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جمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات التعليمية يف عالقتها بالإدارة الرتبوية واملجال�س الأخرى مل�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم

اجلزء الأول  :الإطار العام
تعترب امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كونها ف�ضاء تتم فيه بلورة ال�سيا�سة الرتبوية املن�شودة ،احللقة
الأ�سا�سية لدعم رهان اجلودة واالنخراط يف م�سل�سل التجديد .وحت�سني تدبري امل�ؤ�س�سة ،من
الأمور اجلوهرية التي ينبغي �أن يحر�ص عليها كل من جمل�س التدبري وفريق العمل بامل�ؤ�س�سة،
وذلك بتطوير �أ�ساليب الت�سيري والتدبري مبا يتوافق مع مفهوم «املدر�سة املفعمة باحلياة»،
�أي بتح�سني التوا�صل داخل امل�ؤ�س�سة ،والعمل على تنمية املمار�سة الدميقراطية من خالل
املقاربة الت�شاركية ،وال�سهر على انخراط كافة الأع�ضاء يف العمل امل�شرتك والتدبري اجلماعي
الر�شيد وحت�سني العالقات املهنية .ويتطلب التدبري اجلماعي للم�ؤ�س�سة التعليمية �أن ي�ساهم
الكل بفعالية يف احلياة املدر�سية بكل �أبعادها الإن�سانية والرتبوية والإدارية واملادية.
يف هذا الإطار ،ومن خالل الدعامة اخلام�سة ع�رش من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
واملتعلقة ب�إقرار الالمركزية والالمتركز يف قطاع الرتبية الوطنية ،ي�أتي تر�سيخ دور جمل�س
التدبري كهي�أة ا�ست�شارية ميثل فيها املدر�سون والإداريون والتالميذ و�آباء و�أولياء التالميذ
و�رشكاء امل�ؤ�س�سة يف جماالت الدعم املادي والتقني والثقايف .وت�ضمن امليثاق الوطني عدة
�إجراءات ت�ستهدف االرتقاء بت�أطري امل�ؤ�س�سة التعليمية ون�ص على �أن املدر�سة املغربية الوطنية
اجلديدة ت�سعى �أن تكون:
• مفعمة باحلياة ،بف�ضل نهج تربوي ن�شيط ،يتجاوز التلقي ال�سلبي والعمل الفردي �إىل
اعتماد التعلم الذاتي ،والقدرة على احلوار وامل�شاركة يف االجتهاد اجلماعي؛
• مفتوحة على حميطها بف�ضل نهج تربوي قوامه ا�ستح�ضار املجتمع يف قلب املدر�سة،
واخلروج �إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن ،مما يتطلب ن�سج عالقات جديدة بني
املدر�سة وف�ضائها البيئي واملجتمعي والثقايف واالقت�صادي؛
• ت�سري كل م�ؤ�س�سة للرتبية والتكوين مبجل�س للتدبري ومدير ي�شرتط فيه �أن يكون قد نال
تكوينا �أ�سا�سيا يف جمال الإدارة الرتبوية بالن�سبة للجدد� ،أو ا�ستفاد من دورات مكثفة
للتكوين امل�ستمر والت�أهيل يف هذا املجال يف غ�ضون ال�سنوات اخلم�س القادمة على �أبعد
تقديربالن�سبة للمديرين احلاليني.



درا�سات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

لقد مت ت�سجيل تقدم ملمو�س يف تدبري احلياة املدر�سية على كل امل�ستويات ،وذلك من خالل
انفتاح امل�ؤ�س�سة على حميطها و�إبرام �رشاكات بني جمال�س التدبري والعديد من التنظيمات
االقت�صادية وغريها مما �أدى �إىل الرفع من جودة اخلدمات الرتبوية بامل�ؤ�س�سة التعليمية.
على الرغم من كل اجلهود املبذولة ،ال زالت هذه املجال�س تعرف جمموعة من التعرثات
وال�صعوبات املرتبطة برتكيبتها وطبيعة املهام املنوطة بها ،وبعدم انتظام دوراتها و�ضعف
م�شاركة �أع�ضائها ،من جهة ،وتواجه �إ�شكاليات يف املجال املايل واملادي.

 .1مهام جمال�س امل�ؤ�س�سة التعليمية
ين�ص امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف مادته  149على �إحداث جمل�س للتدبري على �صعيد
كل م�ؤ�س�سة .لذا مت �إعداد جمموعة من الن�صو�ص الت�رشيعية من �أهمها:
• املر�سوم رقم  2.02.376ال�صادر يف  17يوليو  2002مبثابة النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مب�ؤ�س�سات
الرتبية والتعليم العمومي كما وقع تغيريه وتتميمه باملر�سوم رقم  2.04.675ال�صادر يف 29
دجنرب 2004؛
• قرار وزير الرتبية الوطنية وال�شباب رقم  1537.03ال�صادر يف  22يوليو  2003املحدد
لكيفية اختيار �أع�ضاء جمل�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي؛
• املذكرة الوزارية رقم  30بتاريخ � 09أبريل  2004ب�ش�أن �إحداث جمال�س م�ؤ�س�سات الرتبية
والتعليم العمومي.
يتكون جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة ح�سب املراحل التعليمية ،من �أع�ضاء بحكم القانون و�أع�ضاء
منتخبني .ويف اجلدول �أ�سفله ت�شكيلة هذا املجل�س يف م�ؤ�س�سات خمتلف الأ�سالك التعليمية
كما جاءت يف الن�صو�ص ال�سالفة الذكر.
يتكون جمل�س تدبري املدر�سة الإبتدائية من مدير امل�ؤ�س�سة ،ب�صفته رئي�سا ،وممثل واحد لهيئة التدري�س عن
كل م�ستوى درا�سي من م�ستويات املرحلة الإبتدائية ،وممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية ،ورئي�س
جمعية �آباء و�أولياء التالميذ ،وممثل عن املجل�س اجلماعي الذي توجد امل�ؤ�س�سة داخل نفوذه الرتابي.
ويتكون جمل�س تدبري الثانوية الإعدادية كذلك من مدير امل�ؤ�س�سة ،ب�صفته رئي�سا ،وحار�س �أو حرا�س عامني
للخارجية ،واحلار�س العام للداخلية يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام داخلية �أو مطاعم مدر�سية ،وممثل
واحد لهيئة التدري�س عن كل مادة درا�سية ،وم�سري امل�صالح االقت�صادية ،وم�ست�شار يف التوجيه الرتبوي،
وممثلني �إثنني عن الأطر الإدارية والتقنية ،ورئي�س جمعية �آباء و�أولياء التالميذ ،وممثل عن املجل�س اجلماعي
الذي توجد امل�ؤ�س�سة داخل نفوذه الرتابي.
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كما يتكون جمل�س تدبري الثانوية الت�أهيلية بدوره من مدير امل�ؤ�س�سة ،ب�صفته رئي�سا ،ومدير الدرا�سة يف
حالة توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام حت�ضريية لولوج املعاهد واملدار�س العليا �أو �أق�سام لتح�ضري �شهادة التقني
العايل ،والناظر ،ورئي�س الأ�شغال بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التقنية ،وحار�س �أو حرا�س عامني للخارجية،
واحلار�س العام للداخلية يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام داخلية �أو مطاعم مدر�سية ،وممثل واحد لهيئة
التدري�س عن كل مادة درا�سية ،وممثلني �إثنني عن الأطر الإدارية والتقنية ،وم�سري امل�صالح االقت�صادية،
وم�ست�شار يف التوجيه الرتبوي ،وممثلني �إثنني عن تالميذ امل�ؤ�س�سة ،ورئي�س جمعية �آباء و�أولياء التالميذ،
وممثل عن املجل�س اجلماعي الذي توجد امل�ؤ�س�سة داخل نفوذه الرتابي.
ويجوز لرئي�س جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة �أن يدعو حل�ضور اجتماعات املجل�س على �سبيل اال�ست�شارة كل
�شخ�ص يرى فائدة يف ح�ضوره مبا يف ذلك ممثلني عن تالميذ املدر�سة الإبتدائية والثانوية الإعدادية.

يجتمع جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة بدعوة من رئي�سه على الأقل مرتني يف ال�سنة ،وكلما دعت
ال�رضورة �إىل ذلك:
• دورة يف بداية ال�سنة الدرا�سية تخ�ص�ص لتحديد التوجهات املتعلقة بت�سيري امل�ؤ�س�سة،
وعلى اخل�صو�ص لدرا�سة برنامج العمل ال�سنوي اخلا�ص ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سة واملوافقة عليه
وحتديد الإجراءات املتعلقة بتنظيم الدخول املدر�سي؛
• دورة يف نهاية ال�سنة الدرا�سية تخ�ص�ص لدرا�سة منجزات وحاجيات امل�ؤ�س�سة ،وب�صفة
خا�صة للنظر يف التقرير ال�سنوي العام املتعلق بن�شاط و�سري امل�ؤ�س�سة وامل�صادقة عليه،
وحتديد حاجيات امل�ؤ�س�سة لل�سنة الدرا�سية املوالية واملوافقة عليها.

 .2مهام جمال�س امل�ؤ�س�سة التعليمية
 .1.2مهام جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة التعليمية
لأن اجلودة املن�شودة من طرف اجلميع ال ميكن �أن حتقق �إال مب�شاركة كل الأطراف املعنية
واملهتمة بال�ش�أن الرتبوي �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو اجلهوي �أو الوطني ،ف�إن
جمل�س التدبري ميثل البنية الرتبوية التي تفتح باب امل�شاركة �أمام كل هذه الأطراف .ويتوىل
هذا املجل�س املهام التالية:
• اقرتاح النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة يف �إطار احرتام الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية
اجلاري بها العمل ،وعر�ضه على م�صادقة املجل�س الإداري للأكادميية اجلهوية للرتبية
والتكوين؛
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• درا�سة برنامج العمل ال�سنوي اخلا�ص ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سة وتتبع مراحل �إجنازه؛
• درا�سة برامج عمل املجل�س الرتبوي واملجال�س التعليمية وامل�صادقة عليها و�إدراجها
�ضمن برنامج عمل امل�ؤ�س�سة؛
• الإطالع على القرارات ال�صادرة عن املجال�س الأخرى ونتائج �أعمالها وا�ستغالل
معطياتها للرفع من م�ستوى التدبري الرتبوي والإداري واملايل للم�ؤ�س�سة؛
• درا�سة التدابري املالئمة ل�ضمان �صيانة امل�ؤ�س�سة واملحافظة على ممتلكاتها؛
• �إبداء الر�أي ب�ش�أن م�شاريع اتفاقيات ال�رشاكة التي تعتزم امل�ؤ�س�سة �إبرامها؛
• درا�سة حاجيات امل�ؤ�س�سة لل�سنة الدرا�سية املوالية؛
• امل�صادقة على التقرير ال�سنوي العام املتعلق بن�شاط و�سري امل�ؤ�س�سة ،والذي يتعني �أن
يت�ضمن لزوما املعطيات املتعلقة بالتدبري الإداري واملايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة.

 .2.2مهام املجل�س الرتبوي
تناط باملجل�س الرتبوي للم�ؤ�س�سة املهام التالية:
• �إعداد م�شاريع الربامج ال�سنوية للعمل الرتبوي للم�ؤ�س�سة وبرامج الأن�شطة الداعمة
واملوازية وتتبع تنفيذها وتقوميها؛
• تقدمي اقرتاحات ب�ش�أن الربامج واملناهج التعليمية وعر�ضها على املجل�س الإداري للأكادميية
اجلهوية للرتبية والتكوين؛
• التن�سيق بني خمتلف املواد الدرا�سية؛
• �إبداء الر�أي ب�ش�أن توزيع التالميذ على الأق�سام وكيفيات ا�ستعمال احلجرات وا�ستعماالت الزمن؛
• برجمة االختبارات واالمتحانات التي يتم تنظيمها على �صعيد امل�ؤ�س�سة وامل�ساهمة يف تتبع
خمتلف عمليات �إجنازها؛
• درا�سة طلبات امل�ساعدة االجتماعية واقرتاح التالميذ املرت�شحني لال�ستفادة منها وعر�ضها
على جمل�س التدبري؛
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• تنظيم الأن�شطة واملباريات وامل�سابقات الثقافية والريا�ضية والفنية.

 .3.2مهام املجال�س التعليمية
تناط باملجال�س التعليمية املهام التالية:
• درا�سة و�ضعية تدري�س املادة الدرا�سية وحتديد حاجياتها الرتبوية؛
• مناق�شة امل�شاكل واملعوقات التي تعرت�ض تطبيق املناهج الدرا�سية وتقدمي اقرتاحات
لتجاوزها؛
• التن�سيق عموديا و�أفقيا بني مدر�سي املادة الواحدة؛
• و�ضع برجمة للعمليات التقوميية اخلا�صة باملادة الدرا�سية؛
• اختيار الكتب املدر�سية املالئمة لتدري�س املادة وعر�ضها على املجل�س الرتبوي ق�صد
امل�صادقة؛
• حتديد احلاجيات من التكوين لفائدة املدر�سني العاملني بامل�ؤ�س�سة املعنية؛  
• اقرتاح برنامج الأن�شطة الرتبوية اخلا�صة بكل مادة درا�سية بتن�سيق مع املفت�ش الرتبوي؛
• تتبع نتائج حت�صيل التالميذ يف املادة الدرا�سية؛
• البحث يف �أ�ساليب تطوير وجتديد املمار�سة الرتبوية اخلا�صة بكل مادة درا�سية؛
• اقرتاح توزيع احل�ص�ص اخلا�صة بكل مادة درا�سية ك�أر�ضية لإعداد جداول احل�ص�ص؛
• �إجناز تقارير دورية حول الن�شاط الرتبوي اخلا�ص بكل مادة درا�سية وعر�ضها على املجل�س
الرتبوي وعلى املفت�ش الرتبوي للمادة.

 .4.2مهام جمال�س الأق�سام
تناط مبجال�س الأق�سام املهام التالية:
• النظر ب�صفة دورية يف نتائج التالميذ واتخاذ قرارات التقدير املالئمة يف حقهم؛
• حتليل وا�ستغالل نتائج التح�صيل الدرا�سي ق�صد حتديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛
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• اتخاذ قرارات انتقال التالميذ �إىل امل�ستويات املوالية �أو ال�سماح لهم بالتكرار �أو ف�صلهم
يف نهاية ال�سنة الدرا�سية وذلك بناء على النتائج املح�صل عليها؛
• درا�سة طلبات التوجيه و�إعادة التوجيه والبت فيها؛
• اقرتاح القرارات الت�أديبية يف حق التالميذ غري املن�ضبطني وفق مقت�ضيات النظام الداخلي
للم�ؤ�س�سة.

 .3عالقة جمل�س التدبري بالآليات الأخرى للم�ؤ�س�سة
 .1.3عالقة جمل�س التدبري باملجال�س الأخرى
يت�ضح من خالل ما �سبق �أن عالقة جمل�س التدبري مع املجال�س الأخرى للم�ؤ�س�سة تتجلى يف
املهام التالية:
• درا�سة برامج عمل املجل�س الرتبوي واملجال�س التعليمية وامل�صادقة عليها و�إدراجها
�ضمن برنامج عمل امل�ؤ�س�سة؛
• االطالع على القرارات ال�صادرة عن املجال�س الأخرى ونتائج �أعمالها وا�ستغالل
معطياتها للرفع من م�ستوى التدبري الرتبوي والإداري واملايل.
وتبقى مهام التدبري الرتبوي املح�ض من �صالحية املجل�س الرتبوي ،خ�صو�صا يف عر�ض
اقرتاحات حول املناهج والربامج الرتبوية على املجل�س الإداري للأكادميية ،ويف امل�صادقة
على الكتب املدر�سية بناء على اقرتاحات املجال�س التعليمية.

 .2.3عالقة جمل�س التدبري بالإدارة الرتبوية
تتمثل العالقة الأ�سا�سية بني جمل�س التدبري و�إدارة امل�ؤ�س�سة يف كون املدير ير�أ�س املجل�س
وكون هذا الأخري جمرد هي�أة ا�ست�شارية يف جمال ال�رشاكة .كما �أن الإدارة الرتبوية للم�ؤ�س�سة
التعليمية تبا�رش يوميا كل ما مت االتفاق يف �ش�أنه يف دورتي املجل�س وحت�ضريهما.

 .3.3عالقة جمل�س التدبري ب�رشكاء امل�ؤ�س�سة
يت�ضح مما �سبق �أن مهمة جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة يف جمال ال�رشاكة تقت�رص على �إبداء الر�أي
ب�ش�أن م�شاريع اتفاقيات ال�رشاكة التي تعتزم امل�ؤ�س�سة �إبرامها� ،إال �أن جتربة عدد من املجال�س
�أبانت عن جناحها يف البحث عن ال�رشكاء وا�ستدراجهم �إىل التوقيع على اتفاقيات مع مدير
امل�ؤ�س�سة باعتباره رئي�س امل�ؤ�س�سة ورئي�س املجل�س يف �آن واحد.
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اجلزء الثاين  :الو�ضعية الراهنة ملجال�س تدبري امل�ؤ�س�سات التعليمية
قبل �صدور امليثاق الوطني للرتبية والتكوين كانت مهام امل�ؤ�س�سة تنح�رص يف التطبيق احلريف
للمذكرات والدوريات التي ت�صدرها امل�صالح املركزية للوزارة .وتتجلى �أهمية جمل�س
التدبري ،يف جمال تعزيز الالمركزية والالمتركز ،ويف ت�رصيف �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة التعليمية
والقيام باملهمات املوكولة �إليها ،وبالتايل يف تعزيز امل�شاركة الفعلية يف �صنع القرار،
وامل�ساهمة املبا�رشة يف رفع م�ستوى جودة التعليم داخل امل�ؤ�س�سة ،من خالل العناية بف�ضائها
الداخلي وحميطها اخلارجي و�إعداد برنامج عمل �سنوي للأن�شطة املزمع القيام بها يف خمتلف
املجاالت ،وتو�سيع �إ�رشاك جميع الفعاليات املحلية املهتمة بالرتبية والتكوين ،ال�سيما �آباء
و�أولياء التالميذ وممثلي اجلماعات املحلية.

 .1املكت�سبات
 .1.1تغطية امل�ؤ�س�سات مبجال�س التدبري يف خمتلف اجلهات
ن�سبة تغطية امل�ؤ�س�سات التعليمية مبجال�س التدبري �سنة  2006يف جمموع الأكادمييات
الأكادمييات اجلهوية
للرتبية والتكوين
وادي الذهب لكويرة
العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء
كلميم ال�سمارة
�سو�س ما�سة درعة
الغرب ال�رشاردة بني ح�سن
ال�شاوية ورديغة
مراك�ش تان�سيفت احلوز
اجلهة ال�رشقية
الدار البي�ضاء الكربى
الرباط �سال زمور زعري
دكالة عبدة
تادلة �أزيالل
مكنا�س تافياللت
فا�س بوملان
تازة احل�سيمة تاونات
طنجة تطوان

ن�سبة تغطية امل�ؤ�س�سات التعليمية مبجال�س التدبري ()%
يف الإبتدائي يف الثانوي الإعدادي يف الثانوي الت�أهيلي
ن�سبة التغطية العامة
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98.9

100

100

96.6

98.8

100

100

96.4

98.9

100

100

96.6

99.3

100

100

97.8

99.4

98.3

100

100

99.8

100

99.3

100

99.3

100

97.9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98.9

100

96.8

100

96.3

97.5

96.8

94.7

100

100

100

100

96.8

90.4

100

100

عن مديرية التقومي وتنظيم احلياة املدر�سية والتكوينات امل�شرتكة بني الأكادمييات
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يت�ضح من خالل معطيات اجلدول �أن تغطية م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم مبجال�س التدبري
تكاد تكون �شاملة يف خمتلف اجلهات ويف الأ�سالك الثالثة� ،إال �أن هذه التغطية ت�شوبها كثري
من النواق�ص من قبيل عدم تغطية معظم املدار�س الفرعية يف الو�سط القروي ،التي يتجاوز
عددها  13.500وحدة ،وعدم ا�ستكمال بع�ض املجال�س لت�شكيلتها ب�سبب �ضعف انخراط
بع�ض الأع�ضاء اخلارجيني ،وعدم انتظام �أ�شغال هذه املجال�س بعد ت�شكيلها.

 .2.1تفعيل جمال�س التدبري
�إن �أهم مك�سب هو �إر�ساء هذه املجال�س على م�ستوى �أ�سالك التعليم الثالثة .وقد �شهدت
امل�ؤ�س�سات التعليمية تقدما ملمو�سا يف تدبري احلياة املدر�سية ودمقرطتها على م�ستوى
الت�أطري والت�سيري والتدبري الإداري والرتبوي وانفتاح امل�ؤ�س�سة على حميطها ،و�إعداد برامج
وم�شاريع امل�ؤ�س�سات وتنفيذها ،منذ البدء يف �إعمال امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
و�صدور الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية ودليل احلياة املدر�سية .كما �ساهمت ،ب�شكل
قوي ،ال�رشاكات التي مت �إبرامها مع خمتلف الفاعلني ،وال �سيما يف �إطار م�شاريع التعاون
الدويل ،يف حتريك احلياة املدر�سية وتغيري طرائق ا�شتغال امل�ؤ�س�سات التعليمية املعنية بها،
وتطوير براجمها وم�شاريعها ويف حت�سني ف�ضاء امل�ؤ�س�سات التعليمية وكذا الرفع من جودة
التعليم بها.
وقد �ساهمت الدورات التكوينية التي مت تنظيمها لفائدة �أطر الإدارة الرتبوية يف بع�ض
الأكادمييات اجلهوية والنيابات الإقليمية يف التعريف ب�أدوار ومهام جمال�س امل�ؤ�س�سة ،وكيفية
�إبرام ال�رشاكات ،ومب�ستلزمات احلكامة اجليدة يف التدبري الإداري والرتبوي ،ومكن بناء
م�شاريع امل�ؤ�س�سة وفق نهج التعاقد من �إغناء و�إثراء �إ�شعاعها يف حميطها وتقريب امل�سافات
بينها وبني فعاليات املجتمع املدين ب�شكل �إيجابي ومثمر .كما �ساعدت هذه الدورات
التكوينية يف دعم التمدر�س يف كثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية وتنوع الأن�شطة بها من دعم
تربوي واجتماعي وطبي وبرامج تكوينية يف جماالت الإعالميات وامل�رسح وال�سينما
والفنون الت�شكيلية ،وبرامج ثقافية وريا�ضية ،وزيارات درا�سية.

� .2صعوبات و�إكراهات �إر�ساء وتفعيل جمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات
على الرغم من اجلهود املبذولة لإر�ساء جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم وحت�سني
�أدائها ،ال زالت هذه املجال�س تعرف جمموعة من التعرثات وال�صعوبات املرتبطة �أ�سا�سا
برتكيبتها وان�سجام �أع�ضائها وبطبيعة املهام املنوطة بها ،بالإ�ضافة �إىل عدم انتظام دوراتها
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و�ضعف م�شاركة الأع�ضاء ،وكذا الإ�شكاليات املطروحة على م�ستوى و�سائل العمل املادية
واملالية.

� .1.2صعوبات و�إكراهات على امل�ستوى امل�ؤ�س�ستي
تتمثل ال�صعوبات والإكراهات التي تواجه �إر�ساء وتفعيل جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية
والتعليم على امل�ستوى امل�ؤ�س�ستي فيما يلي:
• �ضعف التمثل الوا�ضح ملهام املجل�س لدى الأع�ضاء؛
• �ضعف التوا�صل واالن�سجام بني �أع�ضاء املجل�س يف بع�ض اجلهات والأقاليم والتنافر بينهم
�أحيانا؛
• اعتبار بع�ض الأع�ضاء �أن جمال�س التدبري �أتت لتعو�ض املجل�س الداخلي مبفهوم مقاوالتي،
�أو �أنها �شكل من �أ�شكال الفرق الرتبوية؛
• اعتبار بع�ض الأع�ضاء �أن جمال�س التدبري لها �صفة ا�ست�شارية يف تدبري ال�ش�أن الرتبوي
والإداري واملادي يف امل�ؤ�س�سة� ،أو �أن قراراتها ال يتم تفعيلها؛
• عدم معرفة بع�ض اجلماعات املحلية ب�أدوار جمال�س التدبري ومهامها؛
• عدم تو�صل بع�ض م�ست�شاري اجلماعات بدعوات ح�ضور �أ�شغال املجال�س؛
• غياب ر�ؤية وا�ضحة للنهج الت�شاركي يف التدبري الإداري والرتبوي ملهام هذه املجال�س؛
• ت�أخر املوافقة على برامج امل�ؤ�س�سة يف بع�ض اجلهات وت�أثريه على وترية الإجناز؛
• ات�سام �إعداد بع�ض م�شاريع الربامج ال�سنوية للعمل الرتبوي بامل�ؤ�س�سة وبرامج �أن�شطتها
الداعمة واملوازية بالعمومية وعدم التحديد الدقيق للأولويات ،وكيفية �إجنازها ،و�آليات
تتبعها ،وطرائق تقوميها ،مما يجعل مهمة م�صادقة جمل�س التدبري عليها وتتبع مراحل
�إجنازها �أمرا �صعبا؛
• �ضعف ا�ستثمار التقارير املنجزة من قبل املجال�س التعليمية وا�ستغالل معطياتها للرفع من
م�ستوى التدبري الرتبوي ،خا�صة فيما يتعلق ب�إعداد برامج الدعم الرتبوي واالجتماعي
وتقوية النتائج املدر�سية والت�صدي لظاهرة الهدر املدر�سي؛
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• �ضعف ا�ستثمار حتليل نتائج التح�صيل الدرا�سي ق�صد حتديد وتنظيم عمليات الدعم
والتقوية؛
• عدم ح�ضور كل الأع�ضاء اجتماعات املجل�س ،و�إحجام البع�ض عن امل�شاركة يف تدبري
مهامه ،و�ضعف احل�ضور الفاعل لبع�ض جمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التلميذات
والتالميذ؛
• جتاوز مدير امل�ؤ�س�سة الخت�صا�صاته ومهامه الإدارية املن�صو�ص عليها يف الباب الأول من
املر�سوم  ،2.02.376يف بعث املرا�سالت �إىل جهات خارج امل�ؤ�س�سة با�سم رئي�س(ة) جمل�س
التدبري؛
• ابتعاد طموح املجال�س عن �إقناع ال�رشيك ب�رضورة االنخراط وفق �ضوابط التوا�صل التي
يتطلبها هذا النوع من تدبري املهام ،خا�صة لدى بع�ض ممثلي اجلماعات املحلية؛
• رف�ض بع�ض املقاوالت ح�ضور �أ�شغال جمال�س التدبري لعدم و�ضوح بع�ض برامج امل�ؤ�س�سات
وكرثة مطالبها وعدم حتديد الأولويات ال�رضورية منها؛
• عدم و�ضوح كيفية تعوي�ض الأع�ضاء الذين انتقلوا �أو ان�سحبوا �أو انتهت مدة �صالحية
انتدابهم داخل املجل�س؛
• ت�شابه تركيبة �أع�ضاء جمل�س التدبري و�أع�ضاء املجل�س الرتبوي؛
• تعيني �أع�ضاء املجل�س الرتبوي من قبل مدير الأكادميية وامل�صادقة على القانون الداخلي
للم�ؤ�س�سة من قبل املجل�س الإداري للأكادميية.

� .2.2صعوبات و�إكراهات على م�ستوى التدبري
من �أهم ال�صعوبات والإكراهات التي تواجه جمال�س التدبري يف �أ�شغالها ما يلي:
• اختالل يف عقد دورات املجل�س بكيفية منتظمة؛
• �ضعف ا�ستيعاب الثقافة اجلديدة للتدبري الت�شاركي للم�ؤ�س�سة؛
• ر�صد بع�ض االختالالت على م�ستوى �أداء هذه املجال�س ،نظرا لغياب ثقافة التدبري
اجلماعي لدى معظم �أع�ضائها ،ال�سيما جمعيات �آباء و�أولياء التالميذ التي مل تندمج بعد
ب�شكل فعلي ومن�سجم يف تركيبته؛
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• �إ�شكالية �صعوبة ا�ستكمال الن�صاب القانوين لعقد اجتماعات املجل�س؛
• عدم حتديد القرارات الت�أديبية ال�صادرة عن جمال�س الأق�سام يف حق التالميذ غري
املن�ضبطني؛
• �إ�شكالية بيع خدمات امل�ؤ�س�سة وكراء ف�ضاءاتها� ،أو ا�ستغاللها من قبل م�ؤ�س�سات تعليمية
خ�صو�صية �أو جمعيات �أو غريها؛
• �صعوبة ا�ستغالل امليزانية املر�صودة ملجال�س التدبري ب�سبب �ضعف االعتمادات؛
• افتقار جمال�س التدبري للإمكانيات املادية التي �ستمكنها من تطبيق امل�شاريع والربامج
وحت�سني ف�ضاءات امل�ؤ�س�سات؛
• تعدد طرق التدبري املادي واملايل للم�ؤ�س�سات التعليمية؛
• عدم حتيني الن�صو�ص التنظيمية اخلا�صة بالتدبري املادي واملايل للم�ؤ�س�سات التعليمية؛
• عدم تفعيل مقت�ضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف اجلانب املتعلق بالمتركز تدبري
املوارد.
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اجلزء الثالث  :ا�ست�رشاف �آفاق االرتقاء
 .1خال�صات فريق عمل من خمتلف الفئات املكونة ملجل�س التدبري ومن خرباء من
منظمات غري حكومية و�رشكاء م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم
 .1.1اقرتاحات خا�صة بت�شكيلة جمل�س التدبري
نظرا للدور الهام ملجل�س تدبري م�ؤ�س�سة الرتبية والتعليم ،باعتباره �أداة لتدعيم م�سار الالمركزية
والالمتركز ،يقرتح ملواءمة ت�شكيلته مع املهام املنوطة به ما يلي :
• �إدماج جمعية �آباء و�أولياء التالميذ كمكون فاعل داخل جمل�س التدبري؛
• ال�سماح بالإنابة عن رئي�س جمعية �آباء التالميذ وعن رئي�س املجل�س اجلماعي؛
• تدعيم املجل�س بفرقاء اقت�صاديني واجتماعيني من حميط امل�ؤ�س�سة خا�صة يف جماالت ال�صحة
والبيئة؛
• �إحداث جلان دائمة منبثقة عن املجل�س؛
• متثيل �أ�ساتذة التعليم الإبتدائي ح�سب التخ�ص�ص (معرب-مزدوج ،بدل ممثل عن كل
م�ستوى درا�سي) ،والإبقاء على ممثل واحد عن الأ�ساتذة املعربني ،وممثل واحد عن
الأ�ساتذة املزدوجني يف حالة ما �إذا مل يتم اجلمع بني جمل�س التدبري واملجل�س الرتبوي� ،أو
انتداب �أ�ستاذ عن كل من وحدة اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية ،ووحدة االجتماعيات
والن�شاط العلمي ،ووحدة اللغة الفرن�سية والريا�ضيات؛
• تعميم متثيلية التالميذ يف كافة الأ�سالك التعليمية مع حتديد ممثلي التعليم الإبتدائي من بني
تالميذ امل�ستويني ال�ساد�س واخلام�س؛
• حتديد طريقة انتداب التالميذ ملمثليهم داخل الق�سم ،ويف كل م�ستوى درا�سي وعلى
�صعيد امل�ؤ�س�سة ،لتدريبهم على مبادئ الدميقراطية وال�شفافية وتقنيات االنتخابات؛
• التقلي�ص من عدد �أع�ضاء املجل�س؛
• �إحداث جمل�س �إقليمي للتدبري ق�صد ت�أطري جمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات ودعم م�شاريعها؛
• �إحداث «جمل�س احلو�ض املدر�سي» ،خا�صة بالو�سط القروي؛
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• تعميم جمال�س التدبري على م�ستوى م�ؤ�س�سات التعليم املدر�سي اخل�صو�صي؛
• حذف البند القا�ضي بـ « تعيني �أع�ضاء املجل�س الرتبوي من لدن مدير الأكادميية اجلهوية
للرتبية والتكوين املعنية»� ،أو تعديله مبا يفيد تفوي�ض مدير الأكادميية اجلهوية لهذا التعيني
�إىل النواب الإقليميني؛
• التن�صي�ص بكيفية وا�ضحة يف املذكرات على كيفية تعوي�ض الأع�ضاء املنتقلني �أو املن�سحبني
�أو الذين انتهت مدة �صالحية انتدابهم ،ب�إجراء انتدابات جزئية� ،أو بتحديد الع�ضو الثاين
يف كل هي�أة مت انتخابها لتعوي�ض الع�ضو املن�سحب �أو املنتقل �أو الذي فقد ع�ضويته ل�سبب
ما؛
• �إحداث من�صب م�ست�شار قانوين على م�ستوى الأكادمييات اجلهوية لت�أطري وتتبع �إعداد
وتنفيذ ال�رشاكات واالتفاقيات ،والبث يف الق�ضايا العالقة؛
• �إخبار املجال�س املنتخبة بتواريخ انعقاد جمال�س التدبري وترك ال�صالحية لر�ؤ�ساء اجلماعات
(املقاطعات) ،بانتداب من ميثلهم يف ح�ضورها من بني موظفي اجلماعات التي يتعذر
تغطية م�ست�شاريها للم�ؤ�س�سات املتواجدة برتابها.

 .2.1اقرتاحات خا�صة مبهام جمل�س التدبري
من �أجل حت�سني �أداء جمال�س التدبري لتقوم باملهام املنوطة بها ،يف �إطار الالمركزية والالمتركز
ودمقرطة احلياة املدر�سية وتر�شيد املتوافر من الإمكانيات وتر�سيخ مبادئ احلكامة اجليدة،
يقرتح القيام مبا يلي:
• �إعداد دليل ملجال�س تدبري امل�ؤ�س�سات التعليمية حتدد فيه ،بكيفية وا�ضحة� ،أدوار مدير
امل�ؤ�س�سة والعالقة بني جمل�س التدبري وجمعية �آباء و�أولياء التالميذ ،خا�صة فيما يتعلق
بتنفيذ قرارات املجل�س من قبل هذه اجلمعية يف حدود الإمكانيات املتوافرة؛
• �إحداث قانون �إطار يحدد اخلطوط العري�ضة ملهام املجل�س ويلزم اجلميع؛
• �إعادة النظر يف اخت�صا�صات املجل�س ومنحه اخت�صا�صات تقريرية؛
• تفعيل دور جمل�س التدبري ك�آلية لدعم عمل الإدارة الرتبوية؛
• تب�سيط امل�ساطر املتعلقة مبجال�س امل�ؤ�س�سة وال�رشاكات؛
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• تفوي�ض االعتمادات للم�ؤ�س�سة التعليمية و�إ�رشاك جمال�س التدبري يف �رصفها؛
• �إعادة النظر يف النظام امل�ؤ�س�ستي ملجال�س التدبري ،ق�صد منحها ال�صفة املالئمة
ال�ستقالليتها؛
• �إعداد م�صوغة خا�صة مبجال�س امل�ؤ�س�سة وتعميم ا�ستعمالها يف جميع الأكادمييات
والنيابات يف برامج التكوين الأ�سا�س مبعاهد التكوين ،وكذا يف برامج ا�ستكمال تكوين
الأطر الإدارية والرتبوية؛
• عقد دورات تكوينية من قبل مديرات ومديري امل�ؤ�س�سات التعليمية لفائدة �أع�ضاء جمال�س
التدبري لتفادي الت�أويل اخلاطئ للن�صو�ص واملهام؛
• �إدراج عن�رص تقوميي يف تقديرات عمل الأطر الإدارية والرتبوية للم�ؤ�س�سة لتحفيزهم على
ح�ضور �أ�شغال جمل�س التدبري وامل�شاركة يف �إجناز براجمه؛
• التعريف مع بداية ال�سنة الدرا�سية مبجال�س امل�ؤ�س�سة و�أدوارها ومهامها ،من قبل
مديري الأكادمييات والنائبات والنواب الإقليميني� ،أثناء انعقاد اجتماعات الواليات
والعماالت؛
• تفعيل املادتني  1و 42من القانون  78.00املنظم للجماعات املحلية ب�ش�أن التعاون وال�رشاكة
مع الإدارات العمومية (�إحداث و�صيانة امل�ؤ�س�سات التعليمية وبحث �سبل متويل
امل�ؤ�س�سة)؛
• تفعيل ما تن�ص عليه املادة  147من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ؛
• توطيد العمل ب�سيا�سة القرب بني جمال�س التدبري واملجال�س املنتخبة واجلمعيات وفاعليات
املجتمع املدين؛
• اعتماد التدبري الت�شاركي والتدبري بالتعاقد حول النتائج لتفعيل �أعمال جمال�س التدبري بناء
على م�شاريع امل�ؤ�س�سة ونتائجها؛
• �إيجاد �صيغة قانونية لكيفية �رصف امليزانية املخ�ص�صة ملجال�س التدبري ،وحتديد �آليات التتبع
والتقومي (اقرتاح و�ضعها �ضمن خانة امل�صاريف خارج امليزانية)؛
• تفعيل �إعداد املكون املحلي للربامج واملناهج املن�صو�ص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية

18

جمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات التعليمية يف عالقتها بالإدارة الرتبوية واملجال�س الأخرى مل�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم

والتكوين ( ،)15%واعتبار �أن�شطة امل�ؤ�س�سة وم�شاريعها وبراجمها �ضمن هذا ال�سقف ،مع
حتديد كيفية �إعدادها وتتبع تنفيذها وكيفية تقوميها؛
• تعميم �إحداث نوادي اال�ستماع بامل�ؤ�س�سات التعليمية و�إحداث مكاتب لها يف النيابات
والأكادمييات؛
• �ضم جمل�س التدبري واملجل�س الرتبوي يف جمل�س واحد ي�سمى «جمل�س التدبري» لت�سهيل
عملية �إعداد الربامج وامل�شاريع و�إجنازها وتتبعها وتقوميها ،علما �أن لهما نف�س الأع�ضاء
تقريبا� ،أو الإبقاء على املجل�سني منف�صلني مع �إيجاد �صيغة لربط املجل�س الرتبوي باملجل�س
الإقليمي للتن�سيق ،وباملقاطعات الرتبوية ،وجمل�س احلو�ض الرتبوي؛
• �إيجاد طريقة لتقومي النتائج املدر�سية من قبل جمل�س التدبري واملجال�س التعليمية ب�إ�رشاك
املفت�شني الرتبويني وامل�ست�شارين يف التوجيه الرتبوي والأ�ساتذة؛
• العمل مببد�أ التعاقد بالنتائج يف تقومي نتائج امل�ؤ�س�سات التعليمية وبرامج عملها وم�شاريعها
الرتبوية؛
• تفعيل بند اختيار الكتب املدر�سية املالئمة لتدري�س املادة على م�ستوى امل�ؤ�س�سة
التعليمية؛
• تفوي�ض املجل�س الإداري للأكادميية امل�صادقة على القانون الداخلي للم�ؤ�س�سات التعليمية
�إىل املجل�س الإقليمي للنيابة ،على �أن تبعث النيابة �إىل الأكادميية مبجمل القوانني الداخلية
للم�ؤ�س�سات التعليمية التي متت امل�صادقة عليها ،و�إ�شعارها باالختالالت �إن وجدت؛
• حتديد نوع احلاالت التي ت�ستوجب العقوبة الت�أديبية و�أنواع العقوبات املطابقة لها( ،مبا
فيها الغ�ش يف االمتحانات) ،وفتح �إمكانية امل�شاركة يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سة ونظافتها يف
حق غري املن�ضبطني وفق طبيعة العقوبة؛
• �إيجاد �صيغة قانونية مرنة للبث يف مقابل تقدمي امل�ؤ�س�سة لبع�ض اخلدمات «كراء ف�ضاءاتها
�أو ا�ستغاللها من قبل م�ؤ�س�سات تعليمية خ�صو�صية �أو جمعيات �أو غريها وخدمات
�أخرى».
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 .3.1اقرتاحات خا�صة بو�سائل العمل
ت�سهيال لأ�شغال جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم مبا ي�ساعد على الرفع من �أدائها
ويوفر لها ال�رشوط املالئمة للعمل ،يقرتح ما يلي:
• عقد ثالث دورات للمجل�س خالل املو�سم الدرا�سي ،بدل دورتني فقط ،وحتديد تاريخ
م�سبق النعقادها؛
• حتفيز الأطر الإدارية والتقنية والرتبوية حل�ضور اجتماعات املجل�س (منحهم حق االمتياز
يف الرتقي مثال)؛
• خلق �آلية لتتبع وا�ستثمار قرارات جمل�س التدبري؛
• دعوة اجلماعات املحلية �إىل االنخراط الفعلي يف تدبري ال�ش�أن الرتبوي على �صعيد
امل�ؤ�س�سة؛
• دعوة جمال�س التدبري �إىل تبني ثقافة �أكرث انفتاحا تعتمد نهج احلكامة اجليدة والتدبري
امل�شرتك؛
• توفري االعتمادات الالزمة لتغطية م�صاريف دورات تكوينية تنظم لفائدة �أع�ضاء جمل�س
التدبري؛
• مواكبة وم�صاحبة هذه املجال�س لبلورة وتنفيذ م�شاريع امل�ؤ�س�سات التعليمية؛
• تنظيم يوم درا�سي على م�ستوى كل الأكادمييات اجلهوية حول جتربة جمال�س التدبري و�سبل
االرتقاء ب�أدوارها؛
• �إحداث ميزانية خا�صة بامل�ؤ�س�سة؛
• �إحداث نظام ال�ش�ساعات بامل�ؤ�س�سات التعليمية؛
• توفري الإمكانيات املادية واملعنوية ملجل�س التدبري للنهو�ض باملهام املنوطة به ،ودعوته
لتو�سيع جماالت ال�رشاكة مع خمتلف الفاعلني االجتماعيني واالقت�صاديني ،وكذا البحث
عن م�صادر جديدة للتمويل؛
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• تخ�صي�ص اعتمادات كافية لتغطية م�شاريع وبرامج جمال�س التدبري و�إعادة النظر يف م�ساطر
ال�رصف لتتمكن امل�ؤ�س�سة من �رصف هذه االعتمادات بنف�س �أ�سلوب �رصف اعتمادات
الداخليات ،و�إ�سناد االعتمادات للمجال�س على �أ�سا�س امل�شاريع الرتبوية وتتبعها وتقوميها
بفعالية؛
• تعميم �صيغة تدبري املداخيل املالية املعتمدة يف بع�ض اجلهات على م�ستوى احلو�ض
املدر�سي �أو عن طريق اجلمعيات العاملة يف امليدان.
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تعريف الإجراء

 .1مراجعة املر�سوم  2.02.376ال�صادر يف  17يوليوز  2002مبثابة النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مب�ؤ�س�سات
الرتبية والتعليم العمومي بهدف �إدخال التعديالت التالية:

• تعديل املادة  19يف اجتاه �إ�رشاك فعاليات اقت�صادية واجتماعية يف ع�ضوية جمل�س التدبري و�إ�رشاك
التالميذ يف جمال�س جميع الأ�سالك ،وتعوي�ض �أ�ستاذ عن كل م�ستوى تعليمي يف املدار�س الإبتدائية
ب�أ�ستاذ معرب و�أ�ستاذ مزدوج اللغة �أو �أ�ستاذ عن كل وحدة (وحدة اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية
ووحدة الفرن�سية والريا�ضيات ووحدة االجتماعيات والن�شاط العلمي) ،وفتح املجال �أمام
الأكادمييات لت�شكيل جمال�س للتدبري على م�ستوى احلو�ض املدر�سي بالو�سط القروي ،وال�سماح
بالإنابة بالن�سبة للأع�ضاء من خارج امل�ؤ�س�سة التعليمية وتعوي�ض املغادرين؛

• تعديل املادة  18يف اجتاه تخويل جمل�س التدبري اخت�صا�صات تقريرية تتالءم ومهام التدبري املنوطة
به ،والتي تتطلب التخطيط والتنظيم والإ�رشاف واملراقبة والتقومي؛

• الت�أكيد يف املادة  20على �رضورة عقد املجل�س ثالث دورات على الأقل (دورة قبيل الدخول
املدر�سي ودورة عند انتهاء الأ�سدو�س الأول من ال�سنة الدرا�سية ودورة ثالثة بعد انتهاء الأ�سدو�س
الثاين وقبل العطلة ال�صيفية)؛

• �إحداث جمل�س �إقليمي للتدبري يعهد �إليه تتبع وا�ستثمار قرارات جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية
والتعليم بالإقليم؛

• �إيجاد ال�صيغة املالئمة حلفز الأطر والتالميذ على امل�شاركة يف ع�ضوية جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة.

طبيعة الإجراء

مراجعة مر�سوم

تاريخ الإجراء

خريف 2007

تاريخ بدء التطبيق

�شتنرب 2008
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الإجراءات

تعريف الإجراء

تاريخ بدء التطبيق

تاريخ الإجراء
خريف 2007

طبيعة الإجراء
قرار وزيري

 .2ا�ست�صدار قرار وزيري يحدد ت�أليف ومهام جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة التعليمية ،مع الإبقاء على باب
االجتهاد مفتوحا �أمام الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين فيما يخ�ص �إمكانية �إحداث مقايي�س
للتدبري وفق م�ساطر خا�صة بالن�سبة للو�سط القروي.

الدورة الربيعية 2008

خريف 2007

يناير 2008

�شتنرب 2008

يناير 2008

مراجعة قانون

قرار وزيري

 .3مراجعة القانون رقم  06.00مبثابة النظام الأ�سا�سي للتعليم املدر�سي اخل�صو�صي بهدف �إدخال
التعديالت التالية:

• التن�صي�ص على �رضورة �إحداث جمل�س للتدبري بكل م�ؤ�س�سة للتعليم املدر�سي اخل�صو�صي وعلى
�إلزامية �إحداث جمعية �آباء و�أولياء التالميذ بها؛

 .4مراجعة القانون رقم  07.00القا�ضي ب�إحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بهدف
�إدخال التعديالت التالية:

• تفعيل املادة  8التي تن�ص على �أن مدير الأكادميية ميكن �أن يفو�ض جزءا من �سلطته و�صالحيته �إىل
املوظفني العاملني حتت �إمرته ،وعلى تعيني النواب الإقليميني �آمرين بال�رصف م�ساعدين ومديري
امل�ؤ�س�سات التعليمية �آمرين ثانويني بال�رصف؛

• التن�صي�ص على �إحداث �ش�ساعات للنفقات واملداخيل بامل�ؤ�س�سات التعليمية.

 .5ا�ست�صدار قرار وزيري يخ�ص �إحداث �ش�ساعات للنفقات واملداخيل بامل�ؤ�س�سات التعليمية.
قرار وزيري

خريف 2007

يناير 2008

جمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات التعليمية يف عالقتها بالإدارة الرتبوية واملجال�س الأخرى مل�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم
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تاريخ الإجراء

طبيعة الإجراء
مراجعة قرارات

خريف 2007
خريف 2007

يناير 2008

مار�س 2008

نهاية املو�سم 08-2007

مار�س و�أبريل 2008

يناير 2008

يناير 2008

خريف 2007

 .6مراجعة الن�صو�ص التنظيمية املتعلقة بالتدبري املادي واملايل للم�ؤ�س�سات التعليمية لتكون �أكرث
ان�سجاما مع امل�ستجدات التي �أتى بها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين.

 .7ا�ست�صدار قرار لوزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي يحدد برجمة
فرتات انعقاد دورتي جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم ومنهجية ا�شتغالها.

يناير 2008

قرار وزيري
دليل م�ساطر

� .8إعداد دليل يحدد هيكلة جمل�س تدبري م�ؤ�س�سة الرتبية والتعليم وكيفية انتخاب �أع�ضائه وتعوي�ض
املنقطعني ،من جهة ،وم�ساطر ا�شتغاله بعالقة مع �إدارة امل�ؤ�س�سة وجمال�سها الأخرى يف �إطار النهج
املعتمد لالمركزية والالمتركز ،من جهة �أخرى.

 .9تنظيم دورات تكوينية لفائدة �أع�ضاء جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة التعليمية ي�ستعمل فيها دليل جمال�س خمطط للتكوين من
التدبري وجمزوءات مف�صلة يتم �إعدادها حول �أجر�أة �أهم حماور الدليل ،خا�صة املتعلقة بالتدبري املايل برجمة وجمزوءات
وتدبري املمتلكات وتدبري ال�رشاكات والدعم االجتماعي والنف�سي للتالميذ واالرتقاء بالرتاث
الثقايف املحلي واجلهوي.

� .10إعداد عدة منهجية للتقومي ال�سنوي لإجنازات جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم على درا�سة تعدها الهي�أة
م�ستوى اجلهات وعلى امل�ستوى الوطني ،وتخ�صي�ص جوائز حتفيزية من قبل الأكادمييات على الوطنية للتقومي
امل�ستوى اجلهوي ومن قبل الوزارة واملجل�س الأعلى للتعليم على امل�ستوى الوطني للمجال�س التي
متيزت جهويا ووطنيا ب�إبداعاتها ونتائجها.

درا�سات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

الإجراءات

تعريف الإجراء

� .11إعداد منوغرافية امل�ؤ�س�سة التعليمية يف عالقتها مبحيطها مند �إحداثها وتوطينها �ضمن املوقع
الإعالميائي للأكادميية اجلهوية ،مع احلر�ص على �إحداث منتدى للتوا�صل بهذا املوقع يلجه �آباء
و�أمهات و�أولياء التالميذ واملهتمون بالرتبية والتكوين حمليا وجهويا وعلى امل�ستويني الوطني
والدويل بالن�سبة لقدماء تالميذ امل�ؤ�س�سة.

 .12القيام بدرا�سة من �أجل �إحداث مدرج بكل ثانوية ت�أهيلية �أو �إعدادية يتجاوز عدد التالميذ
بها  1000تلميذ يخ�ص�ص للمحا�رضات والعرو�ض الفنية والتظاهرات الثقافية والرتبوية ،ويعهد
بالإ�رشاف على ا�ستعماله لإدارة امل�ؤ�س�سة داخل �أوقات الدرا�سة لفائذة التالميذ والأطر الرتبوية
والإدارية وملجل�س تدبري امل�ؤ�س�سة خارجها لفائذة فعاليات اجتماعية وثقافية واقت�صادية حملية ،على
�أن يتم العمل على بناء املدرج وجتهيزه بتمويل خارجي يف �إطار �رشاكة.

تاريخ بدء التطبيق
�أبريل 2008

تاريخ الإجراء
مار�س 2008

طبيعة الإجراء
م�رشوع

درا�سة

خريف 2007

�شتنرب 2008
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