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السادة والة الجهات وعمال العماالت و األقاليم
و عماالت المقاطعات بالمملكة
الموضـوع :أ حكام القانون المعدل لقانون  31نونبر  3691حول إلزامية التعليم األساسي.
المرج ـع - :دوريتي عدد / 311م ع ج م /ق ح م /بتاريخ  69يونيو .6111
 رسالة السيد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي.سالم تام بوجود موالنا اإلمام
وبعــد ال يخفــى علــيكم أنــم مــن المبــادئ األساســية التــي وضــعتها الحكومــة إل ــالح
نظــام التربيــة والتعلــيم إدمــاج جميــع األجهــزة الحكوميــة والجماعــات المحليــة فــي بـرام الشـرا ة
للنهوض بهذا القطاع.
ولتفعيل دور وزارة الداخلية في هذا المجال قامت بتوجيـم عـدة تعليمـات فـي الدوريـة
المشــار إليهــا فــي المرجــع أعــال مــن أجــل تطبيــر واحتـرام قــانون  31نــونبر  3691حــول إلزاميــة
التعلــيم األساســي إلــى الســادة رؤســال المجــالا الجماعيــة الحر ـرية والقرويــة لموافــاة النيابــات
اإلقليمية لوزارة التربيـة الوطنيـة بقـواام التيـاريل بـالوالدات المسـجلة لـديهم فـي سـجالت الحالـة
المدنية وقواام األطفال المسجلين بهذ السجالت والبالغين سن الرابعة عند متم  13دجنبـر مـن
ل سنة منيرمة.

وفي إطار التنسير و التعاون القاامين بين قطاعي التربية الوطنية والداخلية فـي ميـدان
التعلــيم األساســي الــذو و ــل ســنتم السادســة ونظــرا لمــا تمهلــم هــذ القــواام مــن أهميــة بالغــة فــي

ضــبع عــدد األطفــال البــالغين ســن التمــدرس بالنســبة لــوزارة التربيــة الوطنيــة حي ـث تمكنهــا مــن
اســتهمار المعطيــات المرــمنة بهــا فــي إعــداد الخريطــة المدرســية التوقعيــة واعتمادهــا فــي تعمــيم
التسجيل في التعليم األساسي ولإلرتقال بمساهمة الجماعات المحلية إلى ما هو أفرل و أنجـع
فــي هــذا الميــدان أ ــبل مــن الرــرورو إيــالل هــذ القــواام مــا تســتحقم مــن عنايــة و أهميــة بالغــة
وذلك بالحرص على:
 -3إلتـزام جميــع رؤســال الجماعــات المحليــة  -ضــباط الحالــة المدنيــة  -التــابعين لــداارة
نفوذ م الترابي بإنجاز وبعث هذ القواام
 -6العمل على احترام اآلجال المحددة في دوريتي السالفة الذ ر لبعث القواام المحددة فيما
بين فاتل يناير و 13مارس من ل سنة.
لذا فالمرجو منكم حث السادة رؤسـال المجـالا الجماعيـة -ضـباط الحالـة المدنيـة
– على المواظبة في إنجاز وبعث هذ القواام التي ينص عليهـا الفيـل الهالـث مكـرر مـن القـانون
رقــم  11.10المتعلــر بتغييــر وتتمــيم الظهيــر الشــري رقــم  3.91.1.3اليــادر فــي  31نــونبر
 3691حول إلزامية التعليم األساسي و إرسالها في حينها تحت إشرافكم إلى النيابات اإلقليمية

لــوزارة التربيــة الوطنيــة و التعلــيم العــالي و تكــوين األطــر و البحــث العلمــي وحــرص الميــالل

المختيــة التابعــة لكــم علــى مراقبــة و تتبــع العمليــة بيــفة دوريــة لتنبيــم ــل ضــابع ا فــل

إنجاز أو بعث هذ القواام في اآلجال المحـددة لهـا وموافـاة الـوزارة بمـا يفيـد أن هـذ
اللواال قد تم إرسالها فعال إلى الميالل اإلقليمية لأل اديميات.و السالم.
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