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متهيد
مكن اعتماد امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،كمرجعية �أ�سا�سية لإ�صالح املنظومة الرتبوية،
من تكري�س نهج الالمركزية والالمتركز كخيار ا�سرتاتيجي ملمار�سة �سيا�سة القرب واالرتقاء
بخدمات الرتبية والتكوين .ففي دعامته اخلام�سة ع�رشة ،املتعلقة ب�إقرار الالمركزية والالمتركز
يف قطاع الرتبية والتكوين ،مت التن�صي�ص على ما يلي:
• التقلي�ص من االخت�صا�صات الت�سيريية والتدبريية للإدارة املركزية داخل املنظومة
الرتبوية؛
• �إعادة هيكلة نظام الأكادمييات وتو�سيع �صالحياتها لت�صبح �سلطة جهوية للرتبية والتكوين
الممركزة تتمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل الإداري واملايل؛
• تعزيز امل�صالح الإقليمية املكلفة بالرتبية والتكوين من حيث �ضبط االخت�صا�صات وجعلها
تندرج يف �إطار الهيكلة اجلهوية؛
• �إحداث جمال�س التدبري على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمية باعتبارها الأداة املج�سدة
لالمركزية والالمتركز مل�ؤازرة هي�أة الإدارة الرتبوية؛
• حت�سني التدبري العام لنظام الرتبية والتكوين ،ق�صد تر�شيد وتوحيد املبادرات واملخططات
وحتقيق �شفافية امليزانية املر�صودة ،وكذا تقلي�ص تكاليف الت�سيري الإداري ،ف�ضال عن
عقلنة تدبري املوارد الب�رشية؛
• �إحداث هيئات متخ�ص�صة يف التخطيط والتدبري واملراقبة يف جمال الرتبية والتكوين على
امل�ستوى اجلهوي والإقليمي واملحلي.
جت�سد هذا النهج يف تبني الأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين كم�ؤ�س�سة عمومية ذات
ا�ستقاللية �إدارية ومالية ،ويف �إر�ساء املجال�س الإدارية للأكادمييات وجمال�س تدبري م�ؤ�س�سات
الرتبية والتعليم التابعة لها واملجل�س الرتبوي واملجال�س الأخرى لكل م�ؤ�س�سة ،كما جت�سد
هذا النهج يف اعتماد هيكلة جديدة للم�صالح املركزية بهدف تكييف اخت�صا�صات الإدارة
املركزية مع �أدوارها اجلديدة.
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اجلزء الأول  :الإطار امل�ؤ�س�ساتي
تعترب الالمركزية الإدارية �أحد �أ�ساليب الت�سيري الأكرث اتباعا من قبل العديد من الدول ومنها
املغرب .فبالإ�ضافة �إىل املظهر ال�شائع لالمركزية يف بالدنا ،املتمثل يف نقل بع�ض اخت�صا�صات
الدولة وحتت و�صايتها �إىل وحدات ترابية منتخبة تعرف يف الغالب باجلماعات املحلية،
هناك مظهر �آخر يتجلى يف الالمركزية املرفقية �أوالتقنية �أو الوظيفية �أو املتخ�ص�صة ،التي
تتج�سد يف امل�ؤ�س�سات العمومية التي تنقل �إليها بع�ض اخت�صا�صات الدولة ب�صفة حمددة
بوا�سطة الن�ص الت�رشيعي املحدث للم�ؤ�س�سة تطبيقا للف�صل  46من الد�ستور املغربي ،ويتم
متتيعها بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املايل ،لكن حتت و�صاية ال�سلطة املركزية املخت�صة.
واعتبارا للطبيعة االجتماعية لقطاع الرتبية الوطنية ول�رضورة اال�ستجابة عن قرب حلاجيات
ال�سكان ،ولدور الدولة يف ت�أطري هذا القطاع الذي يت�أ�س�س على مبادئ الإ�رشاك والت�شارك
والدميقراطية يف تدبري ال�ش�أن التعليمي ،يكت�سي نهج الالمركزية والالمتركز يف هذا القطاع
طابعا متميزا �إذ ميزج بني الالمركزية والالمتركز يف �آن واحد.
وقد مت ا�ست�صدار جمموعة من الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية يف �إطار نهج الالمركزية
والالمتركز بقطاع الرتبية الوطنية من �أهمها:
• الظهري ال�رشيف رقم  1.00.203ال�صادر يف � 15صفر  19( 1421مايو  ،)2000والقانون
رقم  07.00القا�ضي ب�إحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين؛
• املر�سوم رقم  2.00.1016القا�ضي بتطبيق القانون رقم  ،07.00واملر�سوم رقم  2.01.1653املحدد
لتاريخ ال�رشوع الفعلي يف مزاولة الأكادمييات ملهامها واخت�صا�صاتها ،واملر�سوم رقم 2.02.382
املحدد الخت�صا�صات وتنظيم وزارة الرتبية الوطنية ،واملر�سوم رقم  2.02.376املتعلق بالنظام
الأ�سا�سي اخلا�ص مب�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي ،واملر�سوم رقم  2.05.1369ب�ش�أن حتديد
قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز الإداري.

الهند�سة املعتمدة لهيكلة القطاع
عالوة على �صدور الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية امل�ؤطرة للتوجه املعتمد يف الالمركزية
والالمتركز يف قطاع الرتبية الوطنية ،قامت الوزارة بجملة من االجراءات املواكبة على
كافة امل�ستويات لتحقيق االن�سجام والتكامل بني االخت�صا�صات اجلديدة للم�صالح املركزية
والأكادمييات مبا ي�ضمن حتقيق وترية �أ�رسع لإجناز الإ�صالحات املربجمة ومواءمة �أح�سن لهذه
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الإ�صالحات مع انتظارات الأ�رس ،من جهة ،وبني مكونات كل �أكادميية من م�صالح جهوية
ونيابات ،باعتبارها م�صالح خارجية للأكادميية ،وم�ؤ�س�سات تعليمية ،من جهة �أخرى.
فعلى امل�ستوى املركزي ،مت تكييف اخت�صا�صات امل�صالح املركزية مع �أدوارها اجلديدة من خالل:
• االكتفاء بالوظائف اال�سرتاتيجية كالت�أطري والتنظيم والتقنني والتوجيه واملراقبة
والتقييم ؛
• االحتفاظ ببع�ض االخت�صا�صات الأ�سا�سية ،كتدبري املوارد الب�رشية واملمتلكات.
وعلى امل�ستوى اجلهوي ،بعد �إحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين يف �شكل م�ؤ�س�سات
عمومية تتمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املايل خا�ضعة لو�صاية الدولة ،مت القيام مبا يلي:
• متكني الأكادمييات اجلهوية من اخت�صا�صات وا�سعة يف التدبري الإداري والرتبوي واملايل
واملادي؛
• تعيني مديرين للأكادمييات مع تكليفهم بتنفيذ قرارات املجل�س الإداري؛
• �إحداث املجل�س الإداري للأكادميية كجهاز تقريري ذي تركيبة متنوعة جت�سد مبادئ
الت�شارك والإ�رشاك والدميقراطية ؛
• �إحداث جلن تقنية منبثقة عن املجل�س الإداري تعمل على حت�ضري �أعماله و�إعداد
تقارير تركيبية وتتبع تنفيذ قراراته؛
• اعتماد هيكلة �إدارية جهوية ترتكز على مقايي�س مرتبطة باجلوانب الكمية (امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،التالميذ)...؛
• االحتفاظ بالهياكل الالممركزة ،و�إدماجها كمكون للتنظيم اجلهوي اجلديد؛
• الت�أكيد على �أهمية ودور النيابات باعتبارها م�صالح �إقليمية للأكادمييات ،و�إر�ساء هياكلها
الإدارية.
وعلى امل�ستوى املحلي ،مت القيام مبا يلي:
• �إحداث �آليات جديدة لتدبري امل�ؤ�س�سة التعليمية باعتبارها وحدة تربوية تكر�س امتداد
نهج الالمركزية �إىل امل�ستوى املحلي وتعتمد مبادئ التمثيلية والتعددية والدميقراطية
مثل جمل�س التدبري واملجل�س الرتبوي؛
• اعتبار جمل�س التدبري �أحد �أهم �آليات الت�أطري والتدبري الإداري واملايل والرتبوي
للم�ؤ�س�سة ،بحكم تركيبته واالخت�صا�صات املنوطة به.
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اجلزء الثاين  :ت�شخي�ص الو�ضعية الراهنة
يف غياب درا�سة علمية تقييمية لتجربة الأكادمييات� ،سيتم الإكتفاء مبحاولة ت�شخي�صية
ت�ستمد عنا�رصها من املالحظة امليدانية والواقع املعي�ش للبنيات امل�ؤ�س�ساتية للمنظومة
الرتبوية .فبمالم�سة �رسيعة لتطور املنظومة ،يت�ضح �أن عدة مكت�سبات قد مت حتقيقها ،من
�أهمها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،والإطار اال�سرتاتيجي لتنمية النظام الرتبوي،
وترجمة التوجهات واالختيارات الواردة فيهما يف ن�صو�ص ت�رشيعية وتنظيمية ،كما �أن
هذه التجربة اعرتتها �صعوبات و�إكراهات �أثرت وما زالت ت�ؤثر على ا�ستكمال م�سل�سل
الالمركزية والالمتركز.

 .1ت�شخي�ص الو�ضعية الراهنة يف املجال امل�ؤ�س�ساتي
 .1.1التخطيط
على امل�ستوى املركزي:
�إن االختيار اال�سرتاتيجي الذي مت اعتماده يف جمال الرتبية والتكوين من خالل الالمركزية
والالمتركز يف اجتاه الأكادمييات والنيابات وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،ا�ستدعى مراجعة مهام
واخت�صا�صات الإدارة املركزية للوزارة ،لت�ضطلع بالدور القيادي يف ر�سم املخططات
اال�سرتاتيجية وحتديد االختيارات والتوجهات العامة ،واتخاذ التدابري الالزمة لتحقيق
التوازن وتكاف�ؤ الفر�ص بني اجلهات وتتبع ومراقبة تدبري ال�ش�أن العام الرتبوي.
فبموجب املر�سوم رقم  382.02.2بتاريخ  17يوليو  ،2002ب�ش�أن اخت�صا�صات وتنظيم وزارة
الرتبية الوطنية ،مت تقلي�ص البنيات املركزية ب�شكل ملمو�س� ،إذ انخف�ض عدد املديريات
املركزية من � 18إىل  10مديريات ،وعدد الأق�سام من � 72إىل  33ق�سما ،وعدد امل�صالح من
� 238إىل  71م�صلحة ،من جهة ،كما مت تعزيز �أدوار املراقبة ب�إحداث مفت�شية عامة للرتبية
والتكوين ي�رشف عليها مفت�ش عام لل�ش�ؤون الرتبوية ومفت�ش عام لل�ش�ؤون الإدارية.
وتتوزع املديريات املركزية احلالية �إىل ثالث جمموعات :جمموعة ال�ش�ؤون الرتبوية والتجديد
الرتبوي؛ وجمموعة التخطيط الرتبوي والتنميط؛ وجمموعة املوارد واملعدات.
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وت�شمل جمموعة ال�ش�ؤون الرتبوية والتجديد الرتبوي:
• مديرية التقومي وتنظيم احلياة املدر�سية والتكوينات امل�شرتكة بني الأكادمييات؛
• مديرية املناهج؛
• املركز الوطني للتجديد الرتبوي والتجريب؛
• مديرية االرتقاء بالريا�ضة املدر�سية؛
• مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدر�سي اخل�صو�صي.
ت�شمل جمموعة التخطيط الرتبوي والتنميط:
• مديرية ال�ش�ؤون القانونية واملنازعات؛
• مديرية اال�سرتاتيجية والإح�صاء والتخطيط؛
• مديرية �إدارة منظومة الإعالم؛
• ق�سم االت�صال.
�أما جمموعة املوارد واملعدات  ،فت�ضم:
• مديرية ال�ش�ؤون العامة وامليزانية واملمتلكات؛
• مديرية املوارد الب�رشية وتكوين الأطر.
على امل�ستوى اجلهوي:
�أوكل امل�رشع لللأكادمييات مهمة تطبيق ال�سيا�سة التعليمية والتكوينية يف جمموعة من املجاالت
الرتبوية والتدبريية واملالية واملادية ك�إعداد املخططات التنموية للأكادميية ،واخلرائط املدر�سية
اجلهوية ،وحتديد العمليات ال�سنوية للبناء والتو�سيع والإ�صالحات الكربى ،و�إعداد �سيا�سة
للتكوين امل�ستمر لفائدة املوظفني الإداريني والرتبويني ،والقيام مببادرات لل�رشاكة وغريها
من االخت�صا�صات الأخرى.
و�سعيا �إىل تقوية القدرات امل�ؤ�س�ساتية لهذه الهيئات ،وحر�صا على �إ�رشاك �أكرب عدد ممكن
من فعاليات املجتمع ،مت �إر�ساء املجال�س الإدارية للأكادمييات ك�آليات متمتعة بجميع ال�سلط
وال�صالحيات الالزمة لإدارة الأكادميية ،و�إحداث جلان تقنية دائمة منبثقة عن هذا املجل�س
ت�سهر على حت�ضري �أعماله و�إعداد التقارير الرتكيبية وتتبع تنفيذ قراراته بتن�سيق مع القطاعات
التي متثلها ومع الأطراف املعنية.
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اجلدول  : 1عدد الأق�سام وامل�صالح يف الأكادمييات

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
املجموع
1
2
5
7
2
3
5
6
11
4
2
2
5
4
3
6
68

عدد النيابات
الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
			

1
2
1
3
2
2
3
3
4
3
2
2
2
2
3
2
37

عدد الأق�سام

4
6
4
7
6
8
8
8
10
8
6
6
8
8
8
8
114

يف الأكـــــــادميية

2
5
11
18
12
15
24
23
56
24
12
11
26
18
17
30
304

يف نـــــياباتها الإقلـــــيمية

عدد امل�صــــالح
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وقد مت تعيني مديرين للأكادمييات يتمتعون بجميع ال�سلط وال�صالحيات الالزمة لت�سيري
�ش�ؤون الأكادميية وتنفيذ قرارات املجل�س الإداري ،و�إعادة هيكلة الأكادمييات اجلهوية
للرتبية والتكوين ح�سب عدد النيابات وامل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لكل �أكادميية.
على امل�ستوى الإقليمي:
بالنظر �إىل �أهمية ودور النيابات ملا راكمته من جتارب غنية يف تدبري ال�ش�أن التعليمي
وباعتبارها وحدات الممركزة للوزارة ،مت االحتفاظ بها مع �إدماجها كم�صالح خارجية
�ضمن الهيكلة اخلا�صة بالأكادمييات.
يتج�سد الالمتركز الفعلي للنيابات يف تفوي�ض النواب الإقليميني جمموعة من االخت�صا�صات
�سواء من طرف مدير الأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين �أو من طرف الوزير ،ال�سيما يف
جمال تدبري املوارد الب�رشية و�إعداد م�رشوع امليزانية ومبا�رشة الق�ضايا الإدارية ذات الطابع
املحلي .بذلك ،يت�ضح �أن النيابات الإقليمية تعترب يف �آن واحد م�صالح الممركزة للوزارة
وم�صالح خارجية للأكادميية.
يرتاوح عدد امل�صالح املحدثة على م�ستوى كل نيابة ما بني م�صلحتني و�ست م�صالح ،وهو
تفاوت يف�رسه عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية والأطر الرتبوية والإدارية والتقنية ،والتالميذ يف
خمتلف الأ�سالك.
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اجلدول  : 2توزيع امل�صالح ح�سب النيابات الإقليمية

68

وادي الذهب و�أو�رسد؛ بوجدور؛ طاطا؛ �أ�سا الزاك؛ ال�سمارة؛ طانطان؛ جرادة؛ فجيج.

العيون؛ كلميم؛ ا�شتوكة �آيت باها؛ ابن �سليمان؛ تاوريرت؛ املحمدية؛ النوا�رص.

68

8

7

19

املجموع

نيابات بثالث م�صالح
نيابات مب�صلحتني

نيابات ب�أربع م�صالح

9
زاكورة؛ �شي�شاوة؛ احلوز؛ ال�صويرة؛�شي�شاوة؛ بركان؛ ابن ام�سيك؛ الفداء مر�س
ال�سلطان؛ �سيدي الربنو�صي؛ احلي احل�سني؛ عني ال�شق؛ مديونة؛ افران؛ احلاجب؛
موالي يعقوب؛ �صفرو؛ بوملان؛ الفح�ص�-أجنرة؛ امل�ضيق -الفنيدق.

25

نيابات بخم�س م�صالح

تارودانت؛ ورزازات؛ القنيطرة؛ �سيدي قا�سم؛ خريبكة؛ �سطات؛ مراك�ش؛ قلعة
ال�رساغنة؛ الناظور؛ وجدة انكاد؛ عني ال�سبع-احلي املحمدي؛ الرباط؛ ال�صخريات-
متارة ؛�سال ؛اخلمي�سات؛ ا�سفي؛ اجلديدة؛ بني مالل؛ مكنا�س؛ الر�شيدية؛ خنيفرة؛
فا�س؛ تازة؛ تاونات؛ تطوان؛ طنجة-ا�صيلة.
�أكادير �إداوتنان؛ انزكان ايت ملول؛ تيزنيت؛ الدار البي�ضاء انفا؛ موالي ر�شيد؛
ازيالل؛ احل�سيمة؛ �شف�شاون؛ العرائ�ش.

نيابات ب�ست م�صالح

توزيع امل�صالح

النيابات الإقليمية 		

املجموع

مالحظة  :لقد مت م�ؤخرا الت�أ�شري على  16قرار لوزير الرتبية الوطنية بتاريخ  18يونيو  2007مت مبوجبها �إ�ضافة
م�صلحة حماربة الأمية واالرتقاء بالرتبية غري النظامية بجميع النيابات الإقليمية.
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على امل�ستوى املحلي:
�إن نهج الالمركزية الذي مت �إقراره يف تدبري ال�ش�أن التعليمي ،مل يقت�رص على البنيات الإدارية
اجلهوية فقط ،بل امتد كذلك �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية ،حيث مت �إحداث جمل�س تدبري بكل
م�ؤ�س�سة روعيت يف ت�شكيلة �أع�ضائه مبادئ التمثيلية والتعددية والدميقراطية.
يعترب هذا االجتاه يف حد ذاته قطيعة مع �أ�ساليب تدبري اجلوانب الرتبوية والإدارية التي كانت
�سائدة من قبل ،حيث �أ�ضحت الإدارة الرتبوية تتقا�سم امل�س�ؤوليات والأدوار مع �آليات
التدبري الإداري والرتبوي التي تتكون من جمل�س التدبري واملجل�س الرتبوي وجمال�س الأق�سام
واملجال�س التعليمية ،و�أ�صبح ب�إمكان هذه املجال�س امل�ساهمة املبا�رشة يف ت�سيري وتدبري
ال�ش�ؤون الإدارية والرتبوية للم�ؤ�س�سة التعليمية.
يعترب جمل�س التدبري �أحد �أهم الآليات ،بحكم االخت�صا�صات املنوطة به ،بالإ�ضافة �إىل تركيبته
التي ت�ضم �أطر هيئة الإدارة الرتبوية ،ممثلني عن �أطر هيئة التدري�س وعن الأطر التقنية ،ورئي�س
جمعية �آباء و�أولياء التالميذ وممثلي املجال�س اجلماعية.
ومن بني �أهم االخت�صا�صات التي �أ�سندت لهذا املجل�س ،درا�سة برنامج العمل ال�سنوي
وتتبع �إجنازه ،وامل�صادقة على التقرير ال�سنوي العام املتعلق بن�شاط و�سري امل�ؤ�س�سة املت�ضمن
للمعطيات املتعلقة بالتدبري املايل والإداري واملحا�سباتي للم�ؤ�س�سة.
�إذا كان الهدف من نهج الالمركزية والالمتركز املعتمد يف قطاع الرتبية الوطنية وا�ضحا
من حيث املرجعيات والآليات املحدثة ،ف�إن الوقوف على املكت�سبات وال�صعوبات التي
اعرت�ضت �إر�ساء هذه الآليات �أو حالت دون تفعيلها �أو قل�صت من فعاليتها �سيمكن من
تعزيز اجلوانب الإيجابية وت�صحيح االختالالت.

 .2.1املكت�سبات الكربى
لقد �أ�صبحت املنظومة الرتبوية تتوفر على تر�سانة من الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية تغطي
جمموع جماالت الرتبية والتكوين ،وال�سيما �إعادة تنظيم وحتديد اخت�صا�صات الإدارة
املركزية ،و�إحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين يف �شكل م�ؤ�س�سات عمومية ذات
ا�ستقالل مايل و�إداري ومادي ،و�إر�ساء هياكلها  ،وحتديد النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سات الرتبية
والتعليم العمومي ،ف�ضال عن الن�صو�ص التنظيمية امل�ؤطرة للدرا�سة واالمتحانات املدر�سية.
وقد مكن �إحداث املجال�س الإدارية للأكادمييات ،ك�آليات لتدبري ال�ش�أن الرتبوي على
امل�ستوى اجلهوي متمتعة بجميع ال�سلط وال�صالحيات ،من جهة ،وجمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات
14
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التعليمية ،من جهة �أخرى ،من تكري�س نهج الإ�رشاك والت�شارك والت�شاور ،وجعل ق�ضية
التعليم �ضمن االهتمامات اجلهوية ،وجت�سيد �سيا�سة القرب يف تدبري املنظومة الرتبوية على
م�ستوى اجلهة والإقليم وامل�ؤ�س�سة التعليمية.

اجلدول  : 3الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية التي مت ا�ست�صدارها
ما بني  2000و2007
املجموع

حت�سني تدبري املوارد الب�رشية

هيكلة القطاع وتعزيز الالمركزية والالمتركز

الرفع من جودة ومردودية النظام الرتبوي

التنظيم الرتبوي والإداري مل�ؤ�س�سات
الرتبية والتعليم العمومي

االرتقاء بالتعليم املدر�سي اخل�صو�صي

التعليم الأويل

تعميم التمدر�س

املجال

7

3

1

0

0

1

1

1

عدد القوانني

21

13

4

0

2

1

1

0

96

54

19

13

9

2

1

1

4

2

---

2

---

---

---

---

128

70

24

13

11

4

3

2

عدد املرا�سيم عدد القرارات عدد املقررات
املجموع
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اجلدول  : 4ن�سبة تغطية امل�ؤ�س�سات التعليمية مبجال�س التدبري2006
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
96.8

100

96.3

98.9

100

100

99.3

99.8

99.4

99.3

98.9

98.8

98.9

100

100

100

ن�سبة التغطية العامة ()%
الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
			

90.4

100

97.5

100

100

100

100

100

98.3

100

100

100

100

100

100

100

يف التعليم الإبتدائي

100

100

96.8

96.8

100

100

97.9

99.3

100

100

100

100

100

100

100

100

يف التعليم الثانوي الإعدادي

100

100

94.7

100

100

100

100

100

100

97.8

96.6

96.4

96.6

100

100

100

يف التعليم الثانوي الت�أهيلي

ن�سبة تغطية امل�ؤ�س�سات التعليمية مبجال�س التدبري ()%
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� .3.1صعوبات و�إكراهات ا�ستكمال م�سل�سل الالمركزية والالمتركز
�إجماال ،يبني التحليل الأويل حل�صيلة املنجزات �أن هناك �إكراهات ت�ؤثر على ا�ستكمال
م�سل�سل الالمركزية والالمتركز� ،إذ مل يرتجم املجهود الت�رشيعي والتنظيمي مبا فيه الكفاية
على م�ستوى �إر�ساء �آليات الت�أطري والتدبري الإداري والرتبوي وتفعيلها ،كما �أن الإ�صالح مل
يبلور ب�صفة دقيقة ووا�ضحة على م�ستوى الهياكل التنظيمية مركزيا وجهويا وحمليا.
فعلى الرغم من و�ضع هيكلة جديدة للم�صالح املركزية ،تن�سجم مع نهج الالمركزية
والالمتركز ،ف�إن �إر�ساء هذه الهيكلة مل ي�ستح�رض كل املهام والوظائف التي يتعني على املركز
�أن ي�ضطلع بها يف �إطار قيادة الإ�صالح ومواكبة جتربة الأكادمييات .كما �أن التعجيل ب�إر�ساء
الأكادمييات �أدى �إىل االكتفاء باعتماد معايري كمية بالأ�سا�س عند و�ضع هياكلها الإدارية
والرتبوية ،ال�شيء الذي �أثر �سلبا على جودة الت�أطري الإداري والرتبوي.
وقد �ساهم يف غالب الأحيان تعدد وتنوع تركيبة املجال�س الإدارية للأكادمييات يف الت�أثري
على التجان�س املفرت�ض داخل هذه الأجهزة التقريرية ،ال�سيما مع حمدودية انخراط بع�ض
�أع�ضاء املجل�س ،خا�صة ممثلي اجلماعات املحلية التي تعترب طرفا رئي�سيا يف ق�ضايا الرتبية
والتكوين .كما �أن حمدودية االنخراط الفعلي لأع�ضاء اللجان التقنية الدائمة املنبثقة عن
املجل�س الإداري قد �ساهمت بدورها يف الت�أثري على مردوديتها وكيفية ا�شتغالها ،خا�صة
و�أن النظام الداخلي امل�ؤطر ل�سري هذه اللجان الزال يف طور الإعداد.
�أما طبيعة العالقة بني الأكادمييات وم�صاحلها الإقليمية ،فقد �أحدثت نوعا من االزدواجية
يف التعامل باعتبار هذه الأخرية م�صالح الممركزة للوزارة مت �إدماجها بهذه ال�صفة كم�صالح
خارجية للأكادمييات .فارتباط �إحداث النيابات الإقليمية بالتق�سيم الإداري للمملكة� ،أثر
ب�شكل وا�ضح على ا�ستقرار البنية اجلهوية ،حيث مت حذف جمموعة من امل�صالح الإقليمية
نتيجة لذلك ،دون مراعاة للحاجيات املحلية يف جمال الرتبية والتكوين.
كما �أن و�ضع امل�ؤ�س�سة التعليمية مل يعك�س ب�شكل ملمو�س الدينامية واحلركية امل�سجلة على
م�ستويات �إدارية �أخرى .وقد يعزى ذلك �إىل عدة �أ�سباب من �أهمها تعدد املجال�س املحدثة
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وعدم التجان�س بني مكوناتها ،وما تطلبه ذلك من جمهود
لإر�سائها ،وحمدودية الإمكانات املادية والب�رشية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية.
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 .2ت�شخي�ص الو�ضعية الراهنة يف جمال التدبري الرتبوي
�شكل الإ�صالح البيداغوجي �أهم الأورا�ش اجلوهرية لتفعيل توجهات واختيارات امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين با�ست�شارة وا�سعة مع الفاعلني الرتبويني وممثلني عن اجلمعيات
املهنية وال�رشكاء االجتماعيني.
وتكمن ح�صيلة العمل الت�شاركي املكثف ،الذي ا�ستغرق ما يقرب من �سنة ،يف �إعداد
ت�صور جديد للمكونات البيداغوجية من حيث بنية الأ�سالك التعليمية ،وهيكلة امل�سالك
الدرا�سية ،وجتديد املناهج والربامج والكتب املدر�سية ،وتنظيم الدرا�سة واحلياة املدر�سية.

 .1.2تعميم التمدر�س يف التعليم الإبتدائي وتو�سيع قاعدته يف التعليم الثانوي
يف �إطار ال�سعي �إىل تعميم التمدر�س بالتعليم الإبتدائي وتو�سيع قاعدته بالتعليم الثانوي
الإعدادي والت�أهيلي ،توا�صل الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين والنيابات التابعة لها
عملية تو�سيع بنيات اال�ستقبال من م�ؤ�س�سات وحجرات درا�سية ومرافق �أ�سا�سية.
رغم التوجه الوطني بتعميم التعليم الأويل لفائدة �أطفال الفئة العمرية � 5-4سنوات ،ف�إن
عدد امل�سجلني �سنويا ال يعرف التزايد الكفيل بتحقيق الأهداف املرتبطة بهذا التوجه.
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اجلدول

 : 5تطور ن�سب التمدر�س ( )%من � 2003إىل 2007
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

59,5

33,1

46,8

66,7

23,6

36,8

68,3

78,5

29,8

57,0

42,6

47,1

67,1

83,5

87,7

62,9

88,5

84,2

90,2

89,8

90,2

85,4

94,3

90,8

86,5

88,5

89,9

95,0

91,0

85,0

92,2

99,7

86,0

77,0

89,3

92,4

85,1

85,3

95,2

101,7

81,9

79,8

95,9

86,6

88,4

92,9

99,2

96,9

90,4

83,7

96,1

94,6

91,1

88,0

100,1

96,0

92,6

90,8

93,1

88,6

92,9

89,0

94,4

99,1

81,6

79,4

89,0

88,6

88,6

83,8

93,9

97,5

92,2

89,3

92,7

87,4

87,6

89,5

98,7

95,4

58,8

50,2

75,0

78,6

62,4

54,9

89,1

90,0

68,3

63,1

64,4

58,8

73,5

80,3

79,4

84,0

57,7

52,6

70,0

82,6

65,8

58,0

77,7

86,0

66,7

58,6

72,7

62,9

73,2

80,2

95,9

79,9

2006-07 2003-04 2006-07 2003-04 2006-07 2003-04 2006-07 2003-04

� 5-4سنوات

� 6سنوات

� 11-6سنة

� 14-12سنة

33,7

27,6

51,4

49,4

36,7

31,4

66,8

68,9

40,1

30,2

37,7

33,8

42,5

60,1

63,8

76,0

2003-04

36,6

32,5

61,2

57,5

41,6

35,4

64,5

65,9

31,4

38,6

43,3

37,6

49,1

69,9

84,8

65,5

2006-07

� 17-15سنة
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ففي املو�سم الدرا�سي  ،2007-2006مت ت�سجيل  705753طفال بالتعليم العمومي منهم 18894

بالو�سط القروي.

عرف املو�سم الدرا�سي  2007-2006زيادة مهمة يف �أعداد امل�سجلني اجلدد بالتعليم العمومي،
حيث بلغت ن�سبة الزيادة  % 9,4مقارنة مع الدخول املدر�سي  .2006-2005وتعزى هذه
الزيادة بالأ�سا�س �إىل ال�سماح بت�سجيل �أطفال � 5سنوات ون�صف والذي بلغ عددهم 57400
طفال .كما عرفت ن�سبة الأطفال امل�سجلني اجلدد بال�سنة الأوىل من التعليم الإبتدائي بالتعليم
اخل�صو�صي بدورها زيادة مهمة بلغت   % 18,5مقابل  % 8,5امل�سجلة يف .2006-2005
وقد بلغ عدد الأطفال البالغني من العمر� 6سنوات بالتعليم الإبتدائي العمومي واخل�صو�صي
 527282طفال.
عرف تزايد املمدر�سني بالتعليم الثانوي الإعدادي العمومي ت�سجيل ن�سبة  % 6,4يف ال�سنة
الدرا�سية  2006-2005مقارنة مع  ، 2005-2004ون�سبة  % 5,8يف ال�سنة الدرا�سية 2007-2006
مقارنة مع  .2006-2005ويعزى عدم حتقيق ن�سبة  %12املربجمة �إىل عدم التحاق بع�ض التالميذ
اجلدد �أو امل�سموح لهم بالتكرار والذي بلغ عددهم  103173تلميذا.
•  48330تلميذا مل يلتحقوا بال�سنة الأوىل �إعدادي ،منهم  47557من التالميذ اجلدد
الناجحني يف ال�سنة ال�ساد�سة �إبتدائي؛
•  37014تلميذا مل يلتحقوا بال�سنة الثالثة �إعدادي ،منهم
بالتكرار.

36266

م�سموح لهم

عرفت ن�سبة تزايد املمدر�سني بالتعليم الثانوي الت�أهيلي ا�ستقرارا يف حوايل  % 3مقارنة مع
الدخول املدر�سي  .2006-2005وكان بالإمكان حتقيق ن�سبة  %7,8املربجمة لو مت التحاق
 27929من التالميذ الناجحني �أو امل�سموح لهم بالتكرار  % 60منهم بال�سنة الثانية من �سلك
الباكالوريا.
مازالت ن�سبة التكرار مرتفعة رغم �أنها تقل�صت قليال يف املو�سم الدرا�سي � ،2007-2006إذ
�سجلت  % 12,7مقابل  % 13بالتعليم الإبتدائي ،و % 16,5مقابل  % 17بالثانوي الإعدادي،
و % 16,9مقابل  % 18بالثانوي الت�أهيلي.
تناهز الن�سب الإجمالية لالنقطاع عن الدرا�سة  % 5,6بالتعليم الإبتدائي ،و % 9,7بالثانوي
الإعدادي ،و % 7,1بالثانوي الت�أهيلي .كما ي�ؤدي ارتفاع ن�سبة املنقطعني عن الدرا�سة �إىل
احلد من وثرية تعميم التمدر�س والزيادة يف ن�سبة الأمية.
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تقلي�ص ن�سب االكتظاظ:
يرجع ال�سبب يف االكتظاظ �إىل احلاجة حلجرات �أو لأ�ساتذة �أو �إليهما معا� ،أو �إىل خلل يف
البنية البيداغوجية للم�ؤ�س�سة� ،أو يف كيفية توظيف املتوافر من الأ�ساتذة� ،أو يف �سوء توزيع
التالميذ على امل�ؤ�س�سات امل�ستقبلة ،و�أحيانا �إىل متغريات خارجية مثل تنامي البناء بوترية
�رسيعة يف املدارات احل�رضية �أو ظهور �أحياء من البناء الع�شوائي.
لوحظ تراجع ظاهرة االكتظاظ بالتعليم الإبتدائي �سنة  2007-2006مقارنة مع �سنـة 2006-

 ،2005يف حني تفاقمت بالتعليم الثانوي الإعدادي والت�أهيلي كما تدل على ذلك معطيات
اجلدول �أ�سفله.
ن�سبة الأق�سام املكتظة ح�سب �إح�صاء 2005

 41تلميذا فما فوق

ن�سبة الأق�سام املكتظة ح�سب �إح�صاء 2006

 45تلميذا فما فوق  41تلميذا فما فوق  45تلميذا فما فوق

�إبتدائي

% 5,7

% 1,3

% 4,2

% 1,1

ثانوي �إعدادي

% 19,7

% 4,2

% 24,2

% 7,6

ثانوي ت�أهيلي

% 18,4

% 3,1

% 25,2

% 8,1

تقلي�ص ن�سب الأق�سام متعددة امل�ستويات:
يق�صد بالأق�سام متعددة امل�ستويات تلك التي ت�ضم �أكرث من م�ستوى درا�سي ،خا�صة بالو�سط
القروي ،حيث يكون عدد التالميذ يف كل م�ستوى قليال .ونتيجة لذلك  ،يجمع تالميذ
م�ستويني �أو ثالثة يف ق�سم واحد ال يتعدى عدد تالمذته حجم ق�سم عادي .وقد بد�أت
و�ضعية الأق�سام متعددة امل�ستويات ت�أخذ حجما متزايدا يف ال�سنوات الأخرية �إذ بلغت
 % 20يف �إح�صاء  2005وحوايل  % 22يف الدخول املدر�سي  ،2006مع تزايد الأق�سام التي
يتجاوز عدد امل�ستويات بها ثالثة م�ستويات .ومن �أهم �أ�سباب تنامي هذه الظاهرة:
• ال�سعي �إىل تعميم التمدر�س بالتعليم الإبتدائي يف �أبعد نقطة يف الو�سط القروي الذي
يعرف ت�شتتا ل�ساكنته؛
• احلر�ص على تر�شيد ا�ستعمال املدر�سني نتيجة تراجع عدد املنا�صب امل�سندة للتعليم
الإبتدائي.
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 .2.2مراجعة املناهج والربامج الرتبوية والكتب املدر�سية
�إن �أهم ما مييز املناهج اجلديدة ،كون املراجعة �شملت خمتلف الأ�سالك والتخ�ص�صات
واعتمدت مدخال بيداغوجيا جديدا يتمثل يف تربية املتعلم على القيم وتنمية كفاياته وتربيته
على االختيار واتخاذ القرار يف م�ساره الدرا�سي .كما متيزت املناهج اجلديدة ب�إحداث مواد
جديدة وتو�سيع تدري�س مواد �أخرى �إىل عدة م�ستويات تعليمية .هكذا ،مت �إدماج تدري�س
الأمازيغية بال�سنة الأوىل من التعليم الإبتدائي ك�إحدى اخلطوات يف �أفق تعزيز وتر�سيخ هذا
املكون الثقايف الأ�سا�سي يف الهوية الوطنية ،وتو�سيع تدري�س اللغة الفرن�سية �إىل ال�سنة الثانية
الإبتدائية ،واللغة الأجنبية الثانية والإعالميات �إىل ال�سنة الثالثة الإعدادية ،و�إعادة �إدماج
التاريخ واجلغرافيا و�إحداث مادة الرتبية على املواطنة يف التعليم الإبتدائي ابتداء من ال�سنة
الرابعة الإبتدائية.
�أما بالن�سبة لإ�صالح الكتب املدر�سية والو�سائل الديداكتيكية الأخرى ،فلقد مت اعتماد
مقاربة ترتكز �أ�سا�سا على الرفع من م�ستوى اجلودة البيداغوجية للكتب املدر�سية وتطويرها
�شكال وم�ضمونا ،باالرتكاز على تي�سري املناف�سة ال�شفافة بني النا�رشيني وبني هيئات الت�أليف،
وعلى تعددية الكتب املدر�سية لكل مادة يف كل م�ستوى تعليمي انطالقا من دفاتر حتمالت
حتدد اخلا�صيات البيداغوجية والقيمية والتقنية والفنية للكتاب املدر�سي.
وقد مت ت�أ�سي�س جلنة دائمة للربامج ان�صهرت فيها خربات وطنية يف جماالت العلوم الإن�سانية
واالجتماعية واللغات والآداب والتكنولوجيا ،جعلتها قابلة للمقارنة مبثيالتها يف الأنظمة
الرتبوية للبلدان املتقدمة.

 .3.2التكوين الأ�سا�سي والتكوين امل�ستمر والت�أطري الرتبوي
رغم تغيري الربامج واملناهج الرتبوية وفق منهجية دقيقة �شملت �أي�ضا �شق مراجعة برامج
التكوين الأ�سا�سي للأطر اجلديدة املعنية بتطبيق املناهج الرتبوية اجلديدة ،من جهة،
وا�ستكمال تكوين الأطر املوجودين يف اخلدمة ،ما زالت برامج التكوين الأ�سا�سي على
حالها ومل يلحقها �أي تغيري .ال�شيء الذي يطرح �إ�شكالية املواءمة بني م�ستلزمات تطبيق
الربامج واملناهج اجلديدة وا�ستعمال الكتب املدر�سية مع امل�ؤهالت املهنية للأطر الرتبوية.

 .4.2تنظيم احلياة املدر�سية ودمقرطتها
�إذا كانت امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�ضم قبل �صدور امليثاق الوطني للرتبية والتكوين جمال�س
تعليمية وجمال�س الأق�سام وجمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ ،ف�إن الن�صو�ص الت�رشيعية
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والتنظيمية التي مت ا�ست�صدارها يف ظل الإ�صالح الرتبوي �أ�ضافت جمل�سني �أ�سا�سيني لتعزيز
دمقرطة احلياة املدر�سية وحت�سني تدبريها :جمل�س تربوي وجمل�س للتدبري .كما مت حتيني
مكاتب جميع جمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ وتنظيم ملتقيات منتظمة لر�ؤ�سائها
لتدار�س �أورا�ش الإ�صالح ،وت�شجيعها على التن�سيق فيما بينها على امل�ستويات الإقليمي
واجلهوي والوطني يف فيدراليات وكونفدراليات �أ�صبح بع�ضها يعترب رافعة مهمة لالرتقاء
باحلياة املدر�سية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
و�إىل جانب ع�ضوية التالميذ يف جميع جمال�س تدبري الثانويات الت�أهيلية ويف جمال�س عدد
الي�ستهان به من الثانويات الإعدادية ،عرفت ال�سنوات اخلم�س املن�رصمة تنظيم ملتقيات
تالميذية على امل�ستوى الوطني خ�ص�صت لق�ضايا هامة يف احلياة املدر�سية من �ضمنها
�أدوار �أع�ضاء التالميذ يف جمال�س تدبري امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ويف الإعالم املدر�سي ،ويف
االرتقاء باجلودة والنجاح الدرا�سي ،ويف مناه�ضة �أعمال العنف بالو�سط املدر�سي بجوار
امل�ؤ�س�سات.
�إىل جانب هذه الآليات ،مت تعزيز برملان الطفل الذي نظم دورته الأوىل يف  1999مب�شاركة
 357طفال برملانيا ب�إحداث امتدادات له يف معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وت�شكيل فرق عمل
جهوية و�إقليمية لالرتقاء بالرتبية على حقوق الإن�سان واملواطنة وعلى قيم ال�شفافية وتخليق
احلياة العامة ب�رشاكة مع تران�سبارن�سي املغرب.
كما مت ،يف معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية� ،إحداث �أندية للمواطنة وحقوق الإن�سان و�أندية
�صحية و�أندية بيئية و�أندية للقراءة ي�شارك التالميذ يف تن�شيطها بت�أطري من �أ�ساتذتهم و�أطر
�إدارية وتقنية و�رشكاء من بع�ض منظمات الأمم املتحدة ومنظمات من املجتمع املدين.
وقد �ساهمت ال�رشاكة مع جمعيات املجتمع املدين على تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية من قبيل «ربيع الثانويات» و«�أدباء يف �ضيافة التالميذ» وغريها.

� .5.2صعوبات و�إكراهات التدبري الرتبوي
ال يزال �أ�سلوب الإ�رشاك املعتمد يف تدبري ال�ش�أن الرتبوي على امل�ستوى اجلهوي دون م�ستوى
الطموحات والتطلعات ،كما �أن م�ساهمة خمتلف الفرقاء االقت�صاديني واالجتماعيني مل تكن
بدورها يف م�ستوى مواكبة الإ�صالحات التي تعرفها املنظومة الرتبوية.
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 .3ت�شخي�ص الو�ضعية الراهنة يف جمال احلكامة يف تدبري املوارد
 .1.3احلكامة يف تدبري املوارد الب�رشية
رغم �أن تدبري املوارد الب�رشية مازال يتم على امل�ستوى املركزي ،ف�إن ذلك مل مينع من القيام
مببادرات تروم متكني الأكادمييات وم�صاحلها الإقليمية من الإ�رشاف املبا�رش على بع�ض
العمليات التي تندرج يف �إطار تر�سيخ �سيا�سة القرب .ففي جمال دعم المركزية والمتركز
تدبري املوارد الب�رشية ،مت و�ضع ت�صور يتم وفقه تفويت االخت�صا�صات للأكادمييات عرب
ثالث مراحل ،حيث ان�صبت املرحلة الأوىل ،بر�سم املو�سم الدرا�سي  ،2004-2003على
تفويت تدبري امل�ساطر التي ال ت�ستلزم ت�أ�شرية املراقبة املركزية لاللتزام بنفقات الدولة واملتعلقة
�أ�سا�سا بالتعوي�ضات العائلية والرخ�ص وت�سليم بع�ض ال�شهادات الإدارية ،على �أن تهم
املرحلة الثانية تفويت امل�ساطر التي ت�ستلزم ت�أ�شرية املراقبة املركزية لاللتزام بنفقات الدولة
وميكن تدبريها بتوزيع الأدوار بني الإدارة املركزية والأكادمييات ،واملرحلة الثالثة النقل
النهائي ملهام واخت�صا�صات تدبري املوارد الب�رشية �إىل الأكادمييات.
و�سعيا �إىل مواكبة التطبيق اجليد مل�رشوع المتركز تدبري املوارد الب�رشية ،مت اتخاذ جمموعة من
التدابري امل�صاحبة� ،شملت بالأ�سا�س:
• �إعداد دالئل عملية تهم امل�ساطر املعتمدة وال�ش�ؤون الت�أديبية والتغيبات واالنقطاعات
عن العمل؛
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر املكلفني بتدبري املوارد الب�رشية على ال�صعيدين
اجلهوي والإقليمي؛
• تنظيم زيارات ميدانية للأكادمييات اجلهوية للم�ساعدة على االنطالق الفعلي مل�رشوع
المتركز تدبري امل�ساطر املتعلقة باملرحلة الأوىل.
�أ�صبحت الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ت�رشف على �إ�سناد منا�صب امل�س�ؤولية
والإدارة الرتبوية من خالل �إجراء مقابالت مع املرت�شحني جهويا ،وعلى احلركة اجلهوية،
وعلى تعيني خريجي مراكز التكوين ،وو�ضع خمطط للتكوين امل�ستمر لفائدة خمتلف الأطر
والعمل على تنفيذه.
وعموما ،ميكن اعتبار تدبري املوارد الب�رشية على ال�صعيد اجلهوي من املجاالت التي عرفت
تطورا ملمو�سا نظرا ملا يتطلبه هذا املجال من تدبري عن قرب ،ال�سيما مع الندرة التي متيز
هذه املوارد يف قطاع الرتبية الوطنية.
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اجلدول

 : 6تطور ن�سبة الت�أطري البيداغوجي من � 2003إىل 2007
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
10.674

9.644

7.016

10.994

6.599

8.155

8.496

10.508

8.805

15.594

8.169

7.833

18.985

2.866

1.050

275

3.604

2.742

3.244

4.863

2.451

3.076

5.565

8.436

4.073

4.241

3.035

2.984

4.993

1.174

600

121

2.169

1.441

2.467

3.172

1.346

1.704

3.704

5.745

2.577

2.689

1.774

1.918

2.882

683

338

81

			
الأ�ساتذة املحالون على
عدد الأ�ساتذة يف 07-2006
التقاعد ما بني �شتنرب 2003
عدد الأ�ساتذة يف 04-2003
الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
و�شتنرب  2006يف جميع
الأ�سالك
يف االبتدائي يف الإعدادي يف الت�أهيلي يف االبتدائي يف الإعدادي يف الت�أهيلي
		

الأ�ساتذة امل�ستفيدون
من املغادرة الطوعية
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� .2.3صعوبات و�إكراهات تدبري املوارد الب�رشية
�إن �أهم ما ميكن �إثارته يف هذا ال�صدد ،هو مدى ا�ستيعاب الهيكلة احلالية للم�صالح املركزية
للوظائف والأدوار اجلديدة التي يفرت�ض �أن ترتكز �أ�سا�سا على الت�صور واملراقبة واالفتحا�ص
والتقومي ،ومدى ان�سجام املهام املنوطة بالبنيات املكونة لهذه الهيكلة ،حيث يربز نوع من
التداخل يف االخت�صا�صات ،وهذا ما يف�رس اللجوء �إىل �إحداث وحدات �إدارية م�ستقلة
خارج الهيكلة الر�سمية مثل املركز الوطني لالمتحانات والوحدة املركزية لتكوين الأطر.
�أما على امل�ستوى اجلهوي ،ف�إن ان�شغال الأكادمييات بالتدبري اليومي يحول يف كثري من
الأحيان دون التفرغ لإجناز مهام التخطيط التي تقت�ضي ،بالإ�ضافة �إىل باقي املهام ،تو�صيفا
وت�صنيفا دقيقا .وقد يعزى ذلك �إىل �صعوبة تدبري املوارد الب�رشية على هذا امل�ستوى يف و�ضع
يت�سم بندرة وم�ؤهالت املوارد الب�رشية وبعدم التوازن بني احلاجيات واملتوافر وما ميكن
توفريه من هذه املوارد.
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اجلدول  :7املتوافر من الأطر الرتبوية والإدارية والتقنية يف الأكادمييات والنيابات يف
املو�سم 2007-2006
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

			

الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين

			

62

32

82

101

51

64

71

85

75

117

62

46

109

28

18

13

يف الأكادميية

473

350

395

555

228

279

357

738

502

563

373

257

748

223

65

13

يف النيابات التابعة لها

عدد الأطر الرتبوية

30

2

61

24

23

34

53

70

31

53

25

34

31

2

6

6

يف الأكادميية

155

90

197

215

67

89

249

312

192

183

116

77

189

64

33

17

يف النيابات التابعة لها

عدد الأطر الإدارية

7

1

11

14

10

4

12

19

6

11

4

9

9

-

9

2

يف الأكادميية

28

12

19

33

11

8

32

41

14

30

19

17

19

5

1

1

يف النيابات

عدد الأطر التقنية

ملحوظة :يدخل �ضمن الأطر الرتبوية الأ�ساتذة واملفت�شون الرتبويون ومفت�شو التوجيه والتخطيط؛ و�ضمن الأطر
الإدارية املت�رصفون امل�ساعدون واملت�رصفون واملت�رصفون املمتازون والأعوان؛ و�ضمن الأطر التقنية املهند�سون
وحم�رضو املختربات واملعيدون وامل�ساعدون التقنيون.
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 .3.3احلكامة يف تدبري املوارد املادية واملالية
عرفت منهجية �إعداد امليزانية خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية تطورا تدريجيا �ساعد على
اال�ستجابة لتوجه الالمركزية ولعاملي التدبري املندمج ووحدة الإ�رشاف .فابتداء من ال�سنة
املالية  ،2002انتقل دور الإدارة املركزية من الإعداد الكامل مل�رشوع امليزانية وتفوي�ض
االعتمادات للبنيات اجلهوية والإقليمية �إىل الإ�رشاف على �إعداد ميزانيات الأكادمييات
ل�ضمان ان�سجامها يف برنامج حما�سباتي متكامل.
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اجلدول  8أ  :تطور ميزانية اال�ستغالل للأكادمييات بالدرهم من �سنة 2003
�إىل 2007

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
عبدة دكالة
تادلة �أزيالل
مكنا�س تافياللت
فا�س بوملان
تازة احل�سيمة تاونات
طنجة تطوان
املجموع

الأكادمييات

638 693 379

41 608 407

43 873 859

35 522 711

62 627 004

31 752 070

34 829 382

41 804 731

61 097 358

48 498 012

63 998 596

34 883 244

32 618 247

73 766 440

22 910 580

6 453 334

2 449 404

2003

657 549 280

44 291 213

44 766 536

36 485 135

63 833 427

31 971 305

36 750 002

43 542 455

62 569 117

50 398 362

65 069 743

36 586 153

33 636 387

75 259 243

23 450 582

6 490 215

2 449 405

2004

716 045 280

47 528 000

50 334 000

39 311 000

69 566 000

35 227 000

42 151 000

44 718 000

65 097 000

54 994 000

71 177 000

38 000 000

36 745 000

84 000 000

26 625 000

7 450 000

3 122 280

2005

878 000 000

63 000 000

58 000 000

48 000 000

80 000 000

43 000 000

53 000 000

60 000 000

80 000 000

68 000 000

85 000 000

48 000 000

46 000 000

95 000 000

33 000 000

12 000 000

6 000 000

2006

1 074 930 000

80 440 000

70 830 000

60 960 000

98 400 000

55 110 000

66 780 000

66 000 000

84 000 000

85 000 000

106 250 000

60 000 000

57 960 000

122 550 000

41 250 000

12 800 000

6 600 000

2007

% 14

% 18

% 13

% 14

% 12

% 15

% 18

% 12

%8

% 15

% 14

% 15

% 15

% 14

% 16

% 19

% 28

معدل ن�سبة النمو ال�سنوية
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اجلدول  8ب  :تطور ميزانية اال�ستثمار للأكادمييات بالدرهم من �سنة 2003
�إىل 2007

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
عبدة دكالة
تادلة �أزيالل
مكنا�س تافياللت
فا�س بوملان
تازة احل�سيمة تاونات
طنجة تطوان
املجموع

الأكادمييات

1 142 845 000

105 610 000

60 000 000

66 000 000

83 385 000

50 730 000

53 955 000

89 570 000

53 955 000

75 755 000

137 900 000

54 000 000

54 000 000

176 860 000

33 925 000

29 700 000

17 500 000

2003

968 000 000

89 500 000

54 500 000

59 500 000

76 500 000

44 500 000

49 500 000

84 500 000

49 500 000

69 500 000

98 500 000

49 500 000

49 500 000

119 500 000

29 500 000

27 500 000

16 500 000

2004

592 188 400

60 834 100

32 292 200

38 236 400

46 470 700

25 308 800

28 498 900

51 995 600

29 224 500

43 266 300

58 318 700

30 696 700

30 917 200

74 368 600

14 067 500

13 999 600

13 692 600

2005

968 000 000

89 500 000

54 500 000

59 500 000

76 500 000

44 500 000

49 500 000

84 500 000

49 500 000

69 500 000

98 500 000

49 500 000

49 500 000

119 500 000

29 500 000

27 500 000

16 500 000

2006

1 142 845 000

105 610 000

60 000 000

66 000 000

83 385 000

50 730 000

53 955 000

89 570 000

53 955 000

75 755 000

137 900 000

54 000 000

54 000 000

176 860 000

33 925 000

29 700 000

17 500 000

2007

% 19

% 12

% 19

% 16

% 19

% 15

% 13

% 19

% 16

% 22

% 21

% 23

% 19

% 21

% 32

% 56

% 28

معدل ن�سبة النمو ال�سنوية
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مت ال�رشوع يف اعتماد مقاربة التعاقد يف و�ضع بنود ميزانية الأكادمييات ك�صيغة للتدبري
بني الإدارة املركزية والأكادمييات ،وبني هذه الأخرية والنيابات ،يف �إطار من ال�شفافية
والنجاعة واحلكامة امل�س�ؤولة .كما مت الرفع من امليزانية الإجمالية املخ�ص�صة للأكادمييات،
�سواء بالن�سبة مليزانية اال�ستغالل �أو بالن�سبة مليزانية اال�ستثمار .وقد خ�ص�صت هذه الزيادة
لدعم املجاالت ذات الأولوية يف الإ�صالح الرتبوي ،ال�سيما التكوين امل�ستمر والت�أطري
الرتبوي والتعليم التقني وت�أهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية والداخليات وتفعيل جمال�س التدبري
واالرتقاء بالتعليم الأويل.
وبالنظر �إىل االخت�صا�صات املنوطة بها يف جمال البنايات والتجهيزات املدر�سية� ،رشعت
الأكادمييات يف تدبري كل ما يتعلق بالإجنازات اجلديدة من درا�سات تقنية وبناء وتو�سيع
وترميم .وقد �ساعدها يف ذلك ،من جهة ،توفر النيابات التابعة لها على �أطر تقنية ذات
جتربة مهمة يف جمال البناء ،ومن جهة �أخرى ،التحاق عدد كبري من �أطر امل�صالح املركزية
املخت�صة بالأكادمييات وتنظيم �أيام درا�سية حول تدبري اقتناء الأثاث املدر�سي والعتاد التعليمي
والديداكتيكي و�أثاث وعتاد الداخليات واملطاعم املدر�سية لفائدة م�س�ؤولني عن التجهيز
املدر�سي بالأكادمييات.

� .4.3صعوبات و�إكراهات مرتبطة بالتدبري املادي واملايل
�إن اقت�صار ميزانية الأكادميية على �إعانة الدولة ال يكفي للرقي �إىل م�ستوى تنمية قدراتها
التدبريية وال ي�ساعد على حتقيق �أهداف الإ�صالح على ال�صعيد اجلهوي واملحلي بالفعالية
الالزمة.
كما �أن اكتفاء املجال�س الإدارية بعقد دورة واحدة يف ال�سنة تخ�ص�ص ملناق�شة امليزانية وبرنامج
العمل ال�سنوي ،بدال من الدورتني املحددتني يف القانون  ، 07.00ب�سبب ال�صعوبات
املطروحة على م�ستوى رئا�سة هذه املجال�س التي تتطلب احل�ضور الفعلي للوزير ،يحد
بدوره من وثرية الإجناز.
ويف غياب نظام داخلي ر�سمي للمجل�س الإداري ،تتخذ �أ�شغال اللجان املنبثقة عنه
طابعا مو�سميا �إذ غالبا ما ال ت�شتغل هذه اللجان �إال قبيل انعقاد الدورة الوحيدة للمجل�س
الإداري.
�إن �أهم ما ميكن ت�سجيله على امل�ستوى الإقليمي ،يتجلى يف طبيعة العالقة بني الأكادميية
والنيابات التابعة لها باعتبارها م�صالح خارجية لها ووحدات للتدبري عن قرب ،وبني النيابة
وامل�صلحة املركزية باعتبارها وحدات الممركزة للوزارة يف الإقليم .وعلى امل�ستوى املحلي،
31

درا�سات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

هناك تفاوت يف م�ستوى انخراط الفاعلني يف خمتلف جمال�س امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وال�سيما
يف جمل�س التدبري.
وي�شمل اقتناء العقارات عائقا لإجناز م�شاريع البناء املربجمة يف الآجال املحددة لها.
�إذا كان �إ�صالح املنظومة الرتبوية يراهن على انخراط كافة مكونات املجتمع ،ف�إن ال�رشاكة
ال تغطي كافة املجاالت وال ت�شمل كافة املتدخلني والفاعلني ،وخا�صة اجلماعات املحلية.
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اجلزء الثالث  :ا�ست�رشاف الآفاق
يف هذا اجلزء من التقرير حول الالمركزية والالمتركز يف قطاع الرتبية الوطنية� ،سيتم التذكري
ب�أهم التو�صيات التي �أفرزتها الأيام الدرا�سية التي نظمتها جميع الأكادمييات خالل �أبريل
 ، 2007واليوم الدرا�سي الذي نظمته الوزارة يف املو�ضوع بح�ضور ال�سيدات وال�سادة
مديري الأكادمييات والنائبات والنواب الإقليميني وبع�ض �أع�ضاء املجال�س الإدارية والفرقاء
االجتماعيني وامل�س�ؤولني يف امل�صالح املركزية يوم  7مايو  ،2007و�سيتم اال�ستئنا�س بهذه
التو�صيات لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لالرتقاء بالالمركزية والالمتركز مبا يفيد
يف حت�سني الأداء وجودة اخلدمات الرتبوية ورفع وترية الإ�صالحات اجلارية والإ�صالحات
املرتقبة.

 .1تو�صيات امل�شاركني يف الأيام الدرا�سية
 .1.1تو�صيات خا�صة باملجال امل�ؤ�س�ساتي
• تفوي�ض رئا�سة املجال�س الإدارية ملديري الأكادمييات اجلهوية (الإنابة عن ال�سيد
الوزير)؛
• �إ�صدار النظام الداخلي املحدد لأ�شغال املجل�س الإداري للأكادمييات اجلهوية للرتبية
والتكوين؛
• �إعادة النظر يف تركيبة املجال�س الإدارية للأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
لإقرار متثيلية بع�ض الفئات (نائبات ونواب الوزارة ،مديرات ومديرو امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،التالميذ )...؛
• ت�أمني متثيلية فعلية جلميع �أقاليم اجلهة باملجل�س الإداري للأكادميية؛
• الرفع من متثيلية بع�ض الفئات باملجل�س الإداري للأكادميية (جمعيات �آباء و�أمهات
و�أولياء التلميذات والتالميذ ،ممثلو م�ؤ�س�سات التعليم الأويل ،ممثلو جمعيات التعليم
املدر�سي اخل�صو�صي)؛
• احلر�ص على عقد املجال�س الإدارية للأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين يف
دورتني خالل ال�سنة ،كما هو حمدد قانونا؛
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• متكني اللجان التقنية املحدثة على م�ستوى املجل�س الإداري للأكادميية من �صالحيات
وا�سعة لتتبع تنفيذ امل�شاريع املربجمة؛
• مراجعة الهياكل الإدارية للأكادمييات اجلهوية ومل�صاحلها الإقليمية (النيابات) ،مع
�إحداث من�صب كاتب عام �أو مدير م�ساعد على م�ستوى الأكادميية ،وكاتب �إقليمي
على م�ستوى النيابة؛
• �إعادة النظر يف الهيكلة احلالية للنيابة الإقليمية لت�ستوعب الوظائق التي تقوم بها
فعليا؛
• �ضبط العالقة بني الأكادميية اجلهوية والنيابات الإقليمية التابعة لها؛
• مراجعة الهيكلة احلالية للم�صالح املركزية للوزارة ب�شكل ي�ستوعب �أدوارها اجلديدة
وي�ستح�رض مهام ووظائف الأكادمييات اجلهوية؛
• اعتبار امل�ؤ�س�سة التعليمية حمور العملية الرتبوية ،وذلك من خالل االرتقاء باخلدمات
التي ميكن �أن تقدمها ،مع ر�صد االعتمادات الالزمة لذلك؛
• تقريب منط اتخاذ القرار من امل�ؤ�س�سة التعليمية لإعادة متركز ال�ش�ؤون الرتبوية بها
وحتديد الوظائف التي ميكن �أن تقوم بها جهات �إدارية �أخرى؛
• اعتماد ثقافة م�رشوع امل�ؤ�س�سة التعليمية؛
• توفري �إطار ل�ضبط كيفية ا�شتغال جمال�س تدبري م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي؛
• �إقرار التكوين امل�ستمر لفائدة جميع امل�س�ؤولني جهويا و�إقليميا وحمليا.

 .2.1تو�صيات خا�صة باملجاالت الرتبوية
جمال تعميم التمدر�س:
• اعتبار الرتبية وق�ضاياها وجماالتها امل�ضمون الأ�سا�س واجلوهري لعمل الأكادمييات
والنيابات لكون الرتبية هي املنطلق والغاية يف التدبري والت�سيري اجلهوي؛
• ت�سجيل حمدودية املقاربة املعتمدة يف التعميم رغم التطور الكمي الذي حتقق ،لأن
القطاعات الأخرى مل تنخرط يف التعبئة ال�شاملة ،و�إعادة النظر يف هذه املقاربة ملعاجلة
مو�ضوع التعميم ب�أ�سلوب جديد وجريء يت�سم بال�شمولية ويعتمد التعبئة ال�شاملة،
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وتفعيل قانون الإلزامية باعتباره �أ�سا�س التعاقدات بني اجلميع؛
• �إيالء العناية للتعليم الأويل كرافعة لتكاف�ؤ الفر�ص؛
• االهتمام بالتعليم الأ�صيل والتعليم اخل�صو�صي يف املقاربة اجلديدة للتعميم ولتحفيز
اال�ستثمار يف الو�سط القروي وتوفري حتفيزات خا�صة لكل من ين�شط فيه؛
• توطني الأحوا�ض املدر�سية وتقوية العالقات بني الروافد ،وتكثيف التن�سيق وتبادل
التجارب؛
• متثني التوا�صل بني الأكادمييات لتبادل التجارب الناجحة؛
• دعم ال�رشاكات مع املقاوالت واجلماعات؛
• العناية بالدعم االجتماعي من �إطعام ونقل ،وتطوير املبادرات اجلهوية والإقليمية يف
هذا املجال ومن خالل برامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية؛
• مواجهة الهدر املدر�سي ب�أ�شكاله املختلفة ،وتغيب بع�ض الأطر التعليمية بالتن�سيق مع
وزارة ال�صحة.

جمال املناهج والربامج والكتب املدر�سية:
• ت�سجيل اختالفات كبرية بني الأكادمييات يف التعاطي مع املناهج اجلهوية وت�أخر
يف التطبيق مما ي�ستدعي االجتهاد والإبداع يف هذا املو�ضوع ب�إ�رشاك كافة املعنيني
واحلر�ص على املرور �إىل مرحلة تعميم املناهج؛
• فتح باب االجتهاد والإبداع ورعاية م�شاتل الإبداع البيداغوجي وت�شجيع االبتكار
والبحث الرتبوي لتكري�س مقاربة الكفايات وتعزيزها؛
• �إقرار برنامج للتكوين امل�ستمر يف مقاربة اال�شتغال بالكفايات ،ي�ستجيب حلاجات
امل�ستهدفني؛
• �إعادة النظر يف طريقة اختيار الكتب املدر�سية ب�إ�سنادها �إىل املجال�س التعليمية �أو
الرتبوية �أو �أ�ستاذ الق�سم� ،أو على الأقل �إىل مقاطعة التفتي�ش.

جمال احلياة املدر�سية:
• تفعيل جمال�س امل�ؤ�س�سة باعتبارها �آليات للدمقرطة وخا�صة جمل�س التدبري الذي ال
ميكن �أن يكون فعاال دون توفري الو�سائل املادية؛
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• تكوين �أع�ضاء جمال�س التدبري و�إ�رشاك التالميذ من خمتلف الأ�سالك (�إبتدائي� ،إعدادي
وت�أهيلي) يف ع�ضويته؛
• �إر�ساء ثقافة تخطيط وبرجمة الأن�شطة املندجمة وت�أهيل امل�ؤ�س�سات لتطوير الإبداعات
واالبتكارات وتكوين الأطر املن�شطة للم�ؤ�س�سات؛
• �إعداد �صيغة قانونية لتحفيز الأ�ساتذة على ممار�سة التن�شيط داخل امل�ؤ�س�سات؛
• تعيني من�شطني للحياة املدر�سية يف كل م�ؤ�س�سة� ،أو على الأقل على م�ستوى احلو�ض
املدر�سي؛
• �إيالء عناية ق�صوى للأندية الرتبوية املختلفة جلعلها ف�ضاء للإبداع والإ�رشاك وتدريب
التالميذ على املمار�سة الدميقراطية واملواطنة داخل امل�ؤ�س�سات؛
• تفعيل ال�رشاكات املختلفة مع الهيئات الوطنية والدولية ،وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية
واالجتماعية لتطوير احلياة املدر�سية؛
• اعتماد ثقافة امل�رشوع الرتبوي واعتباره �أ�سا�سا للتعاقد يلتزم جمل�س التدبري بو�ضعه
وتتبعه؛
• توحيد و�إعادة تنظيم وثائق ومرجعيات احلياة املدر�سية مبا ي�سمح بو�ضع تنظيم
جهوي خا�ص بكل �أكادميية يف �شكل دليل جهوي.

جمال الت�أطري واملراقبة الرتبويني:
• تفعيل التنظيم اجلديد للتفتي�ش ب�إر�ساء كافة هياكله اجلهوية والإقليمية ومتكني هيئات
التفتي�ش من كافة و�سائل العمل لت�ضطلع مبهامها اال�سرتاتيجية؛
• ت�شجيع البحث الرتبوي على امل�ستويني اجلهوي والإقليمي ب�شكل يجعل منه رافعة
�أ�سا�سية لتحقيق اجلودة وتوفري و�سائل العمل والتحفيز للقيام بالبحوث الرتبوية
وا�ستثمارها؛
• ا�ست�صدار مذكرات تنظيمية جهوية لت�أكيد �رضورة �إ�رشاك املفت�شني يف كافة الق�ضايا،
وتوحيد امل�ساطر املعتمدة يف �رصف تعوي�ضاتهم وطنيا؛
• �إعادة فتح مركز تكوين املفت�شني لتجديد الهيئة والتمكن من �ضمان التوزيع العادل
للمفت�شني بني اجلهات؛
• �إ�رشاك املفت�شني يف تخطيط و�إجناز وتقومي برامج التكوين امل�ستمر �إىل جانب الهيئات
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املعنية الأخرى؛
• ت�أهيل نظام التفتي�ش لريقى �إىل م�ستوى الإ�رشاف التوا�صلي وترجمة ما ورد يف الوثيقة
الإطار ليكون املفت�ش درعا حقيقا وقويا للإ�صالح؛
• بناء وجتهيز مقرات ومراكز خا�صة باملجال�س اجلهوية والإقليمية للمفت�شني ،و�ضمان
ا�ستفادتهم من التكوينات اخلا�صة ملواكبة امل�ستجدات.

 .3.1تو�صيات خا�صة مبجاالت تدبري املوارد
جمال تدبري املوارد الب�رشية:
• اعتماد نظام المركزي لتدبري املوارد الب�رشية يقوم على التفويت التدريجي لل�صالحيات
عو�ض االكتفاء بتفوي�ض االخت�صا�صات؛
• �إر�ساء خطة مندجمة ت�شارك فيها كل القطاعات احلكومية املعنية للتفويت التدريجي
لل�صالحيات يف �أفق �إر�ساء نظام المركزي وال ممركز يف تدبري املوارد الب�رشية؛
• �إعداد خطة لتدعيم القدرات يف جمال تدبري املوارد الب�رشية على م�ستوى الأكادمييات
وتطعيمها باملوارد الب�رشية املتخ�ص�صة قبل ال�رشوع يف تفويت ال�صالحيات
واالخت�صا�صات؛
• �إعداد برنامج مرحلي يتوخى التفويت التدريجي لل�صالحيات اخلا�صة بالتوظيف
والتكوين؛
• �إعادة هيكلة مراكز التكوين التابعة للجهة حتى ت�ستجيب ملتطلبات اجلهة من حيث
التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للموظفني التابعني لها ،مع �إمكانية التعاقد مع مراكز
للتكوين �أو اجلامعات على امل�ستوى الوطني لال�ستجابة حلاجيات التكوين يف بع�ض
املجاالت اخلا�صة؛
• العمل على حتكم الأكادميية يف املنا�صب املالية املخ�ص�صة لها كل �سنة ،ت�أخذ بعني
االعتبار احلاجيات من التوظيف وكذا �أعداد املوظفني املغادرين للخدمة �سنويا؛
• �إعداد برنامج للتدبري اال�ست�رشايف للموارد الب�رشية بعد و�ضع الآليات الكفيلة بالتحكم
يف توزيع املوارد الب�رشية ،و�إعداد برنامج جهوي للتكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر؛
• اعتماد م�ضامني م�رشوع املر�سوم اخلا�ص ب�إعادة انت�شار املوظفني ب�رشوط حتفيزية
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خللق التوازن يف توزيع املوارد الب�رشية بني خمتلف الأكادمييات �أو على �صعيد النيابات
املكونة لكل �أكادميية؛
• تعزيز الأكادمييات ب�إحداث ق�سم خا�ص بتدبري املوارد الب�رشية؛
• تبادل اخلدمات بني قطاعي التعليم اخل�صو�صي والعمومي يف جماالت املوارد الب�رشية
وغريها؛
• �إر�ساء نظام معلومياتي يت�ضمن قاعدة املعطيات للموارد الب�رشية من امل�ستوى املحلي
�إىل املركزي مرورا بالإقليمي واجلهوي.

جمال تدبري املوارد املادية واملالية:
• دعم الإ�رشاك عن طريق تو�سيع قاعدة امل�شاركني (امل�ؤ�س�سات /النيابات /جلان املجل�س
الإداري) يف تدبري املوارد املادية واملالية (من حيث الإعداد والتنفيذ والتقومي)؛
• تنويع م�صادر التمويل (حمدودية موارد امليزانية حتتم تعبئة موارد �إ�ضافية ،واحت�ساب
هذه املوارد �ضمن ميزانية الأكادميية لإبراز �أهميتها وت�شجيع املبادرة يف هذا املجال،
وو�ضع الن�صو�ص القانونية ال�رضورية لتح�صيل هذه املوارد ،وتب�سيط امل�ساطر لتوظيف
هذه املوارد بال�رسعة املطلوبة ،و�إحداث خوالة املداخيل)؛
• التعاقد باعتماد التدبري املرتكز على النتائج وذلك باعتماد �شمولية االعتمادات من
�أجل الرتكيز على امل�رشوع عو�ض طبيعة النفقات ،وو�ضع �شبكة معلوماتية للتوا�صل
والتتبع ،واعتماد �صيغة التفاو�ض لربط املوارد بربنامج العمل؛
• العمل على ا�ستفادة قطاع الرتبية الوطنية من تعريفة تف�ضيلية ملادتي املاء والكهرباء
والهاتف والأنرتنيت؛
• اعتماد �أن�سب �صيغة لتدبري االعتمادات املخ�ص�صة للداخليات �سعيا وراء حتقيق �أكرب
ا�ستفادة للتالميذ (ال�صفقة �أو ال�ش�ساعة ح�سب خ�صو�صيات الداخلية)؛
• تخ�صي�ص االعتمادات ال�رضورية ل�صيانة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة؛
• املراقبة القبلية واملراقبة البعدية من قبل املفت�شية العامة للمالية واملجل�س الأعلى
للح�سابات ،وافتحا�ص ال�صفقات ابتداء من  5مليون درهم؛
• �إر�ساء نظام حما�سباتي موحد ميكن من التتبع والتخطيط والربجمة.
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 .2الإجراءات املقرتحة لالرتقاء بالالمركزية والالمتركز يف قطاع الرتبية الوطنية
يت�ضح من خالل قراءة تو�صيات امل�شاركني يف الأيام الدرا�سية التي نظمتها الأكادمييات
اجلهوية للرتبية والتكوين خالل �شهر �أبريل  ، 2007ويف اليوم الدرا�سي الوطني الذي نظمته
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم  7ماي ،2007
�أن هناك تو�صيات تروم �إعداد �أو تعديل الن�صو�ص الت�رشيعية احلالية ،وتو�صيات تروم
الإجراءات املمهدة لإعداد هذه الن�صو�ص ،و�أخرى م�ساعدة على تطبيقها.
لذا� ،سيتم ت�صنيف هذه الإجراءات �إىل ثالث جمموعات:
• الإجراءات املمهدة لإعداد الن�صو�ص التنظيمية �أو تعديلها ،وتتمثل يف القيام
بدرا�سات �أو �إعداد قواعد معطيات ؛
• الإجراءات اخلا�صة باجلوانب الت�رشيعية والتنظيمية ،وت�ضم �إعداد �أو تعديل �أو ن�سخ قوانني
�أو مرا�سيم �أو قرارات وزيرية �أو مقررات �أو مذكرات لإطار �أو �أنظمة داخلية �أو ن�صو�ص
اتفاقيات �رشاكة �أو بروتوكوالت تعاون وتفاهم ثنائي �أو متعدد الأطراف ؛
• الإجراءات املواكبة لتطبيق الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية ونتائج خمتلف
الدرا�سات.
وقد مت عر�ض هذه الإجراءات على بع�ض ال�سيدات وال�سادة مديرات ومديري الأكادمييات
ونائبات ونواب الوزارة للت�أكد ،من جهة ،من مالءمتها مع تو�صيات امل�شاركني يف الأيام
الدرا�سية وا�ستيفائها مل�ضامينها ،ومن جهة �أخرى ،لإغنائها مبا قد يكون ا�ستجد يف مو�ضوع
الدرا�سة املو�ضوعاتية �أو فاتهم طرحه خالل الأيام الدرا�سية.
ونقدم يف اجلداول التالية ،ال�صياغة النهائية لهذه الإجراءات م�صحوبة ببع�ض التو�ضيحات
حول برجمتها وكلفتها.
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 .1مراجعة القانون  07.00بهدف �إدخال التعديالت التالية عليه:

• تفوي�ض رئا�سة املجال�س الإدارية ملديري الأكادمييات (�إنابة عن ال�سيد (ة) الوزير(ة))؛

• �إقرار متثيلية جميع �أقاليم اجلهة بع�ض الفئات مثل النائبات والنواب ومديرات ومديري
امل�ؤ�س�سات التعليمية والتالميذ ،والرفع من متثيلية جمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ،
وممثلي جمعيات التعليم املدر�سي اخل�صو�صي؛

• الإحلاح على عقد دورتني للمجل�س الإداري كما جاء يف القانون 07.00؛

• متكني اللجان التقنية املنبثقة عن املجل�س الإداري للأكادميية اجلهوية من �صالحيات وا�سعة
متكنها من تتبع تنفيذ امل�شاريع املربجمة؛

• �ضبط العالقة بني الأكادميية والنيابات التابعة لها وت�شجيع التوا�صل وتبادل التجارب
واخلربات بني الأكادمييات وبني نيابات كل جهة؛

• التن�صي�ص على �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية حمور العملية التعليمية ،مبا يجعلها قادرة على االرتقاء
باخلدمات التي ميكن �أن تقدمها ،ور�صد االعتمادات الالزمة لذلك؛

• �إعادة هيكلة امل�صالح الإدارية للأكادميية وللنيابات التابعة لها و�إحداث من�صب مدير م�ساعد
�أو كاتب عام وق�سم للموارد الب�رشية على م�ستوى الأكادميية ومن�صب كاتب �إقليمي على
م�ستوى النيابة؛

طبيعة الإجراء

مراجعة قانون

تاريخ الإجراء

خريف 2007

تاريخ بدء التطبيق

مراجعة قانون

درا�سات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

الإجراءات
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• اعتماد نظام المركزي لتدبري املوارد الب�رشية يقوم على التفويت التدريجي لل�صالحيات بدل
االكتفاء بتفوي�ض االخت�صا�صات ،وميكن من حتكم الأكادميية يف املنا�صب املالية املخ�ص�صة
لها �سنويا� ،أخذا بعني االعتبار احلاجيات و�أعداد املوظفني املغادرين للخدمة �سنويا؛

• تنويع م�صادر التمويل وحتديد م�ساطر حت�صيل املوارد و�إحداث خوالة املداخيل؛

• التن�صي�ص على �رضورة �إعداد املكون اجلهوي للمناهج والربامج الرتبوية وتطبيقها وفق ما
جاء يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين؛

• �إقرار التكوين امل�ستمر لفائدة جميع امل�س�ؤولني جهويا و�إقليميا وحمليا؛

�ضمان املراقبة من قبل املفت�شية العامة للمالية واملجل�س الأعلى للح�سابات ،وافتحا�ص
ال�صفقات التي تبلغ تكلفتها  5ماليني درهما �أو �أكرث.

			

 .2مراجعة املر�سوم  2.00.1016بتطبيق القانون  07.00بهدف �إدخال التعديالت املنا�سبة بعد مراجعة
القانون .07.00

طبيعة الإجراء

مراجعة مر�سوم

تاريخ الإجراء

خريف 2007

تاريخ بدء التطبيق

�شتنرب2008
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 .3مراجعة املر�سوم  2.02.382املحدد الخت�صا�صات وزارة الرتبية الوطنية بهدف �إدخال التعديالت
التالية:

• �إعادة هيكلة امل�صالح املركزية يف اجتاه الدفع بالالمركزية والالمتركز �إىل م�ستوى متقدم،
واالكتفاء بالبنيات الإدارية املخت�صة يف التخطيط واال�ست�رشاف والت�أطري والتتبع واملراقبة
والت�رشيع وال�رشاكة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف واملحافظة على التوازنات بني
اجلهات؛

• تو�ضيح التمف�صل بني امل�صالح املركزية والأكادمييات يف االخت�صا�صات وال�صالحيات
وامل�س�ؤولية والت�سل�سل الإداري؛

• عدم اعتبار النيابات الإقليمية م�صالح خارجية الممركزة للوزارة واالكتفاء بجعلها م�صالح
خارجية للأكادمييات؛

• �إحداث هي�أة وطنية للتن�سيق بني الأكادمييات وت�سهيل تبادل اخلربة والتجارب الناجحة؛

• التن�صي�ص على تدبري املفت�شية العامة واملديريات مليزانية تخ�ص�ص لها يف �إطار امليزانية العامة
للوزارة.

طبيعة الإجراء

مراجعة مر�سوم

تاريخ الإجراء

خريف 2007

تاريخ بدء التطبيق

يناير2008
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 .4مراجعة املر�سوم رقم  2.02.376مبثابة النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي بهدف
�إدخال التعديالت التالية:

• تقريب منط اتخاذ القرار من امل�ؤ�س�سة التعليمية لإعادة متركز ال�ش�ؤون الرتبوية بها وحتديد
الوظائف التي ميكن �أن تقوم بها جهات �إدارية �أخرى؛

• اعتماد ثقافة م�رشوع امل�ؤ�س�سة؛

• توفري �إطار ل�ضبط كيفية ا�شتغال جمال�س التدبري؛

• تفعيل جمال�س امل�ؤ�س�سة باعتبارها �آليات للدمقرطة وخا�صة جمل�س التدبري وتوفري الو�سائل
الالزمة لذلك؛

• �إعداد �صيغة قانونية لتحفيز الأ�ساتذة على ممار�سة التن�شيط داخل امل�ؤ�س�سات؛

• تخ�صي�ص من�شطني للحياة املدر�سية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �أو على الأقل على م�ستوى
احلو�ض املدر�سي؛

• اعتماد �صيغة منا�سبة لتدبري االعتمادات املخ�ص�صة للداخليات بهدف حتقيق �أكرب ا�ستفادة
للتالميذ (�صفقة �أو �ش�ساعة ح�سب خ�صو�صيات الداخلية)؛

• تخ�صي�ص االعتمادات ال�رضورية ل�صيانة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة.

 .5ا�ست�صدار نظام داخلي �إطار للمجال�س الإدارية للأكادمييات و�آخر ملجال�س تدبري امل�ؤ�س�سات
التعليمية.

طبيعة الإجراء

مراجعة مر�سوم

قرار

تاريخ الإجراء

خريف 2007

خريف 2007

تاريخ بدء التطبيق

�شتنرب 2008

�شتنرب 2008
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 .6ا�ست�صدار الن�صو�ص التطبيقية للقانون  04.00القا�ضي ب�إلزامية التعليم الأ�سا�سي.

 .7ا�ست�صدار الن�صو�ص التطبيقية للقانون 05.00

للتعليم اخل�صو�صي.

تاريخ بدء التطبيق
�شتنرب 2008
�شتنرب 2008

تاريخ الإجراء
خريف 2007
خريف 2007
خريف 2007

طبيعة الإجراء
مر�سوم وقرارات
مر�سوم وقرارات
درا�سة

� .8إعداد الئحة مف�صلة للم�ؤ�رشات مو�ضوع التعاقد بني الوزارة والأكادمييات انطالقا من الالئحة
املت�ضمنة يف الإطار اال�سرتاتيجي للوزارة.

خريف 2007

املو�سم الدرا�سي
08-2007

خريف 2007

خريف 2007

يناير 2008

�شتنرب 2008

�شتنرب 2008

�شتنرب 2008

درا�سة

درا�سة

درا�سة

درا�سة

� .9إعداد الئحة مف�صلة للم�ؤ�رشات مو�ضوع التعاقد بني الوزارة (م�صالح مركزية و�أكادمييات)
و�سن �أطر التفتي�ش يف خمتلف املجاالت وبرجمة ثابتة لتقدمي ح�صيلة ما مت القيام به وما ينبغي
ا�ستدراكه �أو ت�صحيحه.

� .10إعداد منوغرافيات جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية ك�أر�ضية ومدخل مل�شاريعها ( معطيات عن كل
املجاالت منذ �إحداثها ،الأحداث البارزة التي �شهدتهاا� ،إلخ ،).وتوطني مواقعها الإعالميائية يف
الأكادميية و�إحداث مناف�سات منتظمة حول �أجودها.

� .11إعداد العدة املنهجية لت�شكيل �شبكات جهوية وحملية مل�ؤ�س�سات الرتبية والتكوين ت�أخذ بعني
االعتبار املتوافر من امل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات التكوين املهني والتجهيزات والتالميذ
واملتدربني واملوارد الب�رشية يف �إطار ال�رشاكة القائمة بني قطاعي الرتبية الوطنية والتكوين املهني،
ووفق ما جاء يف امليثاق الوطني يف �ش�أنها.

 .12القيام بدرا�سة حتليلية بهدف �إعداد مقايي�س مو�ضوعية ي�ستند عليها يف توزيع امليزانية على
الأكادمييات وداخل كل �أكادميية على النيابات وعلى امل�ؤ�س�سات التعليمية ،مبا يفيد يف حتقيق
التوازنات الالزمة يف خمتلف م�ؤ�رشات النتائج مو�ضوع التعاقد بني الوزارة والأكادمييات وبني كل
�أكادميية وامل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لها.

درا�سات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم
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� .13إعداد خمطط لتكوين �أطر التدبري الإداري واملايل وتوفري الو�سائل الالزمة لتطبيقه (جمزوءات
التكوين والو�سائل ال�سمعية الب�رصية و�أدوات تتبع وتقومي الدورات التكوينية) و�سن م�سطرة لإ�سناد
�شواهد مهنية للدورات التكوينية يكون لها انعكا�س على الرتقي املهني للأطر.

� .14إعداد املكون اجلهوي للمناهج والربامج وفق ما جاء يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين و�ضمن
الغالف الزمني العام املخ�ص�ص للدرا�سة وا�سرتاتيجيات لدعم التعلم تراعي خ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة
التعليمية وخا�صة ثغرات التح�صيل الدرا�سي بها واجلوانب الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية.

تاريخ بدء التطبيق

تاريخ الإجراء
من اكتوبر� 2007إىل

طبيعة الإجراء
درا�سة

نهاية يناير 2008

املو�سم الدرا�سي
08-2007

خريف 2007

خريف 2007

خريف 2007

خريف 2007

2008

ابتداء من �شتنرب

فرباير2008

درا�سة

 16اتفاقية �رشاكة
فرعية

� .15إبرام �رشاكة �إطار على امل�ستوى الوطني مع م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�ضامن والقطاعات
احلكومية املخت�صة لدعم التالميذ املنحدرين من الأ�رس املعوزة باللوازم املدر�سية واملالب�س ال�شتوية ،اتفاقية �رشاكة �إطار
وبناء وجتهيز دور الفتيات يف الو�سط القروي.

� .16إبرام �رشاكة �إطار على امل�ستوى الوطني مع القطاعات احلكومية املخت�صة واتفاقيات �رشاكة
فرعية على امل�ستوى اجلهوي لتوفري الدعم االجتماعي والنف�سي والرتبوي للم�ؤ�س�سات املتواجدة
يف اجلماعات القروية الفقرية والأحياء اله�شة يف �إطار برامج التنمية الب�رشية.

 .17تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة مديرات ومديري امل�ؤ�س�سات التعليمية الطالعهم على
امل�ستجدات يف جمال الالمركزية والالمتركز وعلى مهامهم اجلديدة يف التدبري الرتبوي والإداري
واملايل ويف دمقرطة احلياة املدر�سية واالرتقاء بها.
دورات تكوينية

ربيع 2008

ربيع 2008
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الإيداع القانوين 1090 :

