال�ي  البعيد،  املدى  ع��  املؤسساتية  اإلصالحات  ضمن  بالتعاقد  ف 

ا�ساع موجة االحتجاج  �غي�� ثقا�� مجتم�� للتكيف مع تراجع الدولة الراعية، مما قد يرجح مستقبال

بتغي��   املطالبة  واالقتصادي  إ�� االجتما��  املغار�ة  الشباب  أغلب  طموح  أمام  سيما  السياسة،  هذه 

 االشتغال بالقطاع العام. 

الرفاهية  ثانيا، تحقيق  ��دف  املغرب  يتبعها  ال�ي  اإلصالحات  أحد  بالتعاقد  التوظيف  �ش�ل 

هذا التدب��  الوقت الذي �س�� فيھ ا�ح�ومة إ�� تحقيق الرفاه االقتصادي ع��    االقتصادية. لكن، ��

 االجتما��.  والسلم ، ت�ون قد �حت بالتوازن التقشفي

 
 

 من الدستور. 31الفصل   - 53
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 Bernard Dafflon and Thiery Madiès, decentralization : a few principles  from 

the theory of fiscal federalism, agence française de développement, paris 

Notes and documents No. 42. June 2011. 

 ا�خطب امللكية:

 2019يوليوز  29 العرشعيد ا�خطاب املل�ي ل 

  2012غشت  20ا�خطاب املل�ي  

  2013غشت  20ا�خطاب املل�ي 

https://www2.gwu.edu/%7Eclai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf
https://www2.gwu.edu/%7Eclai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf
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 القوان�ن: 

  رقم    -قانون عدد   51  -17إطار  ر  ج.  العل�ي،  والبحث  والت�و�ن  ال��بية  بمنظومة  يتعلق 

صادر ��    1.19.113)، ظه�� شر�ف  رقم  2019أغسطس    19(1440ذو ا�حجة    17  -6805

املتعلق بمنظومة    51  -17اإلطار رقم    -) بتنفيذ القانون 2019غشت    9(1440ذي ا�حجة    7

 لبحث العل�ي. ال��بية والت�و�ن وا

 العل�ي،   اململكة والبحث  العا��  والتعليم  امل�ي  والت�و�ن  الوطنية  ال��بية  وزارة  املغر�ية، 

 النظام األسا��ي ا�خاص بأطر األ�اديميات ا�جهو�ة. 

   لل��بية والت�و�ن، ج.ر عدد    07  -00قانون رقم   21،  4798بإحداث األ�اديميات ا�جهو�ة 

 .)2000ماي  25(1421صفر  

 :قالوثائ

   أكتو�ر النواب، دورة  �عد  2018محضر مداوالت مجلس  الثالثة عشر  ا�جلسة  ، محضر 

اإلثن�ن   األول    4املائة،  التوظيف 2018نون��    12ه،    1440ر�يع  إش�الية  حول  سؤال   .

ال��بية   لوز�ر  والتعادلية،  للوحدة  االستقال��  الفر�ق  من  بوع��  آيت  لسعيدة  بالتعاقد 

 .تعليم العا�� والبحث العل�ي، سعيد أمزازي الوطنية والت�و�ن امل�ي وال

   ،والت�و�ن لل��بية  الوط�ي  امليثاق  والت�و�ن،  بال��بية  ا�خاصة  ال�جنة  املغر�ية،  اململكة 

 .1999أكتو�ر   8الر�اط �� 
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 -    مدرسة أجل  من  العل�ي،  والبحث  والت�و�ن  لل��بية  األع��  ا�جلس  املغر�ية،  اململكة 

واالرتقاء،   وا�جودة  لإلصالح  اإلنصاف  اس��اتيجية  .  2030  -2015رؤ�ة 

https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2017/Vision_str

2030_ar.pdf-me_2015ategique_de_la_refor 

  ا�خطة العمومية،  والوظيفة  اإلداري  اإلصالح  وزارة  ا�ح�ومة،  رئيس  املغر�ية،  اململكة 

 . 2021 -2018الوطنية إلصالح اإلدارة 

 :تقـــار�ــــر وطنية

   ��التحلي املكتسبات  2013  -2000التقر�ر  والت�و�ن،  لل��بية  الوط�ي  امليثاق  تطبيق   ،

 . 2014جن�� واملعيقات والتحديات، د 

   سن�ي برسم  ل�حسابات  األع��  للمجلس  السنوي  األول.   ،2017و  2016التقر�ر  ا�جزء 

2016 . 

 تحديث    تقر�ر ا�خارجية،  واملالية  ا�خز�نة  مدير�ة  ا�خار��،  العمومي  يونيو    29الدين 

2018 . 

 تقار�ر دولية:

 ��الدو النقد  رقم     ،صندوق  �حفي  املغرب427/17بيان  يجرون   -،  الصندوق  خ��اء 

لعام   الرا�عة  املادة  مشاورات  إطار   �� ظل   2017مناقشات   �� لألداء  الثالثة  واملراجعة 

وا الوقاية  "خط  النقد  2017نوفم��    7  ،سيولة"لاتفاق  صندوق  املصدر   ،

https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2017/Vision_strategique_de_la_reforme_2015-2030_ar.pdf
https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2017/Vision_strategique_de_la_reforme_2015-2030_ar.pdf
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staff-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/11/07/pr17427-الدو��.

morocco-with-pll-of-review-third-and-consultation-iv-article-2017-completes 

     :22مليار من خالل "خط الوقاية والسيولة"،     3,47ا�جلس التنفيذي يوافق ع��  املغرب 

 . صندوق النقد الدو��. 2016يوليوز 

   حفي� مشاورات  ،  497/17رقم  بيان  يختتم  التنفيذي  ا�جلس  الدو��،  النقد  صندوق 

لعام   الرا�عة  املغرب،    2017املادة  بتار�خ  2017د�سم��    15مع  االطالع  تم  ماي    22، 

2019.-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/12/14/pr17497

morocco-with-ltationconsu-iv-article-2017-concludes-board-executive 

  جان  "االستثمار �� الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي"، 2040املغرب �� أفق ،

. البنك الدو�� لإل�شاء والتعم��/  2017بي�� شوفور، موجز عام، مجموعة البنك الدو��،  

 .البنك الدو��

   ية لألوضاع االقتصادية  االقتصاد اإلقلي�ي، دراسات استقصائ  الدو�� "آفاقتقر�ر البنك

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  مستجدات  اإلقلي�ي،  االقتصاد  آفاق  العاملية،  واملالية 

 ، صندوق النقد الدو��.2018إفر�قيا وأفغا�ستان و�اكستان"، ماي 

 IMF Country Report No. 19/24, MOROCCO REQUEST FOR AN 

ARRANGEMENT UNDER THE PRECAUTIONARY AND LIQUIDITY LINE-PRESS 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/11/07/pr17427-imf-staff-completes-2017-article-iv-consultation-and-third-review-of-pll-with-morocco
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/11/07/pr17427-imf-staff-completes-2017-article-iv-consultation-and-third-review-of-pll-with-morocco
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-morocco
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-morocco
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RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR 

FOR MOROCCO, January 2019 

اقع إلك��ونية:   مو

  التقاعد.. و�كشف مشاريع سنة    بنشعبون ي��دد  خطر  ناقوس  ، خالل عرض  2023يدق 

النواب،   بمجلس  املغر�ي. 2019يوليوز    25قدمھ  العمق   .

https://al3omk.com/441743.html 

 البن وتوصيات  التعليمية  املؤسسات  "استقاللية  خطا�ي،  محمد  اللطيف  ك  عبد 

التا��:   الرابط  ع��  منشور  مقال  باملغرب".  ال��بية  جودة  تطو�ر  الدولينحو 

www.urlr.me/QD3HK. 

   هم التعاقد، فخاخ /نون�� ب�ن الوزارة وتنسيقية املفروض عل��ن  1شادية الشر�ف، "حوار

 . www.urlr.me/GLvj7�: يلزم ا�حذر م��ا"، مقال منشور ع�� املوقع التا�

  محمد حر�ات، أستاذ بجامعة محمد ا�خامس، السوي��ي، الر�اط، واقع منظومة األجور

 .2012أكتو�ر  Medi 1 TV ،18�� املغرب، برنامج "مواطن اليوم" ع�� قناة 

   فوج من  متعاقد،  أستاذ  القاس�ي،  عمر  األستاذ  األساتذة  2017تدخل  تنسيقية  عضو   ،

ب  �� ا�حتج�ن)،  األساتذة  األساتذة  املتعاقدين(يمثل  قضية  حول  معكم،  مباشرة  رنامج 

 https://www.youtube.com/watch?v=yLj9fOGOp7E. 2019مارس  13املتعاقدين،  

https://al3omk.com/441743.html
http://www.urlr.me/QD3HK
http://www.urlr.me/GLvj7
https://www.youtube.com/watch?v=yLj9fOGOp7E
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   باأل�اديمية املتعاقدين  لألساتذة  الوط�ي  املنسق  الكر��،  ر�يع  مع  ا�حدث  جر�دة  حوار 

البيضاء،  ا�جهو�ة با اللقاء األول مع األستاذ ر�يع الكر�� حول 2019ف��اير    15لدار   :��  ،

 . https://www.youtube.com/watch?v=mOdEuThhbaAم�حق العقد، 

  أو النف��ي  واستقرارنا  السرب  خارج  �غرد  أمزازي  الكر��:  العبيد،  اللوحات  جمال  من   ��

السبت   بناصا،  2020نوفم��    7اإللك��ونية،  موقع  ع��   ،

https://banassa.com/home/53885.html . 

املتعاقدين،   األساتذة  ملبار�ات  ال��ائية  النتائج  عن  اليوم  �علن  الوطنية  ال��بية  بتار�خوزارة   7 حرر 

 .https://kech24.coml. | و.م.ع 24كشـ من طرف 2020د�سم�� 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdEuThhbaA
https://banassa.com/home/53885.html
https://kech24.com/author/map
https://kech24.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86.html

