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:

 بالتحوالت اليت عرفها ة مرتبطصيغة متطورة للتعاون الكالسيكيبصفة عامة، " الشراكة "تشكل
 اللجوء ينها املغرب، ومن باملشهد االقتصادي العاملي يف العقود األخرية، مما حتم على العديد من الدول

   :أمهها عدة معطيات من لتوافر وذلك نظرا  الشراكةتعتمد اسةإىل هنج سي
 االقتصادي اإلداري وانتهاج اجلهوية واعتماد الالمركزية والالمتركز كأساليب للتدبري 

  واالجتماعي والثقايف والسياسي؛
 ؛العام إرساء مقومات املمارسة الدميقراطية يف تسيري الشأن  
 امي الوعي باملسامهة يف تدبري الشأن العام من خالل منظمات اجملتمع املدين؛تن 

 اهللا؛ اليت أعلن عنها صاحب اجلاللة حممد السادس نصره انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

  ."2025 وآفاق سنة باملغرب،  سنة من التنمية البشرية50 " حولإعداد ونشر تقرير 
 اعتبارا من كون قطاع التربية الوطنيةل استراتيجي رخياك الشراكة  اعتماد مت،وعلى هذا األساس
مجيع  و الفاعلني االقتصاديني واالجتماعينيكل على إشراك  مت احلرص ، حيثالتعليم شأن اجلميع

يف كل   من دولة ومجاعات حملية وقطاع خاص ومجعيات اجملتمع املدين،املتدخلني يف العملية التعليمية
اإلصالحية خاصة يف جمال رفع حتدي تعميم التعليم األويل واالبتدائي واإلعدادي، وحتسني اجلهود 

جودته، وتقريب املدرسة من روادها وإدماجها يف حميطها املباشر، والتربية غري النظامية وحمو األمية، 
  . م واإلتصالوتربية األطفال على حقوق الطفل واملواطنة واملساواة بني اجلنسني، وتكنولوجيا اإلعال

 ترادف اإلسهام اإلمنائي لفاعلني  يف جمال التربية والتكوين مبادرات الشراكةوتبعا لذلك ، أضحت
 النوعية والكمية الكفيلة اراتاإلختيوشركاء من وسط وحميط منظومة التربية والتكوين، يف كل 

هام واالختصاصات احملددة  من خالل االضطالع بامل،بالنهوض بالنظام التربوي إىل املستوى املطلوب
قانونيا واملنوطة مبختلف الفاعلني املباشرين وغري املباشرين وتسخري مؤهالهتم لفائدة التنمية االقتصادية 

، عالوة على  لقضاياهربوي وتطويرها والتدبري العقالينواالجتماعية ، ويف تثمني مكتسبات النظام الت
 جماالت التربية وتوسيع فرص احلوار وإنبعاث مبادرات اخللق املسامهة يف اجملهود اجملتمعي املستثمر يف

   · التربويةنظومة املواإلبداع الكفيلة بالنهوض ب
ضي مبادرات الشراكة يف بعدها العملي امللموس، إىل توسيع سلط صنع القرار وإعماله كما تف

عات حملية ومقاوالت  من مجا، إىل جهات مكملة ملصاحل الدولةهبري الشأن التربوي بكافة أوجهوتد
ومنظمات غري حكومية ، وذلك من خالل اعتماد مبدأ املشاركة الذي يفترض االتفاق حول أهداف 
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حمددة بشكل مجاعي واختيار نسق مالئم للتدبري مع حتديد دور الفاعلني ، وكذا تنويع وتنسيق 
 الرتاعات، مع وفك  اهلادففضال عن إحداث بنيات وسيطة متكن من حتقيق جودة احلوارالتمويالت 

   .)1(اطر املراقبةسحتديد مؤشرات التحكيم وم

وية رهني بتوفر عدة شروط جناح الشراكة يف حتقيق الغايات الكربى ملنظومتنا التربهذا، ويبقى 
 على اخلصوص توفر الوزارة على إستراتيجية واضحة املعامل يف هذا اجملال، تكون ، من بينهاموضوعية

ستوى الوطين أو اجلهوي أو  خمتلف مكوناهتا، سواء على املتقدم عليها اليت تاملبادرامرجعا لكل 
  .  أو احمللياإلقليمي

 واألهداف االستراتيجية املنوطة مبنظومة التربية والتكوين الغايات، ومتاشيا مع ويف هذا اإلطار
ستراتيجية إمنائية ، طنية على انتهاج شراكة ات، راهن قطاع التربية الوومايعتريها من رهانات وحتديا
طبقا ملقتضيات امليثاق الوطين سريورة إصالح املنظومة التربوية  وكذا من ،تنبثق من السياق التنموي العام

  .للتربية والتكوين 
 ستساهم يف التغلب على إكراهات إصالح النظام ،االستراتيجية اإلمنائية وعالوة على كون هاته

 مع ورش املبادرة تنسجموض املستدمي مبنظومة التربية والتكوين، فإهنا بوي ويف ربح رهاناته ويف النهرالت
 طبقا للسيناريو األمثل ، مع مقتضيات إرساء املسار املنشود للمجتمع املغريبوكذاالوطنية للتنمية البشرية 

  )2( .2025 البشرية وآفاق سنة  سنة من التنمية50الذي تضمنه تقرير 
على   توفرالقطاعإذاإال ادرات الشراكة واإلرتقاء هبا، الميكن أن يتم وغين عن البيان، أن تطوير مب
تنفيذها ومرورا بوضع آليات  بلورهتا  بدءا من ،تدبري هذه املبادراتكفاءات بشرية مؤهلة قادرة على 

جيابية إحتقق من نتائج  ومواجهة ما يعتريها من صعوبات، وانتهاء بتتبعها وتقوميها من أجل تعزيز ما
، والوقوف على بعض االختالالت واألخطاء ألجل تداركها وجتاوزها فيما يستقبل من دة نظامنا التعليميلفائ

  .شراكات

وزارة سواء على الصعيد وإسهاما منها يف إعطاء مزيد من سبل النجاح التفاقيات الشراكة اليت تعقدها ال
 بني يدي املسؤولني تضع   أنقانونية واملنازعاتمديرية الشؤون ال واحمللي، ارتأت  أو اإلقليمياجلهوي الوطين أو

  :بغية حتقيق األهداف التالية   دليال مرجعياجمال الشراكة واملكلفني بتدبري

 التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة ملبادرات الشراكة هبذا القطاع؛ -
                                                 

  
א" א א א א"א ، א א ،22.2006.  (1  
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א א  א
- 5 - 

 

  ؛األطراف الفاعلة فيهاجماالت الشراكة و استعراض أهم   -

 . مبادرات الشراكة تدبرييف جمالة القانونية لدى مجيع املتدخلني تنمية الثقاف -

  : وتتوزع مضامني هذا الدليل على أربعة أبواب 

 إلطار القانوين العام ملبادرات الشراكة ؛ا : الباب األول 

  للتربية والتكوين ؛ من خالل مقتضيات امليثاق الوطينمبادرات الشراكة: الباب الثاين 

 يف إطار تفعيل مقتضيات املندرجةاالت الشراكة من خالل النصوص التشريعية والتنظيمية جم: الثالثالباب  
   امليثاق الوطين للتربية والتكوين ؛

إلعداد  مراحل اإلجناز ، مناذج لإلستئناس (يف جمال التربية والتكوين  مبادرات الشراكة ريتدب :الباب الرابع 
) .لشراكة مشاريع ا
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 1378 األوىل مجادى 3صادر يف ال 1.58.376شريف  رقم الظهري بعض مقتضيات ال -أ
  ، كما وقع تغيريه وتتميمهتأسيس اجلمعياتيف ق احليضبط مبوجبه  1958 نوفمرب 15موافق  

  )3 ( 75.00مبوجب القانون رقم 
[ ……………]  

 
 لكون اجلمعيات تشكل أحد أكثر اهليئات املبادرة إىل الشراكة يف جمال التربية الوطنية، وأحد ااراعتب

ة التشاركية اليت تتبناها هذه الوزارة، قصد حتقيق ليها من أجل جتسيد وإجناح املقارباملكونات املعتمد ع
د كان من الضروري إعطاء حملة أهداف وغايات اإلصالح املسطرة يف امليثاق الوطين للتربية والتكوين، فق

الظهري  الواردة يف عن اإلطار القانوين العام للجمعيات من خالل تقدمي بعض الفصول ذات الصلة
 الذي يضبط مبوجبه 1958 نوفمرب 15 املوافق ل 1378 مجادى األوىل 3 الصادر يف 1.58.376الشريف رقم 

  .احلق يف تأسيس اجلمعيات 
 1الفصل 

اق لتحقيق تعاون مستمر بني شخصني أو عدة أشخاص الستخدام معلوماهتم أو   اجلمعية هي اتف
 .نشاطهم لغاية غري توزيع األرباح فيما بينهم 

 .وجتري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة املطبقة على العقود وااللتزامات
 9الفصل 

صبغة السياسية املشار إليها يف اجلزء الرابع       كل مجعية باستثناء األحزاب السياسية واجلمعيات ذات ال       
من هذا القانون ميكن أن يعترف هلا بصفة املنفعة العامة مبقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا يف املوضوع                  

 .وجتري السلطة اإلدارية حبثا يف شأن غايتها ووسائل عملها 
ة أشهر تبتدئ مـن تـاريخ       وجيب أن يتم الرد عليه باإلجياب أو الرفض معلال يف مدة التتعدى ست            

  .وضعه لدى السلطة اإلدارية احمللية 
 .وحتدد الشروط الالزمة لقبول طلب احلصول على صفة املنفعة العامة بنص تنظيمي 

 املتعلق بالتربيـة    06-87 من القانون رقم     17غري أن اجلامعات الرياضية املؤهلة طبقا ألحكام املادة         
 .ويتم االعتراف املذكور مبرسوم . نون االعتراف بصفة املنفعة العامةالبدنية والرياضة تكتسب بقوة القا

جيب على اجلمعيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة أن متسك وفق الشروط احملددة بـنص تنظيمـي                
حماسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها املالية ونتائجها وأن حتفظ القوائم التركيبية والوثائق              
                                                 

א 3 )  .2404271958،2849א
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 .يدات احملاسبية والدفاتر ملدة مخس سنوات املثبتة للتقي
ويتعني عليها أن ترفع تقريرا سنويا إىل األمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال املوارد الـيت                

وجيب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبري حماسب مقيد            . حصلت عليها خالل سنة مدنية    
 مع مراعاة مقتضيات القـانون      يتضمنها، بصحة احلسابات اليت     يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني يشهد     

  .املاليةاملتعلق مبدونة احملاكم 
 ميكن أن يسحب منـها      األساسي،ويف حالة خمالفة اجلمعية اللتزاماهتا القانونية أو الواردة يف قانوهنا           

  . أشهر ثالثةاالعتراف بصفة املنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها احملاسبية داخل أجل
وتتمتع اجلمعية ذات املنفعة العامة باالمتيازات النامجة عن املقتضيات اآلتية بعده بصرف النظر عن              

  . أعاله6املنافع املقررة يف الفصل 
استثناء من النصوص التشريعية املتعلقة بالتماس اإلحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص هبا              

 أنه جيوز للجمعية أن تقوم مرة كل        ،ملرسوم املعترف بصفة املنفعة العامة    تدر مداخيل ميكن أن ينص يف ا      
غري أنه  . سنة دون إذن مسبق بالتماس اإلحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص هبا تدر مداخيل                

 تـاريخ   قبـل  جيب عليها التصريح بذلك لدى األمني العام للحكومة مخسة عشرة يوما على األقـل             
وجيب أن يتضمن التصريح املذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا املـداخيل           . القيام هبا التظاهرة املزمع   

  .التقديرية والغرض املخصصة له 
وجيوز لألمني العام للحكومة خالل األجل املذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس اإلحسان 

ما خمالفان للنصوص التشريعية العمومي أو على تنظيم كل ماميكن أن يدر مدخوال ماليا إذا ارتأى أهن
  .والتنظيمية اجلاري هبا العمل 

  اجلزء السابع
  مقتضيات عامة وانتقالية

  32الفصل 
يتعني على اجلمعيات اليت تتلقى دوريا إعانات من إحدى اجلماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها   

  .وحساهبا للوزارات اليت متنحها اإلعانات املذكورة
 وكيل وزارة االقتصاد الوطين يف املالية دفاتر احلسابات اليت جيب أن  منروتضبط مبوجب قرا

متسكها اجلمعيات املشار إليها وكذلك الشروط اليت تسلم مبقتضاها إىل الوزراء امليزانية واحلسابات 
  .املشار إليها يف الفقرة األوىل، وجتري على دفاتر احلسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة

كيل مسؤول عن خمالفات القرار املنصوص عليه يف الفقرة أعاله بغرامة يتراوح ويعاقب كل و
 .  درهم وتكون اجلمعية مسؤولة مدنيا 1.000 و120قدرها بني 

[…….…] 
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   مرتني مكرر 32فصل ال

 آالف درهم من إحدى اجلماعات 10  يتعني على اجلمعيات اليت تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 
املؤسسات العمومية أو الشركات اليت تساهم الدولة أو اجلماعات واملؤسسات اآلنفة الذكر يف احمللية أو 

اإلعانات املذكورة مع مراعاة مقتضيات  رأمساهلا كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباهتا للهيئات اليت متنحها
  .القانون املتعلق مبدونة احملاكم املالية 

ة دفاتر احلسابات اليت جيب أن متسكها اجلمعيات املشار إليها يف وحتدد بقرار للوزير املكلف باملالي
  .الفقرة السابقة وجترى على دفاتر احلسابات مراقبة مفتشي وزارة املالية 

   37فصل ال

يباشر عند احلل التلقائي للجمعية نقل أمواهلا وفق ما تقرره قوانينها األساسية أو طبق مايتقرر يف   
  .دم وجود قواعد يف القوانني األساسية اجلمع العام يف حالة ع

 أو خالفا دد هذا احلكم كيفية التصفية وفقاوإذا وقع حل اجلمعية مبقتضى حكم قضائي، ح
  .للمقتضيات الواردة يف القوانني األساسية 

غري أنه فيما يتعلق باجلمعيات اليت تستفيد دوريا من إعانات الدولة أواجلماعات احمللية أو من 
العمومية أو الشركات اليت تساهم الدولة أو اجلماعات واملؤسسات اآلنفة الذكر يف رأمساهلا املؤسسات 

 اإلسعاف والرب واإلحسان واألعمال مبشاريعكليا أو جزئيا، فإن أمواهلا تسلم إىل الدولة لتخصص 
  .االحتياطية
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نفيذه الظهري  الصادر بت بامليثاق اجلماعياملتعلق 78.00القانون رقم  مقتضيات بعض -ب
  )4() 2002 أكتوبر 03(1423 من رجب 25بتاريخ  1.02.297الشريف رقم 

[…….…]  
تكمن أمهية اإلطالع على اإلطار القانوين املنظم للجماعات احمللية، يف التعرف على شريك حيوي 

 .املستوياتخمتلف وأساسي جلميع القطاعات يف تنفيذ الربامج التنموية على 

 :الباب الرابع
 ختصاصاتاال

 :الفصل األول
  اختصاصات اجمللس اجلماعي 

  35املادة 
لالزمة لضمان تنميتها االقتصادية   ايفصل اجمللس مبداوالته يف قضايا اجلماعة وهلذه الغاية يتخذ التدابري           

  .واالجتماعية والثقافية
 .واختصاصات تنقلها إليه الدولةــة ص اختصاصات ذاتيـاجمللس باألخميارس 

 املسائل اليت هتم اجلماعة واليت تدخل         تقدمي اقتراحات وإبداء آراء حول     ،عالوة على ذلك   ، وميكنه  
  .يف اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام

لقيام باملهام املسندة إليه، أن يستفيد من مساعدة الدولة واألشخاص املعنويـة            ميكن للمجلس ، ا   
  .لعام األخرى اخلاضعة للقانون ا

 :1 الفقرة
  االختصاصات الذاتية 

 36:املادة 
  :التنمية االقتصادية واالجتماعية 

يدرس اجمللس اجلماعي خمطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات  -1
   : وهلذه الغايةالوطين،خطط املوأهداف 

   والوسائل املوضوعة رهن إشارهتا؛ةيضع برنامج جتهيز اجلماعة يف حدود وسائلها اخلاص 
يقترح كل األعمال الواجب إجنازها بالتعاون أو بشراكة مع اإلدارة واجلماعات احمللية األخرى أو  

   .اهليآت العمومية
                                                 

א4)  .3468)212002(5058−161423א
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   : وهلذه الغاية،يقوم جبميع األعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية االقتصاد احمللي والتشغيل -2
شأهنا املسامهة يف الرفع من القدرات االقتصادية للجماعة خاصة يف يتخذ كل التدابري اليت من  

  اعة التقليدية والسياحة واخلدمات؛ والصن والصناعةجماالت الفالحة
 والسيما إجناز البنيات التحتية و ،إلنعاش وتشجيع االستثمارات اخلاصةيقوم باألعمال الالزمة  

  مقاوالت؛سني ظروف قتصادية وحتالتجهيزات وإقامة مناطق لألنشطة اال
ماعية أو اجلفائدة المقاوالت وشركات االقتصاد املختلط ذات يبت يف شأن مسامهة اجلماعة يف  

 ات والعماالت واألقاليم واجلهات ؛ذات الفائدة املشتركة بني اجلماع
 

[……….….] 
 

 ،ية واالجتماعيةلشراكة من أجل إنعاش التنمية االقتصادر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو ايقر     
 مع اإلدارات العمومية واجلماعات بتعاون أو بشراكةوحيدد شروط القيام باألعمال اليت تنجزها اجلماعة 

  . العمومية أو اخلاصة والفاعلني االجتماعينيواهليئاتاحمللية 

 له ةختصاصات املخولثماره يف حدود االست على امللك الغابوي واستغالله وإ حيدد شروط احملافظة-3
  .مبوجب القانون 

 :41املادة 
 التجهيزات واألعمال االجتماعية والثقافية 

 ،يقرر اجمللس اجلماعي أو يساهم يف إجناز وصيانة وتدبري التجهيزات االجتماعية والثقافية والرياضية -1
 :خاصة
 العجزة املراكز االجتماعية لإليواء ودور الشباب واملراكز النسوية ودور العمل اخلريي ومأوى 

  فراح واملنتزهات ومراكز الترفيه؛وقاعات األ
املركبات الثقافية واملكتبات اجلماعية واملتاحف واملسارح واملعاهد الفنية واملوسيقية وحضانات  

  ورياض األطفال؛
املركبات الرياضية وامليادين واملالعب الرياضية والقاعات املغطاة واملعاهد الرياضية واملسابح  

  . الدراجات واخليلومالعب سباق
 وهلذه ، يتخذ أو يساهم يف اختاذ األعمال الضرورية إلنعاش األنشطة االجتماعية و الثقافية والرياضية-2

  :الغاية 
 التنشيط االجتماعي والثقايف والرياضي ومساعدة اهليئات العمومية املكلفة بالثقافة يفيشارك  

  والشبيبة والرياضة والعمل االجتماعي؛
  .ند املنظمات واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والثقايف والرياضييشجع ويسا 
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 من أجل املصلحة اجلماعية يعاجملتم يقوم بكل عمل حملي من شأنه تعبئة املواطن قصد تنمية الوعي -3
العامة وتنظيم مشاركته يف حتسني ظروف العيش واحلفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية احلركة 

 هذا اإلطار يتكفل باختاذ كل األعمال من أجل التحسيس والتواصل واإلعالم وتنمية ويف. اجلمعوية
لقروية وكل املنظمات واألشخاص املعنوية أو الطبيعية اليت تعمل يف  ااملشاركة والشراكة مع اجلمعيات

  احلقل االقتصادي االجتماعي والثقايف؛

  :ل ذي طابع إنساين أو إحساين وهلذه الغاية يقوم بكل أعمال املساعدة والدعم والتضامن وكل عم-4
   ذات الطابع االجتماعي واإلنساين؛كومية واجلمعياتاحلغري  واملنظمات يربم شراكة مع املؤسسات 
وكل الفئات اليت اإلدماج االجتماعي لألشخاص املعاقني ويساهم يف إجناز برامج املساعدة والدعم  

  توجد يف وضع صعب؛
  لية حملاربة األمية ؛ امج الوطنية اجلهوية واحمل يساهم يف تنفيذ الرب-5
 . الثقايف احمللي وإنعاشهايساهم يف احلفاظ عل خصوصيات التراث -6

 :42املادة 
  التعاون والشراكة

 ةيقوم اجمللس اجلماعي جبميع أعمال التعاون والشراكة اليت من شأهنا أن تنعش التنمية االقتصادي
 وذلك مع اإلدارة واألشخاص املعنوية األخرى اخلاضعة للقانون العام ،ةواالجتماعية والثقافية للجماع

  :والشركاء االقتصاديني واالجتماعيني اخلواص أو مع كل مجاعة أو منظمة أجنبية وهلذه الغاية 
  جناز الربامج أو املشاريع عن طريق الشراكة ؛مشاركة اجلماعة يف إحيدد شروط  
ة والتعاون الال مركزي ويقرر االخنراط واملشاركة يف أنشطة يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأم 

املنظمات املهتمة بالشؤون احمللية وكل أشكال التبادل مع اجلماعات الترابية األجنبية بعد موافقة 
 أي اتفاقية  غري أنه ال ميكن إبرام. وذلك يف إطار احترام االلتزامات الدولية للمملكة،السلطة الوصية
 .لجماعات احمللية ودولة أجنبية جمموعة لبني مجاعة أو

 :2الفقرة 
  االختصاصات القابلة للنقل 

  43املادة 
ميارس اجمللس اجلماعي داخل النفوذ الترايب للجماعة االختصاصات اليت ميكن أن تنقلها إليه الدولة 

 : يف اجملاالت التالية،خاصة
ستوصفات واملراكز الصحية ومراكز  وامل إحداث وصيانة املدارس ومؤسسات التعليم األساسي-1

  ؛العالج 
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[…….] 

  ؛ إجناز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين املهين-2
  ؛ تكوين املوظفني واملنتخبني اجلماعيني-3
كل نقل لالختصاصات مقترنا وجوبا يكون . البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة اجلماعية-4

   .الختصاصاتسة هذه ابتحويل املوارد الالزمة ملمار
   .نص التشريعي أو التنظيمي املالئموفق ال، حسب احلالة، ويتم هذا النقل 

 :الباب السادس
  الوصاية على األعمال

 :الفصل األول
   الوصاية على أعمال اجمللس اجلماعي

  69املادة
عليها سلطة ن مقررات اجمللس اجلماعي اخلاصة باملسائل اآلتية ال تكون قابلة للتنفيذ إال إذا صادقت إ

 : بعده73الوصاية طبق الشروط احملددة يف املادة 
 

[…….] 

   التعاون أو الشراكة؛إتفاقيات. 5 
  اتفاقات التعاون الالمركزي والتوأمة مع اجلماعات احمللية األجنبية؛. 6

 اعي ؛اجلم ات والتفويتات واملبادالت وباقي املعامالت األخرى املتعلقة بامللك اخلاص اإلقتناء. 7
  

 […………….] 

  ׃الباب الثامن 
  نسمة750.000املقتضيات اخلاصة باجلماعات احلضرية اليت يفوق عدد سكاهنا 

  :عالفصل الراب
  اختصاصات جملس املقاطعة ورئيسه

  101ــادة امل
  :ميارس جملس املقاطعة حلساب وحتت مسؤولية ومراقبة اجمللس اجلماعي االختصاصات التالية

 [………..….] 
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تدبري وصيانة األمالك التابعة للملك العمومي أو اخلاص املرتبطة مبزاولة اختصاصاته يسهر على  
  وحيافظ عليها؛

بكل األمر،  بصفته اخلاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه م باتفاق ودعم من اجمللس اجلماعييقو 
واملعاقني أو ة للطفولة واملرأة نعاش الرياضة والثقافة والربامج املوجهاألعمال اليت من شأهنا إ

  ألشخاص الذين يوجدون يف وضعية صعبة؛ل
جناز مشاريع التنمية كة اجلمعوية ويف اختاذ املبادرة إليشارك يف التعبئة االجتماعية وتشجيع احلر 

      التشاركية؛
[…….] 

  102 املادة

 :اصةوخول كل املسائل اليت هتم املقاطعة، راء حجمللس املقاطعة تقدمي اقتراحات وإبداء آميكن  
[…….] 

يبدي رأيه حول مشروع خمطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء املقرر  
  تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود املقاطعة؛

  نعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية للمقاطعة؛ترح كل األعمال الكفيلة بتحفيز وإيق 
  ى الصحة والنظافة العموميتني؛يقترح التدابري الواجب اختاذها للحفاظ عل 
مسبقا حول كل العمليات املتعلقة بتدبري األمالك العمومية واخلاصة للجماعة عندما يبدي رأيه  

  تكون هذه األمالك متواجدة برمتها داخل تراب املقاطعة؛
 […….] 

ية أو اجلمعوية يقترح على اجمللس اجلماعي األعمال املتعلقة بتعبئة املواطنني وتشجيع التنمية التشارك 
 .اإلنساين اليت هتم سكان املقاطعةوكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع 
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...............................................  
  

ROYAUME DU MAROC            Rabat, le 26 Rabii II 1424 (27 Juin 2003) 

LE PREMIER MINISTRE                   

                   ------- 

      Circulaire N° 7/2003 

A 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres  

et Secretaires d’Etat 

 

Objet : Partenariat entre l’Etat et les Associations 
 

 Champ d’application 

La présente circulaire a pour objet de baliser la voie vers la définition d’une nouvelle 
politique du partenariat, entendu comme l’ensemble des relations d’association,de 
participation et de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en 
vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projets de développement ou 
de la prise en charge de services d’intérêt collectif. 

Cette circulaire traduit la volonté du Gouvernement de faire du partenariat avec les 
associations l’un des instruments privilégiés permettant de concrétiser la nouvelle politique 
de proximité, qui vise à lutter contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des 
citoyens en situation de précarité ou de difficulté, à travers la satisfaction de leurs besoins 
prioritaires moyennant un ciblage pertinent des projets et des bénéficiaires. 

Les expériences menées avec les associations se sont révélées encourageantes et ont 
montré que le mouvement associatif fait preuve d’une vitalité et d’un dynamisme avérés et 
couvre efficacement un large spectre dans le champ social, voire économique. 

Les partenariats à promouvoir seront principalement dirigés vers les secteurs 
prioritaires de l’action gouvernementale ; en particulier, la lutte contre la pauvreté et 
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l’exclusion sociale, l’assistance aux femmes et aux enfants en situation précaire, 
l’alphabétisation des adultes, l’éducation non formelle٫ les activités génératrices de 
revenus, la jeunesse, le sport, l’insertion professionnelle des jeunes et le développement des 
infrastructures et des services sociaux de base. 

A ce titre, il s’avère nécessaire d’améliorer le cadre juridique et de simplifier les 
procédures, en vue de mettre à profil les synergies entre les partenaires et de susciter la 
libération des énergies au service de l’intérêt général. 

Il s’agit en l’occurrence de : 

- mettre en place un nouveau cadre de partenariat plus souple et conforme aux 
principes de bonne gouvernance ; 

- améliorer la coordination et le contrôle٫ à travers un cadre conventionnel 
gouverné par une logique de résultats. 

- promouvoir la territorialité des partenariats au titre du processus de consolidation de 
la déconcentration et de décentralisation. 

 -Inscription du partenariat dans un cadre conventionnel: 

Le Gouvernement entend développer de nouvelles relations avec les associations à 
travers la mise en œuvre d’une politique de partenariat rénovée, visant d’une part à accroître 
les capacités d’action des partenaires associatifs et d’autre part à préciser le cadre de leur 
intervention, avec pour but d’optimiser l’emploi des ressources, de centrer les partenariats 
sur les besoins des populations défavorisées et de garantir la transparence. 

Pour ce faire , l’établissement des relations de partenariat entre l’Etat et les 
Associations oeuvrant dans les domaines prioritaires précités doit, chaque fois que le 
montant des contributions publiques est égal ou supérieur à 50.000 dirhams par 
projet, s’inscrire dans le cadre d’une convention établie selon le modèle joint en annexe 1. 

Il appartiendra aux services de l’Etat, partenaires et  associations, d’adapter 
conjointement les dispositions de la convention aux spécificités de chaque domaine ou 
nature d’action, sachant que ce partenariat, peut regrouper outre l’Etat et une ou plusieurs 
associations, d’autres partenaires ; à savoir les collectivités locales, les établissements 
publics, et les opérateurs privés. 

Les établissements publics, amenés à conclure des relations de partenariat avec les 
associations, doivent également se conformer aux prestations de la présente circulaire, 
moyennant les adaptations nécessaires qui tiennent compte de leurs spécificités, et sous 
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réserve qu’ils disposent dans leurs budget٫ dûment approuvés, des rubriques budgétaires 
appropriées et des dotations correspondantes. 

Toutefois,l’octroi de financements n’entrant pas dans le champ d’application des 
domaines prioritaires susvisés et/ou dont le montant par projet ou action est inférieur à 
50.000 dirhams doit faire l’objet d’une décision signée par l’ordonnateur concerné, et d’un 
dossier devant comporter une copie des statuts de l’association sollicitant pour la première 
fois un financement public, de son budget prévisionnel, des rapports moral et financiers les 
plus récents concernant ladite association, ainsi qu’un descriptif précis du projet ou de 
l’action, objet du financement. 

Dans tous les cas, l’octroi du financement public est conditionné par la 
correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association. 

 Procédure d’éligibilité des projets associatifs aux contributions financières 
publiques : 

Les départements ministériels, appelés à conclure des conventions de 
partenariat impliquant des contributions financières publiques égales ou supérieures à 
50.000 dirhams, en vue de la réalisation de projets entrant dans les domaines prioritaires 
sus-indiqués, sont tenues d’instituer٫ par décision ministérielle, aux niveaux central et 
territorial, un comité d’éligibilité chargé de se prononcer sur l’éligibilité des projets, et sur 
les contributions financières à accorder. 

Ces comités d’éligibilité, présidés par l’autorité ministérielle concernée ou par son 
représentant, doivent être composés impérativement d’un représentant de l’administration 
concernée et d’un représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale, et pourront 
s’adjoindre, le cas échéant, toute personne dont l’avis pourrait éclairer les décisions du 
comité. 

Les décisions des comités d’éligibilité doivent se fonder sur des critères 
garantissant la transparence, l’objectivité et le bénéfice direct aux populations cibles. 
Ces critères doivent permettre notamment d’apprécier l’opportunité du projet, le degré 
d’impact sur les destinataires sociaux, la notoriété du partenaire et sa capacité à réaliser le 
projet, ainsi que le montant de la contribution financière publique. 

Les projets retenus par les comités d’éligibilité doivent tenir compte des engagements 
déjà souscrits et rester dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances. 

Les comités d’éligibilité devront s’attacher à la conclusion de partenariats avec les 
seules associations qui s’astreignent à l’application rigoureuse de la législation et la 
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réglementation en vigueur, et au respect de leurs statuts, notamment en matière de 
correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire, de tenue régulière des réunions 
de leurs organes statutaires délibérants et de respect des règles de fonctionnement 
démocratique de leurs instances. 

Le dossier de demande de financement d’un projet de partenariat, soumis par les 
associations à l’examen du comité d’éligibilité, doit comprendre copie des statuts de 
l’association, lorsqu’il s’agit d’une première demande de convention de partenariat, une 
copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale, les copies des derniers rapports 
moral et financier, ainsi que la liste des projets réalisés et en cours de réalisation par 
l’association, avec indication des montants des contributions publiques et la liste des 
partenaires de l’association. 

Ce dossier doit également comprendre une fiche - projet et une fiche technique sur 
l’association, dûment servies selon les modèles joints à la convention-type susvisée. 

Quelle que soit la procédure retenue, il appartiendra aux ordonnateurs concernés de 
prendre, sous leur responsabilité, toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la 
transparence des opérations d’octroi de ces financements publics. 

A cet égard٫ les ordonnateurs doivent veiller à assurer, auprès des associations et par 
tous les moyens, une large diffusion des programmes de partenariat, des financements 
publics disponibles,de leurs modalités et critères d’octroi, ainsi que des procédures et des 
éléments constitutifs du dossier de demande de financement. 

 Procédures d’engagement et de paiement des contributions : 

En vue de promouvoir les partenariats٫ de renforcer le rôle et les capacités du 
mouvement associatif et améliorer la transparence de la présente circulaire introduit un 
allégement des procédures d’accès aux ressources publiques et la clarification du contrôle 
financier. 

A ce titre, l’engagement, l’ordonnancement et le paiement des contributions 
financières publiques au profit des associations sont réalisés suivant les modalités fixées 
dans l’annexe 2 joint à la présente circulaire et conformément à l’échéancier arrêté au 
niveau de chaque convention. 

A cet effet, la procédure de décaissement des fonds publics au profit des associations 
sera simplifiée par la suppression du visa de la Direction du Budget. 

Par ailleurs, les associations pourront recevoir un premier versement représentant au 
maximum 50 % du montant de la contribution annuelle prévue pour l’exercice en cours, 
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dans un délai ne dépassant pas deux mois suivant la signature de la convention de 
partenariat. 

Les versements ultérieurs seront effectués sur la base de l’évaluation de l’exécution 
du projet, en conformité avec les clauses conventionnelles. 

 Suivi, évaluation et reddition des comptes : 

Afin de permettre le suivi et l’évaluation de la politique publique en matière de 
partenariat, les départements concernés sont tenus de transmettre, à mes services ainsi qu’au 
ministère chargé des finances٫ annuellement et avant le 31 mars de l’année suivant 
l’exercice budgétaire concerné, un rapport faisant ressortir le bilan de l’exécution des 
programmes de partenariat, tant sur le plan physique que financier et comptable. 

Sur cette base, un rapport national annuel sur l’état du partenariat sera élaboré avant 
le 30 juin de chaque année, sous la supervision de mes services. Il présentera l’évaluation 
des actions entreprises et proposera les mesures permettant d’assurer un meilleur ciblage des 
populations bénéficiaires et d’accroître l’efficacité des relations partenariales. 

Outre les contrôles légaux et réglementaires en vigueur en matière d’emploi des 
fonds publics et notamment ceux prévus par l’article 118 de la loi n° 62-99 formant code 
des juridictions financières, qui soumet au contrôle des cours régionales des comptes les 
financements publics perçus par les associations, il incombe également à l’ordonnateur de 
veiller à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations. 

A cet égard, et compte tenu des impératifs du respect des règles de bonne 
gouvernance, j’attire votre attention sur la nécessité de faire respecter les dispositions des 
articles 32 et 32 ter du dahir 1-58-376 du 15 Novembre 1958 réglementant le droit 
d’association, tel qu’il a été modifié et complété ; qui font obligation aux associations, qui 
reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme 
public, de leur fournir leurs budgets et leurs comptes, établis conformément aux conditions 
d’organisation financière et comptable définies par l’arrêté du 31 Janvier 1959. 

Je rappelle également, que conformément aux dispositions de l’article 32 bis du dahir 
précité, les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration 
au Secrétariat Général du Gouvernement,en spécifiant le montant obtenu et son origine, 
dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide. 

Par ailleurs, le contrôle de la gestion financière des associations sera renforcé par le 
recours à la certification de leur comptes, lorsque le cumul des contributions publiques 
perçues au titre d’un ou de plusieurs projets dépasse 500.000 dirhams. 
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L’ensemble de ces mesures novatrices, auxquelles j’attache la plus grande 
importance, doit permettre d’inscrire les relations entre l’Administration et les associations 
oeuvrant dans le domaine social dans un cadre de partenariat, qui préserve la liberté 
d’association, renforce la transparence du processus d’octroi des contributions financières 
publiques et assure leur utilisation optimale. 

L’application de ces mesures contribuera à renforcer le pouvoir d’encadrement et 
d’impact social du mouvement associatif, à améliorer l’efficacité des politiques de 
proximité et l’emploi des ressources publiques en direction des couches sociales cibles, et à 
favoriser l’ancrage de la culture du développement concerté et participatif. 

                                                           Le Premier Ministre : 

                                               Driss  JETTOU 
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Royaume du Maroc  

ANNEXE I 
 CONVENTION- TYPE DE PARTENARIAT  
ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS  

Document élaboré par le groupe de travail "Programmation et exécution budgétaires adaptées au 
cadre de la déconcentration". 
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PREAMBULE :  

 
 - Considérant la volonté des partenaires signataires de la présente convention d'oeuvrer ensemble 
pour répondre aux besoins et préoccupations des citoyens en matière de. ..(Éducation, santé, 
équipement, etc.) ;  

- Considérant............................... 
- Considérant............................... 
Le ministère......, représenté par....(administration concernée ), Ci-après désigné Administration, 
d'une part,  
Et,  
L'Association ..., faisant élection domicile 
à......................................................................................., titulaire du compte bancaire 
n°..........................................................,  
représentée par son président……………………….......,  
Ci-après désignée "Association", d'autre part.  
ont convenu ce qui suit :  

 
  TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet De La Convention  

La présente convention de partenariat a pour objet la réalisation du projet de. .., dont la fiche-projet 
ci-jointe décrit les principales caractéristiques.  
 

Article 2 : Objectifs  

         Les objectifs de la présente convention sont présentés ci-après :  
 
Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une période de.....à compter de la date de sa signature.  

TITRE Il : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Article 4 : Engagements de l'Association 

Dans le cadre de la présente convention, l'association s'engage à : 

- 
- 
    Par ailleurs, outre les obligations prévues par l'arrêté du 31 janvier 1959 fixant les conditions 
d'organisation financière et comptable des associations subventionnées périodiquement par une 
collectivité publique, l'Association.........s'engage à : 

. Communiquer avant le 31 mars de chaque année à l'Administration copie de la situation 
financière et comptable afférente au projet objet de la présente convention ; 
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. Sur demande spécifique de l'Administration, communiquer les situations financières et 
comptables relatives audit projet ; 

. Verser le montant de sa contribution financière aux échéances prévues à l'article 8 ci-après ; 

. Faire état de toutes les sources de financement et de tous les montants perçus au titre dudit projet. 

Article 5 : Engagements de l ' Administration  

Dans le cadre de la présente convention, l'Administration s'engage, dans la limite des crédits inscrits 
à cet effet dans son budget, à : 

- 
- 
- 

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 Article 6 : Coût Et Financement Du Projet 

Le coût total du projet....est fixé par les parties à la présente convention à un montant de....DH.  

Le budget du projet en dépenses (dépenses d'investissement et dépenses récurrentes) et en 
recettes...est joint en annexe. ... 

Il en constitue le plan de financement valable pendant toute sa durée d'exécution, sauf révision 
décidée par les parties dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.  

Le financement du projet, prévu dans le cadre de la présente convention, s'établit comme suit  

- Administration :  

- Association: 

Article 7 : Contributions Financières Annuelles 
 Les contributions annuelles de chaque partie à la présente convention s'établissent comme suit :  

 -Administration 
-Association 

Article 8 : Echéances Des Versements  Des Contributions Financières Annuelles 
La contribution financière de l'Administration sera versée selon la programmation annuelle suivante 
:  

  ANNEE N° ANNEE N+1             ...         TOTAL  

        

         
 
La contribution financière de l'Association sera versée selon la programmation suivante :  
- 
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Article 9 : Gestion Des Contributions Financières  

        Les contributions financières des parties à la présente convention sont versées au compte 
bancaire no......Ce compte doit être spécifique au projet ouvert au nom de l'Association. 

      L'association est tenue au strict respect de ses dispositions statutaires relatives à la gestion de ce 
compte bancaire. Toutes les opérations de recouvrement et de paiement concernant ce programme 
devront être réglées au moyen de ce compte bancaire. 

TITRE IV: SUIVI. EVALUATION ET CONTROLE 

Article 10 : Rapports Periodiques  

         L'Association ...élabore un rapport semestriel sur l'état d'avancement des réalisations. Ce 
rapport inclut les indicateurs de suivi et le tableau de bord prévus à l'article II ci-après. Il doit faire 
ressortir, le cas échéant, l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations.  
       L'association transmet pour , examen ce rapport semestriel aux membres du comité de suivi et 
d'évaluation prévu à l'article 12 ci-dessous. 

Article 11 : Indicateurs De Suivi Et Tableaux De Bord  

         Les parties contractantes conviennent de la mise en place d'indicateurs de suivi et de tableaux 
de bord destinés à rendre compte objectivement de la mise en ouvre des dispositions de la présente 
convention. 
       Les principaux indicateurs de suivi, établis sur une base périodique, sont :  

- 
       L'Association ...élabore les tableaux de bord sur la base du modèle présenté en annexe...., en 
faisant ressortir les indicateurs de suivi convenus.  

Article 12 : Comite de Suivi et d'Evaluation  

      Il est institué un comité chargé du suivi de la mise en oeuvre et de l'évaluation des réalisations 
du projet, objet de la présente convention. Ce comité est notamment habilité à formuler toutes 
propositions pertinentes relatives à la bonne exécution de la convention.  

     Ce comité est composé paritairement de représentants des parties à la présente convention. Il 
désigne en son sein un président chargé de conduire ses réunions et UJ secrétaire de séances. 

     Le comité de suivi et d'évaluation se réunit au moins une fois par semestre l'initiative de son 
président qui le convoque obligatoirement dès réception du rapport périodique mentionné à l'article 
10 ci-dessus.  

 
      Un compte-rendu de ses travaux est établi à chacune de ses réunions, reprenant notamment les 
recommandations du comité. Ce compte-rendu est adressé à l'Administration (département 
ministériel concerné).  

Article 13 : Contrôle  

      Les opérations administratives et financières relatives à l'exécution de la présente convention 
sont soumises à la vérification des services d'Inspection de l’Administration (département 
ministériel concerné) ainsi que ceux du ministère chargé des finances.  
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TITRE V: DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 14 : Règlement Des Litiges  
 
    Après épuisement des voies de recours amiable auprès du Gouverneur (ou) du Wali de région 
(pour les conventions Services déconcentrés de l’Administration/ Associations) ou auprès du 
Premier Ministre (pour les convention~ Services centraux/ Associations ), les parties à la présente 
convention soumettront leurs litiges aux juridictions compétentes. 

Article 15 : Revision De La Convention 

        La présente convention peut faire l'objet d'une révision sur proposition notifiée de l'une ou de 
l'autre partie signataire. 

Article 16 : Conditions De Resiliation 

     En cas de non-respect des engagements de l'une ou de l'autre partie, celle-ci pourra être mise en 
demeure d'assumer ses obligations dans un délai de. ..mois. Si, à l’expiration de ce délai, ces 
engagements n’ont toujours pas été satisfaits, la présente convention est résiliée de plein droit.  
          En cas de résiliation de la présente convention, les disponibilités du projet sont utilisées pour 
son apurement, le reliquat étant versé au Trésor.  

Article 17 : Publicite  

La présente convention sera portée à la connaissance des tiers par tous moyens de publicité 
appropriés, notamment par affichage dans les locaux respectifs de l'Association et de 
l'Administration signataires.  
          

                                                                                                      A ..., le ... 

Le représentant de l’Administration  

Le Président de l'Association.......... ,  
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FICHE -PROJET 
Intitulé du projet : 
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________ 
 Région: 

Province :  Localité : 

N° du projet : 

Problématique et justification du projet : 

 Description du site d'intervention : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

- Description des problèmes existants au niveau du site d'intervention: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
-Description des potentialités existantes : 

___________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

-Description des projets existants et prévus dans le site par d'autres acteurs (liens à établir 
avec ces projets) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Objectifs du projet : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Population visée : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Coût du projet :  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Composantes du projet et leur coût estimatif :  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Modalités de financement  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Partenaires du projet et leur contributions  
  

Partenaires du projet Nature de leur contribution 

Bénéficiaires, le cas échéant   

Autres partenaires    

Durée de réalisation 
________________________________________________________ 
Date de démarrage :  
________________________________________________________ 
Date d'achèvement :  
 
Planning d'exécution :  
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TABLEAU DE BORD 
(modèle) 

 
DOMAINE : Education non formelle/ lutte contre 
l'analphabétisme. 
Partenaire : Association…………………………… 
Période de référence : ……………… 
 
               Indicateurs 

Réalisation Valeurs de 
référence 

Nombre total de bénéficiaires en début de période     

Tranche d'âge des bénéficiaires     

Pourcentage de femmes/fille     

Nombre d'heures par an/module     

Nombre d'animateurs     

Radio bénéficiaires/animateur     

Nombre de salle de classe     

Nombre d'élèves / de salle de classe     

Nombre d'animateurs ayant suivi des programmes de 
formation 

    

Taux de déperdition     

Coût moyen par bénéficiaire     
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FICHE TECHNIQUE SUR L'ASSOCIATION  

>- Dénomination :  
>- Date de création : >- Siège social : >- Téléphone : >- Fax:  
>- Objet statutaire :  
>- Nature de l'association  

 

 

 -A caractère local:.................. 
-A caractère national:.............  

 

 

 

 

Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ? Oui Non  

> Domaines et zones d'intervention :  

> Les membres du bureau exécutif :  

> Le président de l'association :  

> Nombre des membres adhérents : 

> Numéro du compte bancaire : 

> Nombre de bénévoles :  

> Nombre des salariés permanents : 

> Cotisation par membre :  

> Ressources propres : 

> Autres bailleurs de fonds : 

> Listes des principales activités réalisées par l'association : 

> Montant du budget annuel de l'association : 

> Participation à un réseau ou à une association d'ONG : Oui  Non 

> Nom du ou des réseaux : 

> Expériences de l'association liées au thème du projet proposé : 
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ANNEXE II  
Modalités d'engagement, d'ordonnancement et de paiement des contributions 

financières publiques versées aux associations dans le cadre d'une convention de 

partenariat  

L'engagement, l'ordonnancement et le paiement des contributions financières publiques versées aux 
associations dans le cadre d'une convention de partenariat sont réalisés selon les modalités ci-après :  

            Procédure d'engagement  
     
Les services du Contrôle des Engagements de Dépenses de l'Etat (CED) sont chargés de viser 

l'engagement des contributions sur la base des décisions d'octroi des contributions publiques, 

signées par l'ordonnateur ou le sous- ordonnateur concerné.    

Les pièces devant accompagner l'engagement de la contribution publique accordée à une 

association bénéficiaire dans le cadre d'un partenariat sont les suivantes : 

- la décision d'octroi de la contribution signée par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné ; 

- La décision de désignation du comité par l'ordonnateur concerné ;  

- le procès-verbal du comité d'éligibilité pour les conventions de partenariat et lorsque la 

contribution financière publique est égale ou supérieure à 50.000 DH ; 

- la convention conclue entre l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur et l'association bénéficiaire de la 

contribution lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 50.000 DH.    

Le contrôleur des engagements de dépenses de l'Etat vérifie : 

- la disponibilité des crédits ; 

- l'exactitude de l'imputation budgétaire de la contribution ; 

- l'identification de l'association bénéficiaire par rapport à celle figurant au niveau du procès-verbal 

établi par le comité d'éligibilité ou, le cas échéant, au niveau de l'attestation de l'ordonnateur ou le 

sous- ordonnateur susvisés.    

L'engagement de la contribution ne pourra se réaliser que sur une base annuelle et devra être limité 

au montant des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances. 

Procédure d'ordonnancement ou de mandatement 
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Le dossier d'ordonnancement ou de mandatement de la première tranche à soumettre au visa du 

comptable assignataire, doit comprendre les documents ci-après : 

- le bordereau d'émission ; 

- l'ordonnance ou mandat de paiement ; l'avis de crédit ; 

- l'original et une copie de la convention conclue entre, d'une part, l'ordonnateur ou le sous-

ordonnateur et, d'autre part, l'association bénéficiaire de la contribution lorsque la contribution 

financière publique est égale ou supérieure à 50.000; 

- l'état d'engagement dûment visé par le contrôleur des engagements de dépenses ; 

- l'original et une copie de la décision d'octroi de la contribution signée par l'ordonnateur ou le sous-

ordonnateur accrédités et revêtue du visa du contrôleur des engagements de dépenses ; 

- le procès-verbal du comité d'éligibilité pour les conventions de partenariat couvrant les domaines 

prioritaires précités et lorsque la contribution financière publique est égale ou supérieure à 50.000 

dirhams ; 

- l'état de liquidation de la tranche objet de l'ordonnancement ou du mandatement établi par 

l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné selon le modèle ci-joint. 

Il reste entendu que pour l'ordonnancement ou le mandatement des tranches subséquentes, le 

dossier à soumettre au visa du comptable assignataire comprendra le bordereau d'émission, 

l'ordonnance ou le mandat de paiement faisant référence au premier paiement, l'avis de crédit et 

l'état de liquidation de la tranche subséquente objet de l'ordonnancement ou du mandatement établi 

par.l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné selon le modèle ci- joint, ainsi qu'une copie de la 

décision d'octroi de la contribution signée par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur accrédités et 

revêtue du visa du contrôleur des engagements de dépenses. 
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Modèle d'un état de liquidation des tranches de paiement 
D'une contribution de l'Etat accordée à une association 

Dans le cadre d'une convention de partenariat 
 

 
 Etat de liquidation N°…… 
 

 
 

 

 

 
 Exercice : ………… 
 

 
 

 

 
Objet de convention de partenariat : 
N° de la convention : 
Association bénéficiaire : 
Montant de la décision de contribution (*) : 
  

TRANCHES DE 
PAIEMENT 

 POURCENTAGE M O N T A N T REFERENCES DE 
      PAIEMENT 

1ère tranche (1) … %    

2ème tranche (2) …%    

(n-1)ème tranche (n-1) … %    

Nème tranche (n) … %    

Total………(a) 100 % (1+2…+n)   

Déduire les tranches précédentes déjà 
réglées................................(b) 

0,00, (1), 1+2) ou (1+…+ (n-1) 

Montant de la tranche à débloquer………………....(c) C=(a) - (b) 
 
Arrêté le présent état de liquidation à la somme © en 
……………………………………………………….……(en chiffres) 
…………………………………………………………..…. (en lettres) 
 
L'ordonnateur arrête et certifie exact 
 
(*) Montants des paiements effectués au titre des années antérieures (P.M) : 
________________________________________________________ 
 
 
 
______________ 
(1)N.B : Le montant total des tranches devra correspondre au montant du crédit de paiement engagé 
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  )5(: امليثاق الوطين للتربية والتكوين مقتطفات من  -أ
[………….] 

 
 :القسم األول 
  املبادئ األساسية

 وواجبات األفراد واجلماعات حقوق
 

 .13 املادة
 :ملبادئ املشار إليها تلتزم الدولة مبايلي تطبيقا للحقوق وا 
  

 [………….] 

تشجيع كل الفعاليات املسهمة يف جمهود التربية والتكوين والرفع من جودته وجناعته، مبا  -هـ 
 :يف ذلك 

  ذاتيا؛املؤسسات واجلامعات املستقلة  •
  احمللية؛اجلماعات  •
  املؤهل؛القطاع اخلاص  •
   التكوين ؛مؤسسات اإلنتاج واخلدمات املسهمة يف •
  ..اجلمعيات ذات االختصاص أو االهتمام مبجال التربية والتكوين •

[………….] 
 15 املادة

على اجلماعات احمللية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة، ضمن أولويات الشأن اجلهوي أو احمللي  
تكوين، يف إعداد وعلى جمالس اجلهات واجلماعات الوعي بالدور احلاسم للتربية وال. اليت تعىن هبا

النشء للحياة العملية املنتجة لفائدة اجلهة أو اجلماعة، ويف بث األمل يف نفوس آباء املتعلمني وأوليائهم 
  .واالطمئنان على مستقبل أبنائهم، وبالتايل حفزهم على التفاين يف العمل لصاحل ازدهار اجلهة واجلماعة

واجبات الشراكة مع الدولة، واإلسهام إىل جانبها يف وبناء على هذا الوعي، تقوم اجلماعات احمللية ب
جمهود التربية والتكوين، ويف حتمل األعباء املرتبطة بالتعميم وحتسني اجلودة، وكذا املشاركة يف التدبري 

  .وفق ما جاء به امليثاق

                                                 
 (5، א א  .2000א
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احمللية على الدولة حق التوجيه والتأطري وتفويض االختصاصات الالمركزية وللجماعات 
وهلا كذلك . مركزة، وحق الدعم املادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباهتا على الوجه األمثلوالالمت

على املستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمني هبما حق املعونة التطوعية والتفاين يف العمل 
  .والعناية القصوى باملؤسسات التربوية اجلهوية واجلماعية
 16 املادة

ولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على املدرسة وحدها، وبأن األسرة هي املؤسسة على اآلباء واأل
التربوية األوىل اليت تؤثر إىل حد بعيد يف تنشئة األطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، كما تؤثر يف 

  .سريورهتم الدراسية واملهنية بعد ذلك
شاركة يف التدبري والتقومي وفق ما تنص عليه  املؤسسة املدرسية واجب العناية واملاجتاهوعليهم كذلك 
  .مقتضيات امليثاق

طية واجلدية يف التنظيم وعلى مجعيات اآلباء واألولياء، بصفة خاصة، واجب هنج الشفافية والدميقرا
 والتسيري، وواجب توسيع قاعدهتا التمثيلية لتكون حبق حماورا وشريكا ذا مصداقية واالنتخابات

  .املؤسسات التربوية وتقوميها والعناية هباومردودية يف تدبري 
ولآلباء واألولياء على الدولة واجلماعات احمللية واملدرسني واملسريين حقوق تقابل ما هلذه األطراف من 

 .واجبات

 19 املادة
للتالميذ والطلبة على أسرهم ومدرسيهم واجلماعات احمللية اليت ينتمون إليها واجملتمع والدولة حقوق  

 ما يشكل واجبات على عاتق هذه األطراف، كما نصت على ذلك املواد السابقة من امليثاق، تطابق
  :إليهامضافا 
  عدم التعرض لسوء املعاملة ؛ •
  املشاركة يف احلياة املدرسية ؛ •
 اسية واملهنية؛م الدر على الدعم الكايف لبلورة توجهاهتاحلصول •
• ............................................................... 

  املدرسة لتجديد الوطنية التعبئة
  22املادة 

حيظى قطاع التربية والتكوين، تبعا لذلك، بأقصى العناية واالهتمام، على كل مستويات الدولة،  
واجلماعات احمللية، ومؤسسات التربية والتكوين نفسها، وكل األطراف والشركاء املعنيني، ختطيطا 

  .ميا وتصحيحا، طبقا للمسؤوليات واألدوار احملددة ضمن امليثاقوإجنازا وتتبعا وتقو
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  23املادة 
عمال ذا بعد زمين عميق يندرج ضمن السريورة التارخيية ضي إصالح نظام التربية والتكوين يقت 

وعليه . لتقدم البالد ورقيها، ويتطلب احلزم وطول النفس، واالستماتة يف السعي لبلوغ الغايات املرسومة
هنية كل القوى احلية للبالد حكومة وبرملانا ومجاعات حملية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومفإن 

فنانني، والشركاء املعنيني كافة بقطاع التربية والتكوين، ومجعيات وإدارات ترابية، وعلماء ومثقفني و
علني املصلحة العليا مدعوة ملواصلة اجلهد اجلماعي من أجل حتقيق أهداف إصالح التربية والتكوين، جا

 .للوطن يف هذا امليدان احليوي فوق كل اعتبار، وفقا حملتوى امليثاق

 : الثاينالقسم
 جماالت التجديد ودعامات التغيري 

 : اجملال ألول 
 نشر التعليم وربطه باحمليط االقتصادي

   تعميم تعليم جيد يف مدرسة متعددة األساليب:األوىلالدعامة 
 25املادة 

عشرية الوطنية للتربية والتكوين، املعلنة مبقتضى هذا امليثاق، سيحظى التعليم األويل خالل ال
مجيع واالبتدائي واإلعدادي باألولوية القصوى، وستسهر سلطات التربية والتكوين، بتعاون وثيق مع 

 والقطاع الفعاليات التربوية والشركاء يف إدارات الدولة واجلماعات احمللية واملنظمات غري احلكومية
، على رفع حتدي التعميم السريع للتعليم األويل واالبتدائي واإلعدادي يف مجيع أرجاء اململكة، اخلاص

بتحسني جودته ومالءمته حلاجات األفراد وواقع احلياة ومتطلباهتا، مع إيالء الفتاة يف العامل القروي عناية 
  .خاصة

................................................................................................
........................................ 

 29املادة 
تيسريا لتعميم تعليم جيد ، وسعيا لتقريب املدرسة من روادها وإدماجها يف حميطها املباشر، 

  :خصوصا يف األوساط القروية وشبه احلضرية، ينبغي القيام مبا يلي
، كلما أمكن، لتخصيص أمكنة مالئمة للتدريس والقيام   شراكة مع اجلماعات احملليةإجناز -أ

  ؛بصيانتها، على أن تضطلع الدولة بتوفري التأطري واملعدات الضرورية 
...............................................................................................................

.....................................................  
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  على أن يدرجوا يف مشاريعهم وبطريقة تلقائية بناء حفز املنعشني العقاريني يف إطار الشراكة -ج 
 مدارس يف املراكز احلضرية الصغرية املندجمة يف الوسط القروي وكذا يف املناطق احمليطة باملدن ؛

، لإلسهام يف تعميم التعليم، على  غري احلكومية ذات اخلربة التربويةاملنظماتاالعتماد على  -د
  أساس دفاتر حتمالت دقيقة ؛

بذل جمهود خاص لتشجيع متدرس الفتيات يف البوادي، وذلك بالتغلب على العقبات اليت  -هـ 
 الفتيات، ويتعني يف هذا اإلطار دعم خطة التعميم بربامج حملية إجرائية لصاحل. مازالت حتول دون ذلك
   ؛، وخاصة املدرسني واملدرسات واألسر والفاعلني احمللينيمع تعبئة الشركاء كافة

...........................................................................................
...................................... 

 وحماربة األميةالتربية غري النظامية  : الدعامة الثانية
  حماربة األمية

 33املادة 
أي  31للقيام بعملية وطنية شاملة حملاربة األمية الوظيفية بالنسبة للفئة األوىل، املشار إليها يف املادة 

 عرب الغرف و اجلمعيات املهنية، على الصعيد اجلهوي إشراك املشغلني،ينبغي ، العمال والعامالت
 يف املائة 50ت العشر  املقبلة إىل تقليص نسبة األمية وسط هذه الفئة من للسعي يف أفق السنوا واحمللي،

ويتطلب بلوغ هذا اهلدف توظيف خمتلف اإلمكانات املتوافرة من مدارس .  يف املائة 10حاليا إىل أقل من 
 .ميةومراكز ومعاهد، ووضع الكتب املالئمة، وكذا تكوين املكونني يف جمال البيداغوجية الوظيفية حملو األ

 34املادة 
بالنسبة للراشدين الذين ال يتوافرون على شغل قار و منتظم، وال سيما األمهات، ينبغي أن  

تكون أنشطة حماربة األمية مرتبطة بعمليات التنمية القروية أو تنمية املناطق شبه احلضرية، على أن تكون 
اة العملية من صحة إجنابية ووقائية، وتربية أداة داعمة هلذه العمليات، ومرتبطة مبهام املستفيدين يف احلي

   .لألطفال، وتدبري لشؤون األسرة
 الالمركزية والشراكة يف التربية 
 غري النظامية ويف حمو األمية

 37املادة 
  :لتحقيق الغاية املذكورة أعاله،  ينبغي تبين استراتيجية وطنية متماسكة قوامها

كلفة بتخطيط الربامج واإلشراف على إجنازها، مع اعتماد دعم اهليئات الوطنية حملاربة األمية امل 
   بني مجيع املتدخلني ؛ الشراكة احملليةيف  اإلجناز  بتشجيع الالمركزية والال متركز 
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 املدارس واملؤسسات التعليمية والتكوينية، واملنظمات غري احلكومية املعنية، والفعاليات تعبئة 
هلياكل وإحداث اآلليات الالزمة إلجناز هذا العمل الوطين ، مع رصد االعتمادات ووضع ااحمللية

  .على الصعيدين احمللي واجلهوي

  السعي إىل تالؤم أكرب بني النظام التربوي واحمليط االقتصادي  :الثالثةالدعامة 
 40املادة 

تتسم كل السريورات التربوية، ومن مث كل مؤسسات التربية والتكوين، إىل جانب بعدها املدرسي  
وسيطبق هذا املبدأ وفق منهج تدرجيي تتحدد سبله كما . واألكادميي أو النظري، جبانب عملي معزز

 :يلي
................................................................. 

مبا يف ذلك ( التعليم العام بنيات  يرتكز على اقتسام املسؤولية وممارستها املنسقة بنيإقامة تعاون 
االستغالل املشترك و األمثل للتجهيزات واملختربات  بغية والتكوين املهين، والتعليم التقين )معياجلا

 ؛  من امليثاق 159 و 158طبقا  للمادتني  واملشاغل املتوافرة
 على أوسع نطاق بني املؤسسات التربوية و التكوينية واملقاوالت والتعاونيات تشجيع التعاون 

من    51 إىل 49وفق املواد  للتمرس والتكوين بالتناوب إطار عقودى، يف  والقرواحلرفيني باملدن
   مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية املطلوبة ؛امليثاق

على عامل الشغل والثقافة و الفن والرياضة والبحث العلمي انفتاح مؤسسات التربية والتكوين  
  .والتقين

 شبكات التربية والتكوين
 41املادة 

لطات املكلفة بالتربية والتكوين، بكيفية تدرجيية تأخذ بعني االعتبار توزيع املؤسسات تسهر الس 
وترتكز على اتفاقيات ، وطاقاهتا، على نسج شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين  احمللي واجلهوي

ده  يف عل كل مؤسسة تقوم مبا جتيجل، يتم مبوجبها تنظيم األنشطة التربوية وتوزيعها ومساطر دقيقة
  .تكامل مع املؤسسات املرتبطة هبا أو اجملاورة هلا

.............................................................................................. 
 انفتاح املدرسة على حميطها وعلى اآلفاق اإلبداعية

 48املادة 
 اليت بإمكاهنا اإلسهام يف واخلاصة وميةاملؤسسات العم مؤسسات التربية والتكوين مع تتعاون 

 : تدعيم اجلانب التطبيقي للتعليم وذلك بـ
 تبادل الزيارات اإلعالمية واالستطالعية ؛ 
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  تنويع املعدات والوسائل الديداكتيكية ؛ 
  تنظيم متارين تطبيقية وتداريب توافق سن املتعلمني ومستواهم الدراسي ؛ 
كتجريب منتجات أو خدمات أو جتهيزات أو طرائق (تكوينية التعاون على تنظيم أنشطة تربوية و 

 ). غري ذلكتشكيلية أوتكنولوجية، أو إبداع و عرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو 
 

 التمرس والتكوين بالتناوب
 50املادة 

يتم التكوين بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بني املقاولة ومؤسسة التربية والتكوين، مع  
 يتم تشجيعها و اتفاقيات للشراكة مبوجب وينظم هذا النمط من التكوين. ظ املتعلمني بوضعهماحتفا

 .املدرسة اإلعدادية إىل التعليم العايل  منتطويرها على مجيع املستويات،
 51املادة 

، يف يشجع التكوين بواسطة التمرس و التكوين بالتناوب  بني املقاولة ومؤسسة التربية و التكوين 
 بني السلطات املكلفة بالتربية والتكوين على األصعدة املركزية واجلهوية ر شراكة منظمة ومستدميةإطا

وتشتمل . واحمللية، وبني غرف الفالحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة وكل اهليئات املهنية املعنية
وانني الشغل بصفة عامة، وكذا املقتضيات التشريعية املتعلقة بالتمرس، سواء بصفة خاصة أو يف إطار ق

   :التنظيمات املتعلقة بالتكوين بالتناوب، على مقتضيات مالئمة لتحقيق األهداف اآلتية
 أعاله، يف التمرس والتكوين بالتناوب، والعناية هبما ختطيطا  املذكورينللشركاءإلسهام الفعال ا  ) أ

  ؛وتسيريا وتقوميا على املستوى اجلهوي واإلقليمي واحمللي 
قاسم املسؤولية والعمل املنسق املتضامن بني مؤسسات التربية والتكوين ومقاوالت االستقبال يف ت ) ب

جماالت التنظيم، وتوزيع مناصب التمرس، واإلشراف على التكوين والتدرج البيداغوجي وتقومي 
  املكتسبات املهنية لكل متمرس أو متدرب يف إطار التكوين بالتناوب ؛

أمني، حتت مسؤوليات الدولة من أجل محاية املتمرسني واملتدربني وضع نظام خاص للت )ج 
بالتناوب، وكذلك محاية جتهيزات مقاوالت االستقبال ضد األخطار املرتبطة مباشرة هبذين النمطني 

  .من التكوين، وذلك من أجل إشاعة الثقة الضرورية لتطويرمها
 التكوين املستمر

 53املادة 
 جبميع اجملموعات، سواء تلك اليت هي قيد التوظيف أو املهددة بفقد يعىن نظام التكوين املستمر

التكوين املستمر كي يشمل ومن هذا املنطلق، جيب تطوير أمناط خمتلفة من ) . نظام التحويل(وظائفها 
مأجوري املقاوالت العمومية واخلاصة، وموظفي اإلدارات واجلماعات احمللية، وكذا اجملموعات اليت تعاين 

 . يف التأهيلالنقص تهميش أومن ال
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 54املادة 
يتطلب تنوع القطاعات املهنية وخصوصيات كل قطاع من حيث تنمية الكفايات املرتبطة بكل مهنة، 

  يتالءم مع كل شعبة مهنية على املستوى الوطين وعلى املستوى املستمر نظام تعاقدي للتكوينإرساء 
روي والفالحي، كما حيدث نظام العتماد املكتسبات  عناية خاصة حلاجات العامل القوتويل. اجلهوي

   . للقطاعات املهنية يف تدبري حاجاهتا من الكفاياتاإلشراك التدرجييميكن من 
 56املادة 

يتمفصل نظام التكوين املستمر بناء على منطق السوق الذي يعد وحده القمني مبواكبة حاجات  
على اندماج أقوى ذا النظام مؤسسات التربية والتكوين ويشجع ه. املقاوالت من الكفايات بطريقة فعالة

كما حيفز على تنمية وحدات للتكوين املستمر واالستشارة .  مع املقاوالت واإلداراتيف جمال الشراكة
 .باعتباره جماال للتكوين  العمل مبقرعلى مستوى اجلمعيات املهنية،  وييسر كذلك  االعتراف 

 وثيق بني كل من الدولة بتعاونستمر من حيث التوجيه والتقومي وسيتحقق ضبط نظام التكوين امل
والغرف املهنية واملأجورين، وترصد موارد لدعم الفاعلني يف جمال التكوين، خاصة فيما يتعلق بتكوين 

  .ري هندسة التكوين املستمرساملكونني ومب
 57املادة 

تسم بروح التعبئة يت املوجودة يستند إصالح نظام التكوين املستمر على قانون يعتمد اآلليا 
 هتم على اتفاقيات مجاعية، بتوفري رصيد زمين تكويين يتم تدبريه يف إطار مهين،  بناء بادرة الشخصيةاملو

  : وسيحدد هذا القانون أساسا .الشركاء االجتماعيونمجيع الشعب املهنية  يتفاوض عليها 
  حق وواجب التكوين مدى احلياة ؛ 
  االعتراف باملكتسبات، اعتمادا على كشف حلصيلة الكفايات ؛صالحية التأهيالت و 
  إدماج مفهوم اقتصاد الزمن والتكوين يف السريورة املهنية ؛ 
  التكوين التناويب لألشخاص الذين هم  قيد التشغيل ؛ 
الكلفة (املخصصة  لتمويل عمليات التكوين ) مبا فيها إسهام ا ملأجورين(اإلجراءات واملوارد  

   ؛)واألجوراملباشرة، 
رصد احلاجات يف جمال التكوين املستمر، من أجل توقع متطلبات القطاع املنتج من لآليات  

  .الكفايات
  58املادة 

متنح لتشجيع عمليات التكوين املستمر موارد قارة مكونة من معونات الدولة ومن جزء من  
  . كون من الدولة واملشغلني واملأجورينوتشرف على تدبري هذه املوارد جلنة ثالثية تت. رسم التكوين املهين

  .وتشكل هذه املوارد دعامة ملواكبة حاجات املقاوالت يف القطاعات ذات الطبيعة االستراتيجية
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 الرفع من جودة التربية والتكوين: اجملال الثالث 

  مراجعة الربامج واملناهج والكتب املدرسية والوسائط التعليمية  : السابعة   الدعامة

  مج واملناهجلرباا 

  107 املادة
بتنسيق وتشاور وتعاون مع     تقوم سلطات التربية و التكوين بتنظيم عملية مراجعة الربامج واملناهج           

  .كل الشركاء التربويني واالقتصاديني واالجتماعيني
................................................................................................

........................................  

   استعماالت الزمن واإليقاعات املدرسية والبيداغوجية  : الثامنة  الدعامة   
  109املادة 

................................................................................................
........................................  

 املؤسسات وينبغي لرؤساء". عيد املدرسة"يعد يوم افتتاح املدرسة يوم عيد يطلق عليه اسم  -ج 
أن  وشركاء املدرسة من األوساط االقتصادية واإلدارية واالجتماعيةواملدرسني واألسر واملتعلمني، 

  . يعملوا على إجناح االحتفال به وإبراز معانيه
................................................................................................

........................................  
  استعمال التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم والتواصل   : العاشرة  الدعامة

  119املادة 
................................................................................................

........................................  
السعي إىل حتقيق تكافؤ الفرص، باالستفادة من مصادر املعلومات، وبنوك املعطيات، وشبكات 
التواصل مما يسهم، بأقل تكلفة، يف حل مشكلة الندرة والتوزيع غري املتساوي للخزانات والوثائق 

 .املرجعية

 مع الفعاليات ذات إطار الشراكة، يف هذا املنظور، ستعمل السلطات املكلفة بالتربية والتكوينومن 
على التصور واإلرساء السريعني لربامج للتكوين عن بعد، وكذا على جتهيز املدارس اخلربة، 

ضمار، بالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم والتواصل، على أن يتم الشروع يف عمليات منوذجية يف هذا امل
  .، من أجل توسيع نظامها تدرجييا2001 – 2000ابتداء من الدخول املدرسي واجلامعي 
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   تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي : احلادية عشرة   الدعامة

  123املادة 
 ، يف جتربة رائدة 2001- 2000 تشرع سلطات التربية والتكوين، ابتداء من الدخول املدرسي 

ذجية يلتحق هبا املتفوقون من التالميذ احلاصلني على دبلوم  التعليم اإلعدادي، إلحداث ثانويات منو
 . حسب مقاييس تربوية حمض، هبدف إطالق دينامية احلفز والسباق البناء حنو اجلودة والتفوق

ويراعى يف ذلك فتح مؤسسة واحدة على األقل من هذا النوع على صعيد كل جهة، وجعل عدد 
  .  العدد اإلمجايل لتالميذ التعليم الثانوي باجلهةاملؤسسات يتناسب مع

تلتزم كل مؤسسة ترغب يف ذلك وتستجيب لشروط حمددة، من حيث املوقع والتجهيز والتأطري، 
، بتحقيق أهداف كمية ونوعية مضبوطة يف جمال التربية والتكوين، وضمان دقيقة اتفاقية برناجميةمبقتضى 

  .التفوق للمتخرجني منها
................................................................................................

ويتعني يف ضوء تلك التجربة، تدقيق املقاييس واملساطر اليت  ........................................
  مع احلرص على أن ،نوياتجيب اتباعها واهليئات اليت سيخول هلا البت يف طلبات االستقالل الذايت للثا

 . ومستقلةصبغة شراكيةتكون هذه اهليئات ذات 

  إنعاش األنشطة الرياضية   : الثانية عشرة  الدعامة
 والتربية البدنية املدرسية واجلامعية واألنشطة املوازية

  132املادة 
اجلامعية،  حتدث هيئات جهوية للبحث والتقومي وتطوير التربية البدنية، والرياضة املدرسية و

، القطاعات و تضم هذه اهليئات إىل جانب قطاع التربية والتكوين. والرياضة الوطنية بصفة عامة
وكذا ) الشبيبة والرياضة والصحة والشؤون االجتماعية والشؤون الثقافية(احلكومية األخرى املعنية 

والصحة، والشخصيات ممثلني عن اجلمعيات واجلامعات الرياضية، واملؤسسات ذات الصلة بالرياضة 
  :وحتدد مهام هذه املؤسسة يف . ذات الدور الرياضي البارز على املستوى الوطين واجلهوي

القيام بأحباث نظرية وتطبيقية، مهنية وتقنية، هتدف إىل معرفة املواصفات النفسية واالجتماعية  
الرياضية لدى الناشئة، والبيولوجية لألطفال املتمدرسني، وإنتاج مقاييس وأدوات لتقومي القدرات 

واكتشاف املواهب، وتطوير برامج الدراسة والتدريب يف خمتلف التخصصات الرياضية، وإنتاج 
  معينات ديداكتيكية للمدرسني واملدربني الرياضيني ؛

تقدمي االستشارة اهلادفة إىل حل املشاكل النامجة عن ممارسة التربية البدنية والرياضة، لفائدة  
  ة والتكوين واجلمعيات واجلامعات الرياضية ؛مؤسسات التربي
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تقومي مكتسبات التعلم الرياضي والربامج واملؤسسات، ووضع برامج واستراتيجيات بيداغوجية  
  جديدة ؛

السهر على إحداث مركبات للرياضة على الصعيد اجلهوي تستعمل من لدن املؤسسات  
ف على تدبريها هيئة متعددة االختصاصات، التعليمية، مبا يف ذلك اجلامعة، ومجعيات الشباب، وتشر

 تتكون من ذوي اخلربة يف ميدان التربية والرياضة والتدبري والعمل اجلمعوي ؛

اإلسهام يف تكوين األطر الرياضية من مكونني ومدربني وحكام، والعمل على وضع وحدات  
 .يف ذلك واملؤسسات اليت تعرب عن رغبتها لفائدة األطرالستكمال التكوين واخلربة 

 

 البشرية املوارد :الرابعاجملال 

حفز املوارد البشرية، وإتقان تكوينها،وحتسني ظروف عملها، ومراجعة : الدعامة  الثالثة عشرة
  مقاييس التوظيف والتقومي والترقية

 التكوين املستمر هليئة التربية والتكوين

 136املادة 
................................................................................................

تنظم دورات التكوين املستمر على أساس األهداف املالئمة  ........................................
للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، ويف ضوء الدراسة التحليلية حلاجات الفئات املستهدفة، وآراء 

وص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي اخلربة يف التربية واالقتصاد الشركاء ومقترحاهتم خبص
  .واالجتماع والثقافة

وتقام دورات التكوين املستمر يف مراكز قريبة من املستفيدين وذلك باستغالل البنايات والتجهيزات 
 .التربوية والتكوينية القائمة، يف الفترات املناسبة، خارج أوقات الدراسة

 ئة التعليم والتأطري يف خمتلف األسالكحفز هي

  138 املادة

حتسني الوضعية االجتماعية : يتم حفز مجيع األطر التربوية والتدبريية باالعتماد على ركائز ثالثة  
للمدرسني، واالعتراف باستحقاقاهتم، ومراجعة القوانني املتعلقة مبختلف مراتب موظفي التربية 

  .والتكوين
  

  بتعبئة املوارد والوسائل 2001-2000لتربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية تقوم سلطات ا - أ 
الالزمة، مبا يف ذلك ختصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيري، وكذا حشد طاقات التنظيم والتدبري 
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تداد التراب الفعالة، لتحقيق هنضة فورية وشاملة لألعمال االجتماعية يف قطاع التربية والتكوين، على ام
الوطين بإسهام كل الشركاء االجتماعيني، من خالل إصالح اهلياكل واألنظمة االجتماعية القائمة 

  .وتفعيلها،أو إحداث هياكل مالئمة وفعالة
................................................................................................

........................................ 

 

  حتسني الظروف املادية واالجتماعية:   الدعامة  الرابعة عشرة 
  للمتعلمني والعناية باألشخاص ذوي احلاجات اخلاصة

 
  حتسني الظروف املادية واالجتماعية للمتعلمني

 139 املادة

قاء، وخاصة منهم تتم إعادة هيكلة املطاعم املدرسية وتدبريها على أسس المركزية، مع إشراك الفر
اآلباء واألولياء والتالميذ يف الربجمة واملراقبة، حبيث توفر هذه املطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع 

 .نطاق، خصوصا يف الوسط القروي
................................................................................................

........................................ 

 العناية باألشخاص ذوي احلاجات اخلاصة

  142 املادة

رعيا حلق األشخاص املعوقني، أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة، يف  
التمتع بالدعم الالزم لتخطيها، تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية 

كيفة وتزويدها بأطر خاصة تكوين، على جتهيز املؤسسات مبمرات ومرافق مالئمة ووضع برامج  موال
  .اندماج األشخاص املعنيني يف احلياة الدراسية، وبعد ذلك يف احلياة العمليةلتيسري 

ويتم كذلك فتح املعاهد واملدارس املتخصصة يف هذا اجملال، بشراكة بني سلطات التربية والتكوين 
   .لطات احلكومية األخرى املعنية، واهليئات ذات االختصاص على أوسع نطاق ممكنوالس

  143 املادة

تعزز مصاحل الصحة املدرسية واجلامعية، وجتهز وتؤطر على حنو  يضمن الوقاية الفعالة والعالجات  
ملؤسسات األولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة املشرفة على قطاع الصحة وا

اجلامعية والتكوينية املختصة يف هذا اجملال، وكذا كل املنظمات ذات االهتمامات الوقائية والصحية 
  .والطبية
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................................................................................................
........................................ 

    

 التسيري والتدبري: خلامس اجملال ا
   

 إقرار الالمركزية والالمتركز يف قطاع التربية والتكوين  : الدعامة  اخلامسة عشرة

 144املادة 

................................................................................................
يا لتيسري الشراكة والتعاون امليداين مع كل األطراف  وسع........................................

 . الفاعلة يف القطاع أو املعنية به، من حيث التخطيط والتدبري والتقومي
وحرصا على ضرورة إطالق املبادرات البناءة، وضبط املسؤوليات يف مجيع أرجاء البالد حلل 

املؤسسات التعليمية والتكوينية، والنهوض املشكالت العملية للقطاع يف عني املكان، بأقرب ما ميكن من 
  .هبا بصفة شاملة وعلى النحو املقصود باإلصالحات املتضمنة يف امليثاق

تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات األخرى املختصة، بتسريع بلورة هنج الالمركزية 
 . ومسؤولية عاجلةوالالمتركز يف هذا القطاع، باعتباره اختيارا حامسا واستراتيجيا،

  146 املادة

وسيعها لتصبح سلطة جهويـة على صعيد اجلهة، تتم إعادة هيكلة نظام األكادمييات  احلالية وت
باالختصاصات املوكولة  لتضطلع والتكوين، المتمركزة ومزودة باملوارد املادية والبشرية الفعالة،للتربية 

 :امليثاق، مضافا إليها ما يلي  من 162 اجلهوي مبقتضى املادة هلا على املستوى
• ........................................................................... 

تتبع مشاريع البناء والتجهيز التربويني، على أن تفوض عمليات إجناز البناء هليئات إدارية أخرى 
 مؤهلة، يف إطار اتفاقيات مالئمة ؛

• ........................................................................... 

شراكة مع اهليئات  اجلهوية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، إلجناز مشاريع تروم لا
  ؛...ازدهار التربية والتكوين يف اجلهة

• ...........................................................................  

 :لى مستوى تنظيم السلطات اجلهوية للتربية والتكوين وتسيريها، تتخذ اإلجراءات التالية ع
  يشارك لزوما  يف جمالس األكادمييات اجلهوية وجلاهنا املختصة ممثلون عن كل الفاعلني يف –أ 

  .................................................القطاعني العام واخلاص للتربية والتكوين وعن شركائهم
...............................................................................  
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 تنويع أمناط  البنايات والتجهيزات ومعايريها ومالءمتها حمليطها وترشيد: الدعامة  السابعة عشرة
 ااستغالهلا، وحسن تسيريه

 
   

  158 املادة

 التربية والتكوين استغالل البنايات والتجهيزات املوجودة يف هذا يستلزم اجملهود الوطين يف جمال  
  .اجملال، إىل أقصى حد لطاقتها، اعتمادا على مبدإ تعدد الوظائف والتدبري األمثل ألوقات االستعمال

مكان استغالل بنية حتتية معينة يف وظيفة وحيدة ويتم إيقصد بتعدد الوظائف عدم اختزال  -أ 
  :بينها من  للتربية والتكوين مع االحترام التام ملهمتها األساسية يف وظائف متعددة،استعمال كل مؤسسة

  استقبال املؤسسة ألسالك خمتلفة للتربية و التكوين لتعويض خصاص قائم، أو على سبيل التناوب ؛ •
  استقباهلا لربامج التكوين املستمر ؛ •
  األمية؛و عمليات الدعم التربوي أو حماربة التعاقب بني التربية النظامية و التربية غري النظامية،  •
 .هتيئة املؤسسة خصيصا الستضافة العروض العلمية و الفنية والتكنولوجية وغريها •

• ...........................................................................  

 :طلبات اآلتية يشترط يف كل بناية جديدة يف قطاع التربية والتكوين االستجابة للمت -

  تقريبها أكثر ما ميكن من السكان املعنيني ؛ •
  إدماجها يف إطار احلياة اجلماعية ؛ •
إدراجها ضمن مشروع للتنمية املندجمة، قائم على استثمار الدولة واجلماعات احمللية واخلواص يف  •

 .ادية معينة اء الشروب وكهرباء ومرافق صحية ومشاريع اقتصنيات التحتية من طرق وتزويد باملالب
• ....................................................................  

 الشراكة والتمويل: اجملال السادس 
 حفز قطاع التعليم اخلاص، : الدعامة الثامنة عشرة 

 وضبط معايريه وتسيريه ومنح االعتماد لذوي االستحقاق

  165 املادة

وره كامال على مستوى التعليمني الثانوي واجلامعي، تتخذ  بدالقطاع اخلاص تشجيعا الضطالع 
 :، اإلجراءات اآلتية من امليثاق  164الدولة، وفق املادة 
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 وضع نظام جبائي مالئم ومشجع للمؤسسات اخلاصة ملدة ميكن أن تصل إىل عشرين عاما، –أ 
تائج التربوية للمؤسسة املستفيدة شريطة التجديد السنوي لالمتيازات الضريبية، يف ضوء التقومي املنتظم للن

  ولتدبريها اإلداري واملايل ؛
 اليت تستثمر كل فائضها يف  تطوير التعليم املؤسسات التعليمية ذات النفع العامتشجيع إنشاء  -ب 

ومينح هذا التشجيع شريطة خضوع املؤسسات املعنية . ورفع جودته، وذلك بإعفائها كليا من الضرائب
  ؛ة واملالية الصارمة، كما يتم التجديد السنوي هلذا االمتياز يف ضوء تقومي املؤسسةللمراقبة التربوي

 حسب ،أداء منح مالية لدعم املؤسسات اخلاصة ذات االستحقاق، على مستوى التعليم األويل -ج 
   ؛وحتمالت حمددة بدقة معايريوعلى أساس احترام ، أعداد األطفال املتمدرسني هبا

بية والتكوين والتسيري وجعلها رهن إشارة املؤسسات اخلاصة ذات االستحقاق تكوين أطر التر -د
  ؛ مضبوطمبقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر حتمالتبشروط حتدد 

استفادة األطر العاملة بالقطاع اخلاص من أسالك ودورات التكوين األساسي واملستمر املربجمة  -هـ
ضمن اتفاقيات بني السلطات الوطنية أو اجلهوية  كذلك وفق شروط حتدد ،لفائدة أطر القطاع العام

 .املستفيدة املشرفة على هذه الربامج وبني املؤسسات اخلاصة
 

 تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبريها:  الدعامة التاسعة عشرة 
 

  168 املادة

تطبيقه يف حيث إن التدبري األمثل للموارد املتاحة مبدأ أساسي، يف مجيع اجملاالت، فيلزم باألحرى 
ولتحقيق هذا . ميدان التربية والتكوين، مع التقيد بأقصى درجات الفعالية والنجاعة يف التدبري املايل

  :اهلدف احليوي يلزم 
ترشيد اإلنفاق التربوي مبراجعة معايري البناء والتجهيز وأمناطهما، وإعادة انتشار املوارد البشرية مع  -أ

 ذات اخلربة يف تعميم ساليب الشراكة مع املنظمات غري احلكوميةوهنج أمراعاة ظروفها االجتماعية 
واعتماد التعليم، خصوصا يف الوسط القروي، وتدعيم الالمركزية، وتقليص ثقل الدواليب اإلدارية،

 .، كما جاء يف خمتلف دعامات هذا امليثاقالتدبري واملراقبة باملشاركة

 169 املادة

جي لإلنفاق التربوي على مجيع املستويات، تتطلب تعبئة املوارد وموازاة مع الترشيد الشامل واملنه
الكافية والقارة األخذ مببدإ تنويع موارد متويل التربية والتكوين، وذلك هبدف إجناح كل التوجهات 

 .النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض هبذا القطاع إىل املستوى املطلوب 
ني والشركاء يف عملية التربية والتكوين من دولة ويقتضي تنويع موارد التمويل إسهام الفاعل

  .ومجاعات حملية ومقاوالت وأسر ميسورة
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 171 املادة

، يف والتكوين وبشراكة  مع سلطات التربية يف إطار اختصاصاهتا، ، تسهم اجلماعات احمللية 
 : وخاصة فيما يلي ،استطاعته  كل حسب،العبء املايل الناتج عن تعميم التـعليم اجليد

وفق ) من متام سن الرابعة إىل متام سن السادسة (بالتعليم األويل ، االضطالع، كلما أمكن–أ 
 على أن متنحها هذه األخرية املساعدات الالزمة هلذا ،الربامج وشروط التأطري اليت تعتمدها الدولة

   حسب عدد األطفال املستفيدين من التمدرس يف هذا املستوى ؛،الغرض
تعميم التعليم االبتدائي، خصوصا يف العامل القروي، بتخصيص حمالت جاهزة اإلسهام يف  -ب
 وكلما أمكن مع ، بشراكة مع الدولةبناء حمالت دراسية جديدة وجتهيزها وصيانتهاأو، ومالئـمة

  .املنظمات غري احلكومية املعتمـدة من لدن السلطات الوطنية أو اجلهوية للتربية والتكوين
 172 املادة

قاوالت، عالوة على رسم التكوين املهين الذي تؤديه، فضاء للتكوين وطرفا فاعال فيه، تعد امل 
باستقباهلا للمتمرسني واملتدربني، وباخنراطها يف عقود شراكة مع مؤسسات التكوين املهين والتعليم العايل 

إلشراف على ذات التخصصات املرتبطة مبجال نشاطها االقتصادي التقين والصناعي ، وبإسهامها يف ا
  .تدبري تلك املؤسسات ودعمها

  

  173 املادة

 يف املستويني الثانوي والعايل، باعتبارها ،سعيا لتغيري العالقة وجتديدها بني املؤسسات التعليمية 
 فإن إقرار إسهام األسر يراد منه باألساس ، وبني املستفيدين منها من جهة أخرى، من جهة،مرفقا عموميا

  . ممارسا حلقوقه وواجباته يف تدبري وتقومي نظام التربية والتكوين وحتسني مردوديته،اجعلها شريكا فعلي
  :ويف هذا اجملال، جيدر تأكيد ثالثة مبادئ أساسية 

 وتضمن ،إن الدولة تتحمل القسط األوفر وتضطلع بالدور األكرب يف متويل التعليم: املبدأ األول 
 تعميم التعليم ،من امليثاق 170املذكورة يف املادة على اخلصوص، عالوة على باقي مسؤولياهتا، 

 ،اإللزامي من سن السادسة حىت متم سن اخلامسة عشرة وشروط متويله لفائدة كل األطفال املغاربة
  . حسب ما هلا من استطاعة،بتشارك وتعاون مع اجلماعات احمللية

....................................................................................................................... ......

............................................................  
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 مجادى األوىل 6صادر يف ال 2.02.382 ـرسوم رقم بعض مقتضيات امل -ب
  .  )6(يةبشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطن )2002 يوليو17(1423

  

 املادة األوىل
تناط بوزارة التربية الوطنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل،مهام إعداد 

األقسام  ووتنفيذ سياسة احلكومة يف جمال التعليم األويل واالبتدائي والثانوي وتكوين األطر التعليمية
بالتعليم كما تسهر على االرتقاء ، ادة التقين العايلالتحضريية لولوج املدارس العليا وأقسام حتضري شه

  .املدرسي اخلصوصي يف هذه اجملاالت 
وتقوم كذلك بإعداد سياسة احلكومة يف جمال التربية للجميع لفائدة األطفال غري املمدرسني أو 

  .املنقطعني عن الدراسة
  4املادة 

  :  تشتمل اإلدارة املركزية على 
   الكتابة العامة ؛-
 املفتشية العامة للتربية والتكوين؛  -
    مديرية التقومي وتنظيم احلياة املدرسية والتكوينات املشتركة بني األكادمييات ؛-
   مديرية املناهج ؛-
    املركز الوطين للتجديد التربوي والتجريب؛-
    مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية ؛ -
  ؛  مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط-
    مديرية إدارة منظومة اإلعالم ؛-
  مديرية الشؤون القانونية و املنازعات؛  -
    مديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات؛-
   مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر؛-
  مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي ؛  -
  .  قسم االتصال -

 
 

                                                 
 :5024252002−:2131  (6  



א א  א
- 50 - 

 

 22املادة 
 

  : رية الشؤون القانونية واملنازعات، املهام التاليةتناط مبدي
 ؛ حتيينهادخل الوزارة والعمل على اإلشراف على إعداد القوانني واألنظمة املتعلقة مبجاالت ت-
  ؛ إبداء الرأي يف القوانني واألنظمة ذات الطابع العام املعروضة على أنظار الوزارة-
جملال القانوين للمصاحل املركزية للوزارة ولألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين  تقدمي اخلربة واملساعدة الالزمة يف ا-

ومصاحلها اخلارجية والسهر على مطابقة القرارات اإلدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانني واألنظمة اجلاري هبا 
  العمل؛

 على املصاحل املركزية للوزارة وعلى  والتكوينجال التربية تقدمي املشورة القانونية ونشر املعارف القانونية املتعلقة مب-
  األكادمييات ومصاحلها اخلارجية والشركاء االجتماعيني واجلمعيات العاملة يف قطاع التربية والتكوين ؛

   ؛ربط العالقات مع الشركاء االجتماعيني للوزارة  -
 املنازعات املتعلقة باملصاحل اخلاضعة  متثيل الوزارة يف املنازعات اليت تكون طرفا فيها، و تتبع-

  لوصايتها وذلك بتنسيق مع املصاحل املعنية ؛
  تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث املصلحة واحلوادث املدرسية؛ -
  . إجناز الدراسات ذات الطابع القانوين والتنظيمي-

  23املادة 
  : من مديرية الشؤون القانونية واملنازعاتتتكون  

  : ويضم  ،التشريعية والتنظيميةقسم النصوص * 
   مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة؛-                   
  ؛مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة -                   
  . مصلحة األنظمة املهنية -                   

................................................................................................
 ..................................... 

 28املادة 
  : املهام التالية ،درسي اخلصوصيمبديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املتناط 

  إعداد برامج التعاون بتشاور مع املصاحل األخرى للوزارة ؛ -
  لسنوية؛ تتبع تنفيذ برامج التعاون وإعداد التقارير ا-
   السهر على االرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي؛-
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 تتبع ومواكبة برامج العمل يف جمال تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لألطفال املغاربة القاطنني -
  باخلارج بتعاون مع السلطات احلكومية واملؤسسات املعنية؛

  .تتبع مشاريع الشراكة مع اجلمعيات -
  29املادة 

  :  من مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصيون تتك
  :قسم التعاون، ويضم * 

  مصلحة التعاون ؛ -
  مصلحة تتبع برامج التعاون الالمتمركزة؛ -
  . مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية يف اخلارج-

  :قسم االرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي، ويضم * 
  مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم املدرسي اخلصوصي؛ -      
  .مصلحة تأطري وتشجيع التعليم املدرسي اخلصوصي -     

  . مع اجلمعيات مصلحة الشراكة  *
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  :ادرات الشراكة  حول مب2002 مايو 10 بتاريخ 59املذكرة رقم   - ج
  

 2002  مايو 10: الرباط يف                                                   اململكة املغربية        
 وزارة التربية الوطنية  
  

  59: مذكرة رقم                            

  إىل

  للتربية والتكوين  السادة مديري األكادمييات اجلهوية
  ونواب وزارة التربية الوطنيةنائباتالسيدات والسادة 

  
   .حول مبادرات الشراكة: املوضوع  

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،        
 بشأن إحداث األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين 07.00 وبعد ، فتفعيال ملقتضيات القانون رقم  

، والقاضي مبنح ) 2000 ماي 19 (1421صفر من 15تاريخ  ب1.00.203الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
هذه املؤسسات العمومية صالحية القيام مببادرات للشراكة مع اهليئات واملؤسسات اجلهوية اإلدارية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية هبدف إجناز املشاريع الرامية إىل االرتقاء مبستوى التربية والتكوين 

  .باجلهة 
عم هذه املبادرات اليت من شأهنا أن تساهم يف انفتاح األكادمييات على حميطها والتفاعل مع وبغية د 

خمتلف مكوناته ، وحرصا من هذه الوزارة على إرساء مسطرة واضحة ومتكاملة متكن من حتقيق 
  .األهداف املتوخاة من هذه املبادرات 

كومية املكلفة بالتربية الوطنية يف هذا اجملال وانسجاما مع مبدأ الوصاية واملراقبة املخولة للسلطة احل
 لزوما للموافقة املسبقة هلذه السلطة ، كل االتفاقيات  ، يشرفين أن أهني إىل علمكم أنه جيب أن ختضع

املزمع إبرامها مع خمتلف الفرقاء واليت تتضمن بعض مقتضياهتا بنودا تلزم األكادمييات اجلهوية للتربية 
متلكات املنقولة منها والعقارية التابعة مللك الدولة اخلاص ، أو بوضع املوظفني والتكوين بتفويت امل

  .واألعوان املنتمني إىل اهليئات التعليمية واإلدارية والتقنية رهن إشارة األطراف املتعاقدة 
ولبلورة هذا التوجه ، فإين أطلب منكم تضمني كل اتفاقية للشراكة بنذا خاصا ينص صراحة 

  .كانية دخوهلا حيز التنفيذ إال بعد التأشري عليها من لدن سلطة الوصاية على عدم إم
وهلذه الغاية ، يتعني إحالة مجيع االتفاقيات املزمع إبرامها استقباال على مديرية الشؤون القانونية 

   .واملنازعات ، والسالم
  ةوزير التربية الوطني                                      

ساعفعبد اهللا 
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ادمييات اجلهوية قيات الشراكة املربمة من لدن األك بشأن تأطري اتفا2005 فرباير 3 بتاريخ 02املذكرة رقم  - د 
 :للتربية والتكوين ومصاحلها اإلقليمية واحمللية

  

  2005 فرباير 03: الرباط يف                           اململكة املغربية        
  والتعليم العايلوزارة التربية الوطنية 

  ن األطر والبحث العلميـوتكوي
  قطاع التربية الوطنية      

 الكتابة العامة                  
       

 02: مذكرة رقم            
  إىل 

  :السيدات والسادة 
   ؛ مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين -

 .نائبات و نواب الوزارة 
  

أن تأطري اتفاقيات الشراكة املربمة من لدن األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين يف ش :املوضوع     
  .ومصاحلها اإلقليمية واحمللية

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،
 للتربية والتكوين   إىل األكادمييات اجلهوية07.00وبعد، لقد أسند املشرع مبوجب القانون رقم   

ت عمومية متمتعة بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري، جمموعة من املهام باعتبارها مؤسسا
من بينها القيام مببادرات الشراكة مع اهليئات واملؤسسات اجلهوية اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية 

ة، شأهنا يف ذلك شأن إجنازاملشاريع الرامية إىل االرتقاء مبستوى التربية والتكوين يف اجلهوالثقافية، هبدف 
 2.02.376 استنادا إىل مقتضيات املرسوم رقم املؤسسات التعليمية اليت أصبحت تتمتع بأهلية التعاقد،

  .سسات التربية والتعليم العمومي مبثابة النظام األساسي اخلاص مبؤ2002 يوليو 17الصادريف 
ية الضرورية، مت إصدار املذكرة رقم وسعيا وراء تقنني جمال الشراكة وإحاطته بكل الضمانات القانون

 حول مبادرات الشراكة، واليت حددت أساسا املسطرة الواجب احترامها عند 2002 مايو10 بتاريخ 59
إبرام هذا النوع من العقود من قبل األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين، وذلك من خالل التأكيد على 

 لسلطة الوصاية، كلما تضمنت بعض مقتضياهتا بنودا تنص ضرورة عرضها لزوما على املوافقة املسبقة
على إلزام هذه املؤسسات بتفويت املمتلكات املنقولة أوالعقارية التابعة مللك الدولة اخلاص، أو بوضع 

  . املوظفني واألعوان املنتمني إىل اهليئات التعليمية واإلدارية والتقنية رهن إشارة األطراف املتعاقدة
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املذكرة، إىل ضرورة إحالة مجيع مشاريع االتفاقيات على مديرية الشؤون القانونية كما دعت نفس 
  .واملـنازعات لالختصاص

غري أنه، وعلى الرغم من التأطري القانوين للمجال املذكور، فقد لوحظ أن بعض اتفاقيات الشراكة 
دد، فضال عن تنصيصها على  املسطرة اجلاري هبا العمل يف هذا الص  يتم إبرامها واعتمادها دون احترام

مقتضيات منافية للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، مما جيعلها جمانبة للصواب وللقانون 
      .على حد السواء، و بالتايل قابلة لإللغاء

وملعاجلة هذه الوضعية، وانطالقا من اعتبار الشراكة مؤشر أساسي لتقدم الالمركزية والالتركيز 
التربية الوطنية وإحدى أهم جتليات وظيفة املؤسسة التعليمية يف التنمية االجتماعية واإلقتصادية بقطاع 

املستدامة، فضال عن دورها يف تعبئة املوارد املادية واملالية والبشرية القمينة باملسامهة يف إصالح املنظومة 
 السالفة الذكر، إىل 59املذكرة رقم التربوية، فإين أدعوكم، باإلضافة إىل احلرص على احترام مقتضيات 

    :التقيد باملقتضيات التالية
 ومصاحلها  والتكوين لدن األكادمييات اجلهوية للتربيةبالنسبة ملشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من  -)1

  :اإلقليمية
و  يتعني إحالة كل مشروع اتفاقية شراكة تتضمن بنودها مقتضيات تتعلق بتفويت املمتلكات أ-

بوضع املوظفني رهن إشارة األطراف املتعاقدة، على مديرية الشؤون القانونية واملنازعات قصد دراستها 
للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل،  وتقومي جوانبها القانونية للتأكد من مدى مطابقتها
  ؛وذلك حىت يتسىن عرضها على تأشرية سلطة الوصاية

عني إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة املزمع إبرامها مع اجلمعيات احملدثة بصفة  وموازاة مع ذلك، يت-
قانونية، على مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي، قصد التأكد من مدى مالءمة 

  ربجمة فيها، مع استراتيجية الوزارة يف جمال الشراكة؛أهدافها واألنشطة امل
ريع اتفاقيات الشراكة بالقوانني األساسية للجمعيات واملنظمات واهليئات  العمل على إرفاق مشا- 

   .إذا كانت هذه األخرية طرفا فيها
  :بالنسبة ملشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من لدن املؤسسات التعليمية -)2
 املشار 2.02.376فانطالقا من األدوار اجلديدة اليت أنيطت باملؤسسات التعليمية، مبقتضى املرسوم رقم  

إليه أعاله، والذي جعل منها مؤسسات مؤهلة لتلقي الدعم التقين أواملادي أوالثقايف من لدن هيئات عامة 
أوخاصة يف إطاراتفاقيات الشراكة، وحىت تتم هذه العملية يف ظل احترام اإلطار القانوين اجلاري به 

  : فإنه يتعني االلتزام باملقتضيات التالية   العمل،
  ؛ مشروع االتفاقية على جملس تدبري املؤسسة املعنية إلبداء الرأيعرض -
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اجلهوية  ضرورة عرض مشروع االتفاقية املوقعة من قبل مدير املؤسسة على موافقة مدير األكادميية - 
  للتربية والتكوين املعنية، قبل الشروع يف تنفيذها؛

عنية، على مديرية الشؤون القانونية  هذه االتفاقيات من طرف األكادميية امل إحالة مشاريع - 
    .واملنازعات لالختصاص

واجلدير باإلشارة، أنه يتعني وجوبا عرض مجيع مشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها مع جهات أجنبية 
على مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم ...) مجعيات، منظمات حكومية وغري حكومية حملية أو دولية،(

  .، قصد إبداء الرأي يف مضامينها وعرضها على مسطرة املصادقةاملدرسي اخلصوصي
ويف نفس السياق، وحرصا على توحيد واستكمال اجلوانب الشكلية لالتفاقيات املزمع إبرامها من 

 مشاريع   للتربية والتكوين ومصاحلها اإلقليمية أو احمللية، فيجب أن تتضمن قبل األكادمييات اجلهوية
   :ناصر التاليةهذه االتفاقيات الع

الديباجة، ويتعني أن تتضمن اإلشارة إىل املرجعيات القانونية املؤطرة يف حالة توفرها، وكذا بعض  -
مقتضيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين ذات الصلة مبوضوع االتفاقية، وكل العناصر اليت من شأهنا أن 

  تدعم اإلطار العام لالتفاقية؛
  قية؛اهلدف العام لالتفا   -
   التزامات الطرفني؛   -
   طرق وآليات تنفيذ وتفعيل االتفاقية؛   -
   مدة االتفاقية وطريقة إهنائها أوفسخها أو تعديلها؛   -
  ..  كيفية حل الرتاعات النامجة عن تنفيذ بنود االتفاقية   -

اليت تستحقها، علما ونظرا ألمهية جمال الشراكة، فاملرجو منكم العمل على إيالء هذه العملية العناية 
أن مصاحل مديرييت الشؤون القانونية واملنازعات والتعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي، ستبقى 

 إبرام هذا النوع من العقود يف ظل  رهن إشارتكم لتقدمي اخلربة واالستشارة واملساعدة الالزمة، حىت يتم
ل من جهة، وانسجام كامل واستراتيجية الوزارة يف جمال احترام تام للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العم
  .مبادرات الشراكة من جهة ثانية، والسالم

  عن الوزير وبتفويض منه                                                                 
  أمحد املريين : اتب العام  الك                                                                           
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    حول املبادرة الوطنية للتنمية البشرية2005 يونيو  09 بتاريخ 76:  مذكرة رقم ׃ هـ
 
  

 2005 يونيو 09: الرباط يف                            اململكة املغربية
  وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل

  ن األطر والبحث العلميـوتكوي
   الوطنيةقطاع التربية

 

  

  76: مذكرة رقم 
  إىل السيدات و السادة
  للتربية و التكوين مديرة و مديري األكادمييات اجلهوية

 نائبات و نواب الوزارة
  

  املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: املوضوع
  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا،

اليت أعلن عنها صاحب اجلاللة يف " مية البشريةاملبادرة الوطنية حول التن" و بعد، ففي إطار تفعيل 
، و املندرجة ضمن رؤية مشولية تشكل قوام مشروعنا اجملتمعي، 2005 ماي 18خطابه السامي بتاريخ 

املرتكز على مبادئ الدميقراطية السياسية،و الفعالية االقتصادية،و التماسك االجتماعي، و العمل و 
ستثمار األمثل ملؤهالته و قدراته الستكمال بناء صرح الوطن، و االجتهاد، و متكني كل مواطن من اال

توطيد أركانه، و حتصني مكتسباته لتجاوز كل العوائق االجتماعية من حاالت الفقر و التهميش، و 
لتحقيق الكرامة اإلنسانية للمواطنات و املواطنني املغاربة و تأهيلهم اجتماعيا، و إشباعهم بروح تكرس 

واطنة األصيلة الفاعلة و الصادقة لالخنراط يف التحوالت اليت يعرفها العامل بإجيابية ووعي لديهم قيم امل
يقيهم خمتلف االنزالقات، و يعكس إمياهنم القوي بعبقرية اإلنسان املغريب، و بقدرته على االبتكار و 

   املستدامة جبد و أمل؛االجتهاد و االلتزام و التعبئة، لرفع التحديات يف اجتاه حتقيق التنمية البشرية
و انطالقا من تأكيد جاللته على الدور احلاسم ملنظومة التربية و التكوين باعتبارها رافعة أساسية 

  للتعبئة و اإلدماج االجتماعي لتحقيق هذه املبادرة الوطنية النبيلة؛
ت امللكية و استعدادا الخنراط الوزارة مبختلف مكوناهتا ضمن املخطط احلكومي لترمجة التوجيها

جماالت التنمية البشرية اليت و البعيد، يف  املدى القريب و املتوسط  السامية إىل خطط و برامج عمل، على
فيدين من و توسيع قاعدة املست تدخل ضمنها تنمية التمدرس و االرتقاء جبودة اخلدمات التربوية، و حمو األمية،
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حلاجات اخلاصة من جهة، و املسامهة مع القطاعات احلكومية  و االهتمام باألطفال ذوي االتربية غري النظامية
  األخرى يف جماالت التنمية البشرية اخلاصة هبا من جهة أخرى؛

و عمال على جتنيد كل الطاقات و توظيف كل اإلمكانيات و املوارد املمكنة لبلورة هذه املبادرة 
  الرائدة؛

  وكادمييات اجلهوية للتربية و التكوينيشرفين أن أدعو السيدات و السادة مديرة و مديري األ
نائبات و نواب الوزارة إىل إعداد العدة الالزمة لفتح أوراش جديدة يف اجتاه دعم و توسيع دائرة 

  .اخلدمات التربوية يف اجلماعات و األحياء الفقرية اليت أكد عليها اخلطاب امللكي السامي
  :و هلذه الغاية، يتعني العمل يف االجتاهات التالية

حمو  وتشخيص الوضعية احلالية يف جماالت تنمية التمدرس، و االرتقاء جبودة اخلدمات التربوية 
األمية، و توسيع قاعدة املستفيدين من التربية غري النظامية بشكل دقيق يف كل مجاعة قروية 

ق هذه األهداف، ووضع احللول الالزمة ملعاجلتها حضرية، و رصد أسباب كل تأخر يف حتقيأو
  .ات، و درجة االستعجال يف تطبيقهامرتبة حسب طبيعتها و حسب األولوي

و يف هذا الصدد، ميكن الرجوع إىل الوثائق املعتمدة يف منتديات اإلصالح يف جمال االرتقاء بالتعليم 
استخالصها على املستوى احمللي لضبط احلاجيات عيد املؤسسة التعليمية و استثمار النتائج اليت مت صعلى 

  وترتيب األولويات، انطالقا من املشروع اخلاص بكل مؤسسة؛
عقد اجتماعات للجان اجملالس اإلدارية لألكادمييات اجلهوية للتربية و التكوين، قبل متم شهر  

بلة للتنفيذ، و  لتقدمي نتائج التشخيصات املنجزة، و ذلك العتمادها يف عمليات قا2005يوليوز 
مبشاركة خمتلف األطراف و اجلهات املعنية، مرتكزة على برنامج عمل و خطة إجنازه و تتبعه و تقوميه، 

عامالت و العاملني يف القطاع، و اخنراط فاعل لكل ة ومستدامة تعمل على تعبئة كل الوفق مقاربة متكامل
، و لتحقيق هذا املشروع ية و الفكرية واإلبداعيةالشركاء االجتماعيني و االقتصاديني، و الفعاليات الثقاف

النبيل ارتكازا على مبادئ حسن التدبري من مسؤولية و شفافية و قواعد االحترافية املطلوبة يف هذا 
املضمار، مع احلرص على أن يوجه الفائض من االعتمادات يف أي جمال من اجملاالت لدعم هذا 

 .املشروع

ل توفري اخلدمات التربوية لذوي احلاجات اخلاصة على املستوى رصد التجارب الناجحة يف جما 
  اإلقليمي و اجلهوي من أجل توسيع االستفادة منها؛

و حجم اإلمكانيات  حتديد أشكال و أساليب التدخل ملعاجلة القضايا اليت مت تشخيصها، و طبيعة 
نية، و ذلك انطالقا من الدخول الالزمة مبجاالت التنمية البشرية يف اجلماعات و األحياء الفقرية املع

  .2005-2006املدرسي 
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الدعوة إىل عقد اجتماعات جملالس التدبري باملؤسسات التعليمية مبشاركة مجيع أعضائها، قبل هناية  
، ووضع لتوضيح أدوار الفعاليات و الشركاء احملليني يف إجناز مشروع املؤسسة، السنة الدراسية احلالية
  . مت حتديدهاف مكوناته وفقا لألولويات اليتبرنامج عمل إلجناز خمتل

و سعيا إىل توفري كل الضمانات الالزمة لنجاح املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة يف 
اجلماعات و األحياء الفقرية، أدعو السيدات و السادة مديرة و مديري األكادمييات اجلهوية للتربية و 

كافة األطر على املستويات اجلهوية و احمللية إىل إىل اعتماد التكوين، و نائبات و نواب الوزارة، و 
  :تتوخى حتقيق ما يلي مندجمة و تشاركيةمنهجية 

 يف و الشركاء االقتصاديني و االجتماعينياالخنراط مع القطاعات احلكومية و منظمات اجملتمع املدين،  -
  ؛خطط وبرامج مندجمة تستجيب للطابع الشمويل للتنمية االجتماعية

مسامهات هادفة ووازنة، و لتقوم، كعادهتا يف مناسبات متعددة، مببادرات تعبئة األسرة التعليمية -
  خاصة يف جمايل حمو األمية و توسيع قاعدة املستفيدين من التربية غري النظامية؛

لكي ، من خالل مجعياهتم، يف التعليم االبتدائي و يف ستعبئة آباء و أمهات التلميذات و التالميذ -
  و الربامج اليت ستضعها لالرتقاء ططالتعليم الثانوي لدعم األسرة التعليمية و االنصهار معها يف تنفيذ اخل

  مبختلف جماالت التنمية البشرية؛
و مواكبة خمتلف العمليات،  تعيني جلان دائمة من هيأة التفتيش يف خمتلف اجملاالت من أجل تأطري-

اح مجيع أنواع التدخل املمكنة لتجاوز كل تعثر أو خلل، مع مدها كة لتبع تنفيذها،و اقتراووضع شر
  .بوسائل العمل الضرورية اليت متكنها من احلضور املنتظم يف امليدان

و نظرا ألمهية أوراش املبادرة الوطنية حول التنمية البشرية،و أمهية تعبئة كل الطاقات البشرية و املوارد 
ها، فإنه ينبغي اختاذ االستعدادات و التدابري الالزمة جلعل شعار الدخول املادية املتوافرة و املمكن توفري

  ".بادرة الوطنية للتنمية البشريةمجيعا من أجل إجناح امل:"املدرسي املقبل
و تبعا لذلك، فإنه يرجى من السيدات و السادة مديرة و مديري األكادمييات اجلهوية للتربية و 

سهر على عقد لقاءات ختصص لتقدمي لة إعداد خمطط حمكم للتواصل و االتكوين و نائبات و نواب الوزار
 فئات املتدخلني، و شرح أهدافه النبيلة من أجل تعبئتهم و ملختلفمضمون اخلطاب امللكي السامي 

  .حتديد جماالت تدخلهم
 و ستنظم الوزارة يف األيام القليلة املقبلة لقاء الستخالص خمتلف أشكال مسامهة مجيع مكونات

  .القطاع يف بلورة اخلطة الوطنية لتنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية



א א  א
- 59 - 

 

 طاقاهتا و ابتكار أجنع األساليب و و إن األمل ملعقود على مجيع الفعاليات التربوية لتوظيف كل
 نفسا احللول للتجاوب مع املبادرة املولوية السامية يف التنمية البشرية، و إعطاء إصالح املنظومة التربوية

  .  و السالممن رفع التحديات املطروحة عليها،جديدا ميكنها 
 

  وزير التربية الوطنية و التعليم العايل  
  و تكوين األطر و البحث العلمي

  حبيب املالكي
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 جماالت الشراكة : الباب الثالث 
 من خالل النصوص التشريعية والتنظيمية
  املندرجة يف إطار تفعيل مقتضيات
   امليثاق الوطين للتربية والتكوين
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 بشأن النظام األساسي للتعليم األويل الصادر بتنفيذه الظهري 05.00بعض مقتضيات القانون رقم  -أ
  )7()2000 ماي 19( 1421  من صفر 15 يف بتاريخ 1.00.201الشريف رقم 

   

  2املادة 
 ، كما ميكن أن يقوم بإحداثها طبقا بإحداث مؤسسات للتعليم األويلحلكومية تقوم السلطة ا 

  :من القطاع العمومي أو اخلصوصي والسيما  ل األشخاص الذاتيني أو املعنوينيألحكام هذا القانون ك
  اجلماعات احمللية ؛ -
   املؤسسات العمومية ؛-
  .نونية  اجلمعيات اليت ال هتدف إىل الربح واحملدثة بكيفية قا-

  5املادة 
تضع األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جمانا رهن إشارة مؤسسات التعليم األويل يف حدود  

 ، وذلك يف املناطق القروية و املراكز مالئمة حلاجات هذا النوع من التعليم حمالتاإلمكانات املتوافرة ، 
ية األكثر احتياجا واليت يتم حتديدها من لدن  يف املناطق السكن احلضرية األكثر احتياجا ، وبصفة عامة

  .األكادميية 
 تتكفل  أطرا تربوية معينة وقابلة للتجديد ،  كما ميكنها أن تضع رهن إشارة هذه املؤسسات وملدة

  . أجورهم   بتأدية
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم األويل ذات االستحقاق من منح للدولة حسب أعداد األطفال 

   .احترام معايري وحتمالت حمددةا وعلى أساس املتمدرسني هب
إطار تعاقدي حيدد يف  املنصوص عليها يف هذه املادة ويتم متتيع مؤسسات التعليم األويل من االمتيازات

 ، وعلى اخلصوص احلد األعلى لواجبات التمدرس اليت جيب أن تتالءم مع حقوق والتزامات الطرفني معا
  .الوضعية االجتماعية لألطفال 

                                                 
א 4798252000א  (7  
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 )2001 يونيو 22 (1422 من ربيع األول 29صادر يف ال 2.00.1014 رقم بعض مقتضيات املرسوم -ب
  .)8(األويل بشأن النظام األساسي للتعليم  05.00بتطبيق القانون رقم 

  املادة التاسعة
بية  السالف الذكر ، ميكن لألكادميية اجلهوية للتر05.00 من القانون رقم 5تطبيقا ألحكام املادة 

 وذلك يف حدود االعتمادات واإلمكانات مؤسسات التعليم األويل تضع جمانا رهن إشارةوالتكوين املعنية أن 
حمالت مالئمة هلذا النوع من التعليم ملدة حمددة وقابلة للتجديد أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم املتوفرة ، 
  .أو مها معا 

  : التالية استيفاء الشروطه االمتيازات على أساس  من هذوتستفيد مؤسسات التعليم األويل
 التواجد باملناطق القروية واملراكز احلضرية األكثر احتياجا واليت ال تتجاوز فيها الطاقة -

من العدد اإلمجايل لألطفال داخل املنطقة اليت تشكل  % 50االستيعابية ملؤسسات التعليم األويل أكثر من
  ة ؛ية كما هو حمدد يف اخلريطة املدرسرافدا ملدرسة ابتدائية واحد

   املسامهة قدر اإلمكان يف برامج حماربة األمية ؛-
  التوفر على هيئة قارة للمربني ؛ -
 تطبيق رسوم التمدرس احملددة يف دفتر التحمالت املقترح من لدن األكادميية اجلهوية للتربية - 

  والتكوين املعنية ؛
 على األقل من العدد اإلمجايل  %10انا وذلك يف حدود ضمان تسجيل األطفال املعوزين جم -

  .للتالميذ املسجلني باملؤسسة 
  املادة العاشرة 

 05.00 من القانون رقم 5 املنصوص عليها يف املادة يتم متتيع مؤسسات التعليم األويل من االمتيازات
دة حتدد فيها مدد و كيفيات االستفادة من مبقتضى اتفاقية بني األكادميية املعنية واملؤسسة املستفيالسالف الذكر 
 وطرق سحبها إن اقتضى احلال ، وترفق هذه االتفاقية بدفتر حتمالت يتم إعداده من طرف  هذه االمتيازات

  .األكادميية حيدد واجبات والتزامات املؤسسة املعنية 

                                                 
א) .4918192001א 8 
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  يل بالعامل القروي وشبه احلضريبشأن إحداث أقسام للتعليم األو 2003 يوليوز 31 بتاريخ 101: مذكرة رقم  -ج
  

  2003 يوليوز 31:الرباط يف        احلمد هللا وحده،  اململكة املغربية
  وزارة التربية الوطنية والشباب 

                                                   الكتابة العامة    

  101: مذكرة رقم 

  إىل
  لتربية والتكوين السيدة والسادة مديري األكادمييات اجلهوية ل
  السيدات والسادة نواب الوزارة

  .احلضريبشأن إحداث أقسام للتعليم األويل بالعامل القروي وشبه  :املوضوع

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،

وبعد ، ففي سياق اإلصالحات اليت شرعت وزارة التربية الوطنية والشباب يف إدخاهلا على 
التربوية تنفيذا ملقتضيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين ؛ وبلورة لالستراتيجية ذات مكونات املنظومة 

 وكذا معاجلة ،الصلة اليت وضعتها الوزارة لتعميم التسجيل بالسنة األوىل من هذا النوع من التعليم
 قسم 1500الختالالت واإلشكاالت اليت حتد من منوه وجودته ؛ يشرفين إبالغكم أنه تقرر إحداث ل

، وذلك  مع منح األسبقية للوسط القرويللتعليم األويل باملناطق القروية وشبه احلضرية ذات احلاجة ، 
   .2003- 2004ابتداء من املوسم الدراسي 

على خيار الشراكة مع الفاعلني يف القطاع ، ويف مقدمتهم اجلماعات ويستند هذا املشروع يف إجنازه  
   .واملنظمات غري احلكومية املهتمة بتنمية التعليم األويل باملناطق املذكورةاحمللية واجلمعيات واهليئات 

وحتقيقا لذلك ، وحىت تتم عملية اإلجناز بأقصى ما ميكن من الفعالية والنجاعة، فإين أطلب منكم  
  :التقيد بالتوجيهات التالية 

سادة نواب الوزارة  تنحصر االستفادة من املشروع يف اجلماعات اليت سبق للسيدات والـ1   
  اقتراحها على أساس قسم واحد لكل مجاعة من تلك اجلماعات ؛
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 يتم استعمال احلجرات الدراسية املقترحة سابقا من طرفهم هلذا الغرض سواء داخل املدارس ـ2  
االبتدائية العمومية أو يف قاعات تابعة لقطاعات أخرى ، مثل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، 

  اعات احمللية ، وغريها ؛واجلم

 طفال وطفلة مع إعطاء األولوية يف التسجيل خالل املومسني الدراسيني 30 يضم كل قسم حمدث ـ3
 سنوات من العمر ، ويف هذه احلالة ال جيب أن تتعدى مدة 5 لألطفال البالغني 2004-2005و 2004-2003

دة خالل املومسني املذكورين ، يف حني تستغرق الدراسة بالتعليم األويل بالنسبة هلؤالء األطفال سنة واح
   سنوات من العمر ؛4الدراسة سنتني بالنسبة للمسجلني البالغني 

 ميكن ، بصفة استثنائية ، استعمال احلجرة لفائدة جمموعتني من األطفال ، األوىل تدرس خالل ـ4 
فال واملسافة اليت تفصل مكان الدراسة الفترة الصباحية ، والثانية خالل الفترة الزوالية ، مراعاة لسن األط

  عن مقر سكناهم ؛

اجلماعة نفسها ، أو مجعية فاعلة يف امليدان ومشهود هلا (تعهد أحد الشركاء  يسمح بفتح القسم إذا ـ5 
   .باالضطالع مبسؤولية تدبريه وذلك مبوجب اتفاقية تربم هلذا الغرض) حمليا باجلدية والفعالية 

إىل أن إحداث قسم للتعليم األويل جبماعة قروية أو شبه حضرية ال ينبغي أن هذا ، وجتدر اإلشارة 
جيب أن تسهم فيه عدة أطراف من نيابة للوزارة ، ومجاعة حملية ، وآباء وأولياء يكون عمال انفراديا ، بل 

  ...لني اقتصاديني واجتماعيني إخل األطفال ، وفاع
مستوى كل مجاعة مستفيدة من املشروع يشتغل حتت وهلذه الغاية ، يتعني إحداث فريق عمل على  

  :إشراف السيدة أو السيد النائب ويتكون من 

  اجلماعة املستفيدة ؛) ة(رئيس   -
  ؛) أو مجعية اآلباء واألولياء يف حالة وجودها (ممثل اآلباء واألولياء  -
  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مىت دعت احلاجة إليه ؛) ة(ممثل   -
  مجعية أو فيدرالية فاعلة يف ميدان التعليم األويل ؛) ة(س رئي  -
   .عن كل جهة من اجلهات األخرى الداعمة للمشروع ) ة(ممثل  -

  :ةات السالفة الذكر، املهام التاليوتسند إىل هذه الفرق ، إضافة إىل السهر على تطبيق التوجيه
  تتبع سري الدراسة بأقسام التعليم األويل احملدثة ؛ ·

  عمل على حل كل املشاكل اليت قد تعترض السري العادي هلذه األقسام ؛ال·
  .تنظيم محالت حملية يف هناية كل سنة دراسية لتسجيل األطفال املعنيني بالدخول املدرسي املوايل  ·
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كما أطلب منكم موافاة مصاحل الدعم التربوي بالوزارة يف أقرب وقت ممكن بالئحة املدارس 
ضاءات األخرى اليت ستحدث فيها أقسام للتعليم األوىل موزعة حسب اجلماعات االبتدائية أو الف

، إىل جانب تعبئة اجلدول صبحته وإرساله إىل مع حتديد اجلهات الشريكة اليت ستتوىل تدبريها املستفيدة 
  .املديرية املذكورة أعاله مرة على رأس كل أسبوعني 

امة ما تستحقه من عناية باحلرص على إحاطتها وختاما ، أهيب بكم أن تولوا هذه العملية اهل
  .والسالم  .بكافة شروط النجاح 

   عن الوزير وبتفويض منه
   الكاتب العام
   أمحد املريين
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 الصادر اخلصوصياملدرسي  مبثابة النظام األساسي للتعليم 06.00القانون رقم بعض مقتضيات  -أ

   )9() 2000 ماي 19(1421 من صفر 15 يف بتاريخ 1.00.202بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
  

 الباب الثامن       
   33املادة 

 اخلصوصي يف حدوداملدرسي جمانا رهن إشارة مؤسسات التعليم  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين تضع
املناطق القروية واحلضرية األكثر  من التعليم، وذلك يف جات هذا النوعحلا حمالت مالئمة ات املتوفرة،نمكااإل

 . واليت يتم حتديدها من طرف األكادميية  احتياجا، وبصفة عامة يف املناطق السكانية األكثر احتياجا
ة  رهن إشارة هذه املؤسسات وملدة معينة وقابلة للتجديد، موظفني تربويني تتكفل بتأدي تضع ميكنها أن كما
  .أجورهم

يف إطار تعاقدي حيدد وتستفيد مؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي من االمتيازات املشار إليها أعاله 
، وعلى اخلصوص واجبات التمدرس اليت جيب أن تتالءم مع الوضعية  واجبات والتزامات الطرفني معا

  .االجتماعية للتالميذ 
   34املادة 

الئما وحمفزا لفائدة مؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي املستحقة حيدد قانون املالية نظاما جبائيا م
  . إطار تعاقدي بني الدولة وهذه املؤسسات يف وذلك 

                                                 
   .2000 ماي 25 بتاريخ 4798اجلريدة  الرمسية عدد  ) 9
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 ) 2001يونيو  22 (1422 من ربيع األول 29صادر يف ال 2.00.1015رسوم رقم بعض مقتضيات امل -ب
  .)10(ي اخلصوصي مبثابة النظام األساسي للتعليم املدرس06.00بتطبيق القانون رقم 

  
  12املادة 

 اجلهوية للتربية لألكادميية  املشار إليه أعاله ، ميكن06.00 من القانون رقم 33تطبيقا ألحكام املادة 
رهن إشارة مؤسسات التعليم  ، حدود االعتمادات واإلمكانات املتوفرة ، ويف والتكوين املعنية أن تضع جمانا

  . النوع من التعليم أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو مها معا املدرسي اخلصوصي، حمالت مالئمة هلذا
  :ولالستفادة من هذه االمتيازات، يتعني على مؤسسة التعليم املدرسي اخلصوصي ، استيفاء الشروط التالية 

التواجد يف املناطق القروية أو احلضرية األكثر احتياجا اليت ال يتجاوز فيها عرض التمدرس املعدل -
الوطين، وبصفة عامة يف املناطق اليت يفوق فيها معدل التالميذ بالنسبة للحجرة الواحدة املعدالت احملددة 

  من لدن السلطة احلكومية املعنية؛
 مردودية تربوية جيدة مثبتة بتقارير املراقبة التربوية املنجزة من لدن األكادميية اجلهوية للتربية   حتقيق-

  والتكوين املعنية؛
  شاركة بصفة مستمرة يف برامج حماربة األمية؛ امل-
   املشار إليه أعاله؛06.00 من القانون رقم 13 التوفر على هيئة قارة للتدريس طبقا ملقتضيات املادة -
 وضع برنامج للتعاون مع املؤسسات التعليمية العمومية يشمل التجهيزات والوسائل التربوية -

  والثقافية؛
  حملددة يف االتفاقية املعدة من طرف األكادميية املعنية؛ تطبيق رسوم التمدرس ا-
 10يف حدود   ضمان تسجيل التالميذ املعوزين جمانا مبؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي ، وذلك-

   من العدد اإلمجايل لتالميذ املؤسسة على األقل؛ %
م املعمول هبا يف التعليم  التوفر على الوسائل التربوية املالئمة حلاجة كل نوع من أنواع التعلي-

 .العمومي
 من القانون 33ويتم متتيع مؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي من االمتيازات املنصوص عليها يف املادة 

مدد  السالف الذكر مبقتضى اتفاق يربم بني األكادميية املعنية واملؤسسة املستفيدة حتدد فيه 06.00رقم 
ويرفق هبذا االتفاق دفتر للتحمالت .  وطرق سحبها إن اقتضى احلال ازات،متيال االستفادة من هذه ا وكيفيات

  .يتم إعداده من طرف األكادميية حتدد فيه واجبات والتزامات املؤسسة املذكورة
                                                 

  .2001 يوليو 19 بتاريخ 4918اجلريدة  الرمسية عدد   )10 
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  .الشراكـة بني املؤسسات التعليمية واخلصوصيةحول  2003  يونيو24 بتاريخ 79: مذكرة رقم -ج
   

  اململكة املغربية
  والشبابة الوطنية وزارة التربي

  الكتابة العامة
مديرية التعاون واإلرتقاء بالتعليم املدرسي 

  اخلصوصي
  قسم اإلرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي

2002  يونيو 24: الرباط يف 

       

                       79: مذكرة رقم     

  إىل
  السادة مديري األكادمييات

  والسيـدات والسـادة نائبـات ونـواب
  وزارة التربية الوطنية والشباب

  والسيدات والسادة مديرات ومديري املؤسسات
  التعليمية العمومية واخلصوصية

               
  .واخلصوصية  الشراكة بني املؤسسات التعليمية العمومية : املوضوع 

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا،
ليم اخلصوصي يف جمال املسامهة يف التخفيف من تكاليف وبعد، فاعتبارا للدور الذي يلعبه التع

الدولة يف عملية تعميم التعليم يف األفق احملددة تطبيقا ملقتضيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين الذي 
النوع من التعليم شريكا وطرفا رئيسيا إىل جانب الدولة يف النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع اعترب هذا 

يشرفين   انتشاره والرفع من جودته، وجتسيدا ملبدأ التعاون ومد اجلسور بني التعليمني العمومي واخلصوصي،نطاق
تربية والتكوين يف جمال التعاون بني هذين للأن أخربكم أن الوزارة بصدد تفعيل ما جاء بامليثـاق الوطين 

  .النوعني من التعليم
 بني مؤسسات التعليم العمومي ومؤسسات التعليم اخلصوصيإىل إرساء شراكة بناءة ويهدف هذا التعاون 

  :مبنية على حتقيق األهداف والتوجهات العامة املسطرة يف ميدان التربية والتعليم، وخباصة يف جماالت 
  . تبادل اخلربات واملؤهالت-
  .اإلستفادة من التجهيزات والوسائل التعليمية واإلمكانات املتوفرة لدى الطرفني -
  .امهة املشتركة يف انفتاح املؤسسة على حميطها اخلارجياملس -
  . املسامهة يف عمليات ترميم مرافق املؤسسات-
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  . احملافظة على ممتلكات املؤسسات ونظافتها-
  .تنظيم املنافسات التربوية واألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية -

سستني أو أكثر وحتت إشراف املصاحل اإلقليمية الشراكة عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة بني مؤوتتم هذه 
 روح التضامن والتكافل والتآزر واإلحساس باإلنتماء إىل بعث هبدف لألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين

 كل طرف مع مراعاة خصوصيات   كما جيب أن حتدد هذه االتفاقيات التزامات. نفس املنظومة التربوية 
  .ت اليت حددت أعاله غري ملزمة وأهنا لالستئناس فقطكل مؤسسة، علما بأن اجملاال

وال تدخل هذه االتفاقيات حيز التطبيق إال بعد املصادقة عليها من طرف األكادميية اجلهوية للتربية هذا، 
  .والتكوين

 هذه املذكرة حتقيقا  لذا ، فإين أهيب بكم العمل، كل يف دائرة اختصاصه، على تفعيل حمتويات
  .طرة هلا وملا فيه خري ناشئتنا وصاحل منظومتنا التربويةلألهداف املس

ويرجى من السادة مديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين موافاة املديريـة املعنية هبذه 
الشراكة بتقرير سنوي يتضمن الئحة املؤسسات اليت أبرمت اتفاقيات شراكة بينها، وجرد ملختلف 

  .ار وتقييمها، والسالم يف هذا اإلطاملنجزةاألنشطة 

   عن الوزير وبأمر منه   
 التهامية الوزاين:  إمضاء       
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 جلهوية للتربية والتكوينا القاضي بإحداث األكادمييات 07.00القانون رقم بعض مقتضيات  -أ
  )11( )2000 ماي 19 (1421 من صفر 15صادر يف ال 1.00.203م شريف رقالظهري ال الصادر بتنفيذه

....................................  

  الباب األول
  اإلحداث واملهام واالختصاصات

  2املادة 
تناط باألكادميية يف حدود دائرة نفوذها الترايب، ويف إطار االختصاصات املسندة إليها، مهمة تطبيق 

ينية، مع مراعاة األوليات واألهداف الوطنية احملددة من لدن السلطة احلكومية السياسة التربوية والتكو
  .الوصية

  :وهلذا الغرض، تضطلع األكادميية باملهام التالية 

 إعداد خمطط تنموي لألكادميية يشمل جمموعة من التدابري والعمليات ذات األولوية يف جمال -1
ع إدماج اخلصوصيات واملعطيات االجتماعية واالقتصادية التمدرس طبقا للتوجهات واألهداف الوطنية، م

  والثقافية اجلهوية يف الربامج التربوية مبا يف ذلك األمازيغية ؛

مع  وبالتشاور  وضع اخلرائط التربوية التوقعية على مستوى اجلهة بتنسيق مع اجلهات املعنية-2
ذا الغرض تقوم هذه املندوبيات بإخبار األكادمييات  وهل.اجلماعات احمللية و املندوبيات اجلهوية للتكوين املهين

   ؛برباجمها يف جمال التكوين املهين

 السهر على إعداد اخلريطة املدرسية اجلهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين املهين يف -3
  اجلهة، وذلك بتنسيق مع املندوبية اجلهوية للتكوين املهين ؛

ات الشباب يف جمال التكوين املهين أخذا يف االعتبار اخلصوصيات  املسامهة يف حتديد حاجي-4
  االقتصادية اجلهوية، واقتراحها على املندوبية اجلهوية للتكوين املهين ؛

 وضع وتطوير التكوينات التقنية األساسية ذات األهداف املهنية اخلاضعة للنظام املدرسي وكذا -5
 ي تقوم به اإلعداديات و الثانويات ؛التكوين املهين بالتمرس أو بالتناوب الذ

                                                 

   .2000 ماي 25 بتاريخ 4798اجلريدة  الرمسية عدد  ) 11
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وضع برنامج توقعي متعدد السنوات لالستثمارات املتعلقة مؤسسات التعليم والتكوين ، وذلك -6
  على أساس اخلريطة التربوية التوقعية؛

 حتديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع واإلصالحات الكربى والتجهيز املتعلقة مبؤسسات التربية -7
  ين ؛والتكو

 إجناز مشاريع البناء والتوسيع واإلصالحات الكربى والتجهيز املتعلقة مبؤسسات التربية والتكوين -8
  مع إمكانية تفويض إجنازها عند االقتضاء إىل هيئات أخرى يف إطار اتفاقيات ؛، والقيام بتتبعها 

توفرها دة صيانتها ومدى  القيام يف عني املكان مبراقبة حاالت كل مؤسسات التربية والتكوين وجو-9
ذا الغرض ، يتعني عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختالل هلو، على وسائل العمل الضرورية

يعوق حسن سري املؤسسات املذكورة وجتهيزاهتا أو يلحق ضررا مبحيطها أو مجاليتها أو مناخها التربوي 
  ؛

احلكومية الوصية يف جمال تدبري املوارد  ممارسة االختصاصات املفوضة إليها من لدن السلطة -10
  البشرية ؛

 اإلشراف على البحث التربوي على املستوى اإلقليمي واحمللي وعلى االمتحانات وتقييم -11
العمليات التعليمية على مستوى اجلهة ومراقبة هذه العمليات على املستوى اإلقليمي واحمللي والعمل على 

   املدرسية بتنسيق مع املصاحل املختصة؛تطوير التربية البدنية والرياضة

القيام مببادرات للشراكة مع اهليئات واملؤسسات اجلهوية اإلدارية و االقتصادية و االجتماعية والثقافية  -12
  هبدف إجناز املشاريع الرامية إىل االرتقاء مبستوى التربية والتكوين يف اجلهة ؛

............................................................  
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 مبثابة النظام )2002يوليو 17(1423األوىل مجادى 6صادر يف ال 2.02.376رسوم رقم بعض مقتضيات امل -ب
  )12(كما وقع تغيريه وتتميمه    التربية والتعليم العمومي األساسي اخلاص مبؤسسات

.....................................  
  البـاب الثانـي

   والتدبري التربوي واإلداريآليات التأطري
  9املادة 

تتكون آليات التأطري والتدبري التربوي واإلداري مبؤسسات التربية والتعليم العمومي من إدارة تربوية 
  .وجمالس 

وميكن للمؤسسات املذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة 
 .وذلك يف نطاق املهام املوكولة هلا وحتت مسؤوليتها  ، إطار اتفاقيات للشراكةيف 

  الفـرع األول
  اإلدارة التربوية

  11املادة 
  املدير

 مبا ، بعده18ملنصوص عليها يف املادة يقوم مدير املؤسسة ، مع مراعاة املهام املسندة جمللس التدبري ا
    :يلي

-........................................................  
 أعاله ، وعرضها قبل الشروع يف تنفيذها على 9إبرام اتفاقيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات املادة  -

  موافقة مدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛
-...........................................................  

  الفرع الثاين
  جمالس املؤسسة

  17املادة 
جملس التدبري واجمللس التربـوي ون جمالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تتك
  . التعليمية وجمالس األقسام واجملالس

                                                 

 2002 يوليو 25 بتاريخ 5024مسية عدد اجلريدة  الر )12
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  18املادة 

  جملس التدبري

  :يتوىل جملس التدبري املهام التالية 

-.............................................................. 

  يع اتفاقيات الشراكة اليت تعتزم املؤسسة إبرامها ؛ إبداء الرأي بشأن مشار-

-...........................................................  
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    استغالل فضاء املؤسسات التعليميةشان يف 2003 يوليوز 10 بتاريخ 88: مذكرة رقم  -ج

 2003 يوليـوز 10:الرباط يف        اململكة املغربية

  نية والشبابوزارة التربية الوط

              ********  

 88: مذكرة رقم         

  إلـى السيدات والسادة
  مديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين

  نائبات ونواب الوزارة
  مفتشات ومفتشي التعليم االبتدائي والثانوي
  والتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصاد
  نرئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوي

  
   . استغالل فضاء املؤسسات التعليمية: املوضوع 

 مبثابة النظام األساسي اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي 2.02.376املرسوم رقم  : املرجـع
  ).2002 يوليوز17(

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،

 – 11– 9 – 6 – 5 – 4(اله، وخاصة املوادوبعد، فتفعيال ملقتضيات املرسوم املشار إليه يف املرجع أع
املتعلقة باخلدمات التربوية والتكوينية اليت تقدمها املؤسسات التعليمية باعتبارها  ) 35 – 26 – 23 – 18
ت للتربية والتثقيف، وتنمية وتطوير مؤهالت وكفاءات املتعلمني يف خمتلف اجملاالت ؛ وسعيا إىل ءافضا

ملكونات اجملتمع املدرسي من متعلمني وأطر با وفضاء وظيفيا مرحيا يتيح جعل هذه املؤسسات قطبا جذا
تربوية وإدارية وشركاء املدرسة وبصفة خاصة مجعيات آباء وأولياء التالميذ توظيف إمكاناهتا وقدراهتا يف جماالت 

اعتبار الدخول ، يشرفين أن أطلب منكم التنظيم والتأطري والتنشيط التربوي والثقايف والرياضي واالجتماعي
نقطة انطالق لالرتقاء باحلياة املدرسية وذلك بإيالء فضاءات مؤسساتنا التربوية ) 2003 – 2004(املدرسي 

والتكوينية األمهية املطلوبة والعمل على استغالهلا بشكل عقالين يتيح لألنشطة املتنوعة إجياد املكان 
   :والزمان املناسبني ، وذلك باختاذ الترتيبات التالية
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وضع برنامج يتم فيه التركيز على محالت منتظمة للنظافة تشمل مجيع مرافق املؤسسة ، مع العمل   -
  مبسامهة التالميذ والفاعلني التربويني واالجتماعيني ؛على تزيني واجهاهتا اخلارجية 

على تزيني فضاء املؤسسة الداخلي باجلداريات وجتديدها سنويا حفاظا على مجاليتها ، والعمل  -
تدوين األمثال واحلكم وعبارات ومقتطفات من املواثيق الدولية واألحداث الوطنية التارخيية على 

   خاصة تلك اليت تدعو إىل األخالق الفاضلة، والتشبت باملواطنة وقيم التسامح والتضامن ؛ ،اجلدران

لعلمية ، واملكتبة  وضع لوحات توجيهية لكل مرافق املؤسسة كاإلدارة التربوية ، واملختربات ا -
  املدرسية ، والقاعات املتخصصة ، واملالعب الرياضية ، واملستودعات ، ومقرات األندية التربوية ؛

إضفاء الطابع التربوي التعليمي على املنظر العام لفضاءات املؤسسات التعليمية مبنع إدخال  -
السكنيات عن باقي مرافق جات ، أو وضع إعالنات جتارية ، والعمل على عزل االسيارات والدر

  ؛املؤسسة

عالنات وشرح مقتضياته، وحتسيس اإلنشر النظام الداخلي للمؤسسة بصفة مستمرة يف سبورة  -
اجلميع بضرورة احترامه يف بداية كل موسم دراسي، وذلك حفاظا على حرمة املؤسسة وترسيخ قيمها 

وحيد اللباس املدرسي بالنسبة للتلميذات طار االلتزام هبندام مناسب، وتالنبيلة ، ويدخل يف هذا اإل
والتالميذ، واحملافظة على جتهيزات املدرسة وأثاثها واملوارد الديداكتيكية والتحلي بسلوك متحضر يقوم 

  على نبذ العنف يف العالقات ، واحترام الغري ؛

  رية والتربوية ؛ ضرورة إيالء عناية خاصة للهندام داخل املؤسسات التعليمية ، من قبل األطر اإلدا -

 إيالء العناية الالزمة للمؤسسات اليت تفتقر إىل قاعات التنشيط وإلقاء العروض واملالعب الرياضية -
بالتعاون مع الشركاء والفرقاء التربويني واالجتماعيني ، ومساعدهتا على استكمال بنيتها وجتهيزاهتا وذلك 

ؤسسات التعليمية املتقاربة إلجناز خمتلف أنشطة احلياة ، مع السماح هلا باستغالل فضاءات امل واالقتصاديني
  املدرسية وفق برنامج دقيق ومدروس؛

واختاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل أنشطة األندية التربوية، استغالل فضاءات املؤسسات التعليمية  -
 وخالل الفترات لتوسيع دائرة ممارسة األنشطة الرياضية والفنية والترفيهية حىت خارج أوقات الدراسة

  البينية وعطل هناية األسبوع والعطل املدرسية ؛

على مكونات تيش للمؤسسات التعليمية لالطالع فقدية من طرف هيآت التف تنظيم زيارات -
  مشروع املؤسسة جبميع عناصره مبا يف ذلك األنشطة املندجمة؛
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شني حول حالة فضاءات تضمني تقارير التفتيش والزيارات التفقدية مالحظات السادة املفت-
  .املؤسسات وتوجيهاهتم حول كيفية استغالهلا 

فاملرجو من السادة مديري األكادمييات ، والسيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة ، والسادة 
املفتشني ورؤساء املؤسسات التعليمية واألساتذة العمل على تعبئة اجلهود وحفز الطاقات إلجناح هذا 

التعلمي يف / لنبيل حىت يستجيب لطموحات وتطلعات مجيع أطراف الفعل التعليمي  التربوي اىاملسع
جعل مؤسساتنا فضاءات رحبة للتربية والتكوين والتثقيف واإلبداع والتنشئة االجتماعية الصاحلة ، 

  .والسالم 

  وزير التربية الوطنية والشباب
  .حبيب املالكي: اإلمضاء 



  تأهيل الداخليات باملؤسسات التعليمية  حول 2003  أكتوبر24   بتاريخ 132:  مذكرة رقم -د

 2003 أكتوبر 24: الرباط يف                                                اململكة املغربية  

 وزارة التربية الوطنية والشباب

 132 : مذكرة رقم

  إىل
  السادة مديري األكادمييات
  السيدات والسادة نائبات

  التربية الوطنية والشبابو نواب وزارة 

  .تأهيل الداخليات باملؤسسات التعليمية :  املوضوع    

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،

 فاعتبارا للدور املنوط بداخليات املؤسسات التعليمية يف املسامهة يف حتقيق تعميم التعليم  وبعد ،
ة من التالميذ ملتابعة دراستهم يف ظروف مناسبة ، والرفع من جودته ، نظرا ملا تتيحه من فرص لشرحي

وعمال على النهوض هبذه املرافق ، وذلك بتحسني التغذية وظروف اإلقامة ، وتطوير أساليب تسيريها 
وتدبريها ، وفسح اجملال لألنشطة الفنية والثقافية والرياضية ، وزرع روح التضامن والتآزر ، يشرفين 

نفيذ برنامج استعجايل لتحسني خدمات الداخليات خالل شهر رمضان إخباركم بأنه تقرر وضع وت
  .األبرك ، يف إطار خطة عامة تسعى إىل تأهيلها على امتداد السنة الدراسية 

  :ويتضمن الربنامج االستعجايل العمليات التالية 

   ـ حتسني التغذية وظروف اإلقامة ؛          
   ـ تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية ؛          
   ـ القيام حبمالت تنظيفية وصحية مكثفة ؛          
  . ـ االستثمار األمثل لوقت التالميذ الداخليني           

أما بالنسبة خلطة تأهيل الداخليات ، فتشمل ، باإلضافة إىل العمليات الواردة يف الربنامج  
  : االستعجايل

   ـ إصالح وتوسيع بنايات الداخليات ؛         
  عويض التجهيزات املتالشية هبا ؛ ـ ت          
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   ـ حتسني الظروف الصحية ؛          
  . ـ تعزيز التنشيط التربوي والثقايف والفين والرياضي           

وتبعا لذلك ، فإنه ينبغي على األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين وضع برنامج خاص يشرع يف 
 ، وباستغالل ما يتوافر  الفاعلني من تالميذ وأساتذة ومؤطرينبإشراك وتعبئة مجيعتنفيذه يف خمتلف الداخليات 

بدعم القطاعات العمومية واجلماعات احمللية لديها من موارد مادية ومالية وبشرية ، كما يتعني االستعانة 
  .وفعاليات اجملتمع املدين ، والعمل على تفعيل الدوريات واالتفاقيات املربمة مع خمتلف الشركاء 

ب بكم أن تسهروا شخصيا على إعداد وتنفيذ الربنامج االستعجايل وخطة تأهيل لذا ، أهي
الداخليات ، وتنظيم زيارات مكثفة هلا ، وإعداد تقارير مفصلة يف املوضوع توجه إىل مديرية الشؤون 

  العامة وامليزانية واملمتلكات ، والسالم 

  وبتفويض منه عن وزير التربية الوطنية والشباب

  حممد رامو: اإلمضاء 
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     بشأن تفعيل دور مجعيات آباء وأولياء التالميذ2006 يناير 04  بتاريخ 03:  مذكرة رقم -و

 2006 يناير 4يف  :الرباط يف             اململكـة املغربية
  والتعليم العايل  وزارة التربية الوطنية        

              وتكوين األطر والبحث العلمي 
           قطاع التربية الوطنية          

                             الكتابة العامة
  03 : مذكرة رقم     

  إىل
  :السيدات والسادة 

   مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين؛-
   النائبات والنواب ؛-

  . مديرات ومديري املؤسسات التعليمية -
   .ت آباء وأولياء التالميذبشأن تفعيل دور مجعيا : املوضوع

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،

وبعد، تعترب مجعيات آباء وأولياء التالميذ فاعال أساسيا يف املنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور هام يف 
ا مد جسور التواصل بني املؤسسات التعليمية واألسر،  ويف نسج الروابط االجتماعية والعالقات بينه

وبني خمتلف أطر هيئة التدريس واإلدارة التربوية العاملة باملؤسسة، كما تشارك يف تنشئة متوازنة لألجيال 
 من مستوى وعي اآلباء واألولياء وحتسيسهم بدورهم األساسي يف النهوض بأوضاع الرفعيف والصاعدة، 

 يف إشعاعها االجتماعي والثقايف املؤسسات التعليمية تربويا وإداريا ويف تطوير خدماهتا، ويف املسامهة
  .والفين

 دور مجعيات آباء وأولياء التالميذ من خالل امليثاق الوطين للتربية والتكوين والنصوص القانونية الصادرة - 1
  :ألجرأ ته 

لقد خص امليثاق الوطين للتربية والتكوين مجعيات آباء وأولياء التالميذ باهتمام بالغ وأفرد هلا مكانة 
 حبيث اعتربها حماورا وشريكا أساسيا يف تدبري شؤون املؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية متميزة،

  .التربوية، وجماال لتكريس روح املواطنة ومبادئ التضامن والتآزر واألخالق الفاضلة
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وقد مت جتسيد هذا االهتمام من خالل املبادرة إىل تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة مجعيات 
ء وأولياء التالميذ ، شكلت مناسبة  لتبادل التجارب واخلربات والتداول يف كل ما من شأنه أن يعزز آبا

أوراش اإلصالح، سواء منها املتعلقة مبراجعة املناهج والربامج أو بتنظيم احلياة املدرسية وتدبري املؤسسات 
اجلودة وإدخال تكنولوجيا اإلعالم التعليمية، أو بدعم اجملهودات املرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من 

  .والتواصل

ويف نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة يف إطار تفعيل مقتضيات امليثاق 
  :الوطين للتربية والتكوين اعترافا ملموسا بالدور األساسي هلذه اجلمعيات، وذلك من خالل مايلي 

إلدارية لألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل إقرار متثيلية هذه اجلمعيات باجملالس ا •
واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح هلا إمكانية املسامهة يف تدبري الشأن التربوي ويف املشاركة يف 
حتديد األولويات اجلهوية وتقدمي اقتراحات حول الربامج التوقعية لألكادميية يف خمتلف اجملاالت، وال 

 :سيما

 امج التوقعي اجلهوي لتكوين األطر التعليمية واإلدارية والتقنية؛الربن 
 الربنامج التوقعي اجلهوي للبناء والتوسيع واإلصالحات الكربى ملؤسسات التربية والتكوين  
 ؛

  سري مؤسسات التربية والتكوين ؛ 
 تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛ 
لقرارات املتخذة وحصر القوائم التركيبية وضع حصيلة اإلجنازات ومراقبة مدى تنفيذ ا 

 للسنة املالية املختتمة ؛
 .حتديد الربنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة املوالية  

املشاركة يف التسيري املباشر ملؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خالل عضويتها مبجالس  •
كنها من املسامهة يف اجملهودات الرامية إىل الرفع من التدبري واجملالس التربوية وجمالس األقسام ، مما مي

 بدراسة برنامج العمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة، قمستوى أداء املؤسسات، والسيما ما يتعل
 .وتتبع إجنازه واملصادقة على التقرير العام املتعلق بالتدبري اإلداري واملايل واحملاسبايت للمؤسسة 

  :اء وأولياء التالميذ  توسيع دور مجعيات آب- 2

إذا كانت احلصيلة األولية ألداء هذه اجلمعيات إجيابية ومشجعة على العموم، على الرغم من كل 
اإلكراهات املوضوعية والذاتية ،  فإن ذلك ال مينع من دعوهتا إىل بذل املزيد من اجلهود إىل جانب كل 

 املتوخاة من املؤسسة التعليمية باعتبارها جوهر املتدخلني يف العملية التربوية ، من أجل حتقيق األهداف
  :عزيز تدخلها يف العمليات التاليةعملية إصالح املنظومة التربوية ، وذلك يف اجتاه ت
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تعبئة آباء وأمهات التلميذات والتالميذ قصد دعم األسرة التعليمية واالنصهار معها يف تنفيذ  
جماالت التنمية البشرية اليت أعلن عنها صاحب اخلطط والربامج اليت ستضعها لالرتقاء مبختلف 

 ، مع استحضار املنهجية املندجمة والتشاركية 2005 ماي 18اجلاللة يف خطابه السامي بتاريخ 
 يف موضوع املبادرة الوطنية حول 2005 يونيو 9 بتاريخ 76املنصوص عليها يف املذكرة رقم 

 التنمية البشرية ؛
ت آباء وأولياء التالميذ  ورئاسة مكاتبها عند االقتضاء تقديرا تشجيع اخنراط املرأة يف مجعيا 

 مبثابة مدونة 70.03ألدوارها يف تنمية اجملتمع، وانسجاما مع مبادئ وأحكام القانون رقم 
األسرة اليت شكلت إحدى اللبنات األساس لبناء جمتمع حداثي متطور تتبوأ فيه األسرة مكانة 

ستدامة، ويف نفس السياق، يتوجب احلث على تغيري التسمية متميزة يف التنمية الشاملة وامل
 ؛"مجعية آباء وأمهات وأولياء التالميذ والتلميذات" املعتمدة هلذه اجلمعيات لتصبح 

توعية اآلباء واألمهات حبقوق الطفل، ومن بينها حقه يف التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة  
، ودور اآلباء واألمهات يف أن يهيئوا قدر املستطاع لبناهتم العملية والعضوية النافعة يف اجملتمع 

 وأبنائهم الظروف املالئمة ملتابعة دراستهم  حسب استعدادهم الفكري والبدين ؛
احلمالت التحسيسية اهلادفة إىل تشجيع التمدرس ودعم متدرس الفتيات خاصة بالعامل القروي،  

ية ، وتوسيع قاعدة املستفيدات واملستفيدين من واالرتقاء جبودة اخلدمات التربوية وحمو األم
التربية غري النظامية واالهتمام باألطفال ذوي احلاجات اخلاصة، من خالل املسامهة يف تنظيم 

 أنشطة للدعم التربوي وهتيئة الولوجيات باملؤسسات وتوسيع جتربة األقسام املدجمة ؛
زر واألخالق الفاضلة وترسيخ مبادئ تكريس روح املواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآ 

 حقوق اإلنسان ؛
 تطوير نظام النقل املدرسي لفائدة تلميذات وتالميذ املناطق النائية؛ 
  املسامهة يف الترميمات واإلصالحات اليت تستدعي صبغة استعجالية؛ 
سط دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي اإلعدادي خاصة بالو 

 القروي ؛
ضمان استمرار التلميذات والتالميذ يف الدراسة واحلد من االنقطاعات بالبحث عن أسباهبا  

والعمل على جتاوزها ، مع تتبع عطاءاهتم من خالل نتائج املراقبة املستمرة وتقدمي املساعدات 
 الضرورية للمتعثرين منهم يف الوقت املناسب ؛

لدراسي، والتغيبات الفردية واجلماعية للتالميذ، فضال عن املشاركة يف حماربة ظاهرة الفشل ا 
تتبع ظاهرة الغياب واهلدر، والبحث عن كل احللول املمكنة للحد منها من خالل إجراء 

 اتصاالت منتظمة مع آباء وأولياء التالميذ املعنيني؛
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اضية اليت تنظمها املسامهة يف تأطري خمتلف األنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الري 
املؤسسات التعليمية، ويف كل األنشطة اليت من شأهنا إثراء  العملية التربوية، وذلك بالتنسيق مع 

 ؛الطاقم التربوي واإلداري للمؤسسة 
التصدي لظاهرة العنف املدرسي والعمل إىل جانب اجلهات املعنية على إدماج التلميذات  

 .إجيايب احلياة املدرسية بشكل والتالميذ ضحايا االحنراف السلوكي يف

 : التزامات مجعيات آباء وأولياء التالميذ -3 

إن النهوض باملهام املذكورة آنفا وكل املهام اليت ميكن هلذه اجلمعيات االضطالع هبا على أحسن 
ة و وجه، لن يتأتى إال بتضافر جهود مجيع املتدخلني يف العملية التربوية ، على مستوى املؤسسة و النياب

  :األكادميية، وذلك من خالل االلتزام مبا يلي  

العمل يف بداية كل سنة دراسية على تأسيس مجعيات آباء وأولياء التالميذ على مستوى خمتلف  
أصناف املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك مؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي أخذا بعني االعتبار 

 بشأن تأسيس مجعيات آباء وأولياء التالميذ 2003يو  يون24 بتاريخ 80مقتضيات املذكرة رقم 
 الصادر 1.58.376مبؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي، مع التقيد بأحكام  الظهري الشريف رقم 

  الذي يضبط مبوجبه احلق يف تأسيس اجلمعيات كما وقع تغيريه وتتميمه؛1958 نوفمرب 15يف 
فاذها للمدة احملددة هلا يف قانوهنا األساسي ، ضرورة جتديد مكاتب هذه اجلمعيات مبجرد استن 

 وكذا االلتزام مبقتضياته يف منح العضوية ؛
 هنج الشفافية والدميقراطية واجلدية يف طرق تسيريها، مع احلرص على توسيع قاعدة متثيليتها؛ 
مة اليت احترام النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، أثناء انعقاد  أشغال اجلموع العا 

تشكل مناسبة لعرض التقارير األدبية واملالية املرتبطة بأنشطة املؤسسة، ومناقشتها واملصادقة عليها 
 وفق املقتضيات املنصوص عليهم يف قوانينها األساسية ؛

قتضيات اجلديدة املضبط مالية هذه اجلمعيات وفقا للقوانني واملساطر اجلاري هبا العمل، ومراعاة  
 بتاريخ 1.02.206  رقممبوجب الظهري الشريف نفيذه الصادر األمر بت75.00قانون رقم الواردة يف ال

 بتاريخ 5046والصادر باجلريدة الرمسية عدد ) 2002 يوليوز 23( 1423 مجادى األوىل 12
  .2892.  ص10/10/2002

 : مستلزمات االرتقاء باألدوار اجلديدة جلمعيات آباء وأولياء التالميذ - 4

موقع املتميز هلذه اجلمعيات، فقد أصبح من الضروري يف املرحلة الراهنة التركيز على ترسيخ تعزيزا لل
آليات التواصل ودعم التعاون بني األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين  ومصاحلها اإلقليمية وإدارات 
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 من خالل توفري املؤسسات التعليمية من جهة، ومجعيات آباء وأولياء التالميذ من جهة أخرى ، وذلك
  :ظروف ووسائل العمل  الضرورية،  والسيما 

متكني مكاتب مجعيات آباء وأولياء التالميذ، من مجيع املعطيات املتعلقة بالدخول املدرسي خالل  
 الدراسية؛األشهر الثالثة األوىل من السنة 

طة باحلياة املدرسية على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية واملذكرات الوزارية وكل الوثائق املرتب 
 مجيع اجلمعيات، مع احلرص على التعامل  معها بكل موضوعية وحياد ؛ 

متكني مجعيات آباء وأولياء التالميذ من صناديق للمراسالت وسبورات إلشهار اإلعالنات املتعلقة  
دود هبا، ومقرات لعقد اجتماعاهتا الرمسية أو التواصلية باملؤسسات التعليمية ، وذلك يف ح

 اإلمكانات املتوفرة، علما أنه ال ميكن أن يكون املقر الرئيسي للجمعية باملؤسسة ؛
انينها دعوة مجعيات آباء وأولياء التالميذ إىل تبادل املنجزات والتجارب فيما بينها، عرب تطوير قو 

ملؤسسات بغية املسامهة يف االرتقاء بالقطاع والرفع من مستوى تدبري ااألساسية وأساليب عملها، 
 التعليمية؛

حث مجعيات آباء وأولياء التالميذ ومساعدهتا على توحيد قوانينها األساسية ومالءمتها مع  
 اخلصوصيات احمللية، مع دعوهتا إىل التكتل يف فدراليات أو رابطات إقليمية أوجهوية ؛

، مع العمل على ختصيص يوم وطين جلمعيات آباء وأولياء التالميذ، يتم حتديد تارخيه يف وقت الحق 
 استثمار وسائل اإلعالم لتحسيس اآلباء واألمهات واألولياء بالدور املنوط هبم؛

حث مجعيات آباء وأولياء التالميذ على متثني أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبني املؤسسات  
ى تأهيل لـ عوذلك من أجل العمل،ات احمللية واجلمعيات األخرىاالقتصادية واالجتماعية واجلماع

  .والتعليم العمومي.مؤسسات التربية

ونظرا ملا يكتسيه موضوع هذه املذكرة  من أمهية بالغة ، فاملرجو من السيدات والسادة مديرة 
ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين، ونائبات ونواب الوزارة، ومديرات ومديري املؤسسات 

 بكل دقة وتنظيم لقاءات متخصصة لشرح أهدافها النبيلة، و تعبئة التعليمية العمل على تنفيذ مقتضياهتا
 لتعزيز دور مجعيات آباء وأولياء التالميذ، سعيا إىل جعل تكل اجلهود وحفز الطاقات واإلمكانيا

البشرية املؤسسات التعليمية فضاء رحبا للتربية والتكوين واإلبداع، ويف نفس الوقت قاطرة للتنمية 
  .م والسالالشاملة ، 

  وزير التربة الوطنية والتعليم العايل

  وتكوين األطر والبحث العلمي

 حبيب املالكي



א א  א
- 87 - 

 

  
  
  
  
  

تدبري مبادرات الشراكة يف جمال : الباب الرابع 
مراحل اإلجناز، مناذج (التربية والتكوين 

  )لإلستئناس إلعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة
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 ׃ ة والتكوين التربيجمال يف درات الشراكةمراحل تدبري مبا -أ
  )13(: أساسية العمل وفق مخس مراحل والتكوين التربيةجمالالشراكة يف  يتطلب تدبري مبادرات

   التشاور: املرحلة األوىل ●
 وكذا الفاعلني ،حتديد اجملاالت املقترحة للشراكة ، وحتديد الفاعلني املعنيني أو املهتمنييتم خالهلا 

 وتنظيم لقاءات تشاورية معهم لتعرض عليهم املعطيات  التشاور إطاراحملتملني املمكن استهدافهم يف
إهنا مرحلة إثراء . األساسية التمهيدية والتداول حول الشراكة وجدواها الفردي واجلماعي واجملتمعي

 وبالتايل جيب اعتبار األفكار اجلديدة وتدوين املعطيات املدىل هبا، إضافة إىل رصد ،اآلراء واالقتراحات
وجيب أن ختلص هذه املرحلة إىل التوافق من أجل العمل اجلماعي لإلخنراط يف . واقف والسلوكاتامل

   .واستطالع اآلراءشراكة حتدد مضامينها من خالل مواصلة احلوار 

   صياغة مشروع الشراكة األوىل: املرحلة الثانية ●
تعاقد لتحقيق مشروع مشترك أو  املتوخاة املتمثلة يف البحث عن بتجسيد الشراكةتبتدئ هذه املرحلة 

  ׃عملية مشتركة هتم جماال أو جماالت تربوية 
استخالص  تداول الرأي حول االهتمامات والغايات واألهداف املتعلقة باملشروع و :اخلطوة األوىل 

 العناصر املشتركة خبصوصه؛
نظر املشاركني احملتملني مقاربة مواجهات املشروع ومعايريه والنتائج املستقبلية يف  :  اخلطوة الثانية 

وعندما يتم تقارب يف وجهات النظر حول طبيعة املشروع أو العملية . لإلندماج يف الشراكة 
 والوسائل املادية واملالية والبشرية املناسبة لتحقيقها ، يتعني حينئد تدوينه يف املتوخاةواألهداف 
 :     حتدد مبقتضاها العناصر التالية اتفاقية تعاقدية

 ديد اهلدف العام وجماالت التعاون والربجمة الزمنية لتحقيقها بشكل واضح ؛حت 
 حتديد إلتزامات وأدوار خمتلف الشركاء بشكل دقيق ؛ 
وضع برنامج عمل يتم اإلتفاق عليه من األطراف ، حيدد املشاريع وطريقة التمويل  

 وكيفية التنفيذ ؛
 طريقة تدبريها؛ائها وآجال أدحتديد املسامهات املالية لكل شريك و 
 حتديد اجلهة املسؤولة عن اإلشراف والتتبع والتقييم إلجناز املشروع؛ 
 .حتديد مدة اإلتفاقية وسريان العمل ، وكذا اآلثار القانونية املترتبة عنها 

  

                                                 
   .2006ماي . 22، العدد "رسالة التربية والتكوين"، جملة "ملف الشراكة حمور الدورة الثالثة ملنتديات اإلصالح ")13
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  إجناز مضمون الشراكة:  املرحلة  الثالثة   ●
خطة عمل تستويف الشروط األساسية  على مشروع الشراكة بترمجته إىل إضفاء الطابع العمليهي مرحلة 

  : التالية 
  

 من حيث ترمجة األهداف إىل أفكار ملموسة وجتسيد اخلطة يف حمطات تنفيذية موصوفة :اخلصوصية *
وبينة بشكل دقيق حتدد مسار املشروع خطوة خطوة من مجيع جوانبه التمويلية والتواصلية 

  والتقنية واملادية ؛
ما تمكن من معرفة دقيقة لتنفيذ حمطة معينة قبل املرور إىل اخلطة املوالية مع من حيث ال: قابلية القياس* 

  إجنازه؛ما مت ع ذلك من مؤشرات معربة بوضوح يقتضيه
   تنفيذ املشروع والتغلب على صعوباته؛استيفاء مستلزماتمن حيث القدرة على : اإلجنازية * 
  نوعية املرسومة؛من حيث إمكانية بلوغ األهداف الكمية وال:  الواقعية*
  احملطات؛ من حيث انطالق كل حمطة تنفيذية واجتياز كافة :الزمنية الدقة *
 ، احملتاجة إىل اإلجنازية من حيث معرفة الداعمني للمشروع وطبيعة دعمهم والعتبة:  التدعيميةاإلمكانية *

  .هذا الدعم 
دعم املشروع بالكفاءات فضال عن ذلك ، فإنه يتوجب مصاحبة تنفيذ خطة العمل باستراتيجية 

  .واإلرادات املستعدة للمسامهة واملؤهالت املتواجدة يف حميط مشروع الشراكة أو املهتمة به 

   تتبع وتقييم الشراكة:  املرحلة  الرابعة  ●
، واإلجنازات احملققةالشراكة  القياس الدوري واملستمر لتطورات مشروعيهدف تتبع مبادرات الشراكة إىل 

 من أن ماينجز والتأكدبقدر ماهي مرحلة البحث  ة يف مسار الشراكة، وليست عملية مراقبةإهنا مندجم
  من خاللاجتاه حتقيق األهداف املرسومة للمشروع ، مما يتطلب مراجعة برامج العمل إذا تبنييف يسري 

  .التقييم انزالقا يف تنفيذها
لتتبع والتقييم يشكل حجر الزاوية لدى ويف جمال الشراكات اليت تستقطب ماحنني ومسامهني ، فإن ا

احملدد هلا، ولذلك فإن إشراكهم يف  هؤالء الشركاء يف اإلطمئنان إىل أن مسامهاهتم تندرج يف مسارها
  .التتبع والتقييم أمر هام للغاية

   جتديد أو إهناء اتفاقية الشراكةمراجعة أو : املرحلة  اخلامسة ●

الشراكة  ضي إىل استخالص النتائج خبصوص تصورفلك أهنا ت عملية مهمة وأساسية، ذإن التقييم
  :وأهدافها واخلطة العملية لتنفيذها ، وهي يف  األخري حتيل على عدة تدابري، األمر الذي قد يؤدي إىل 
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 املنهجية املتبعة أو إدخال تغيريات أو تعديالت عليها من أجل مالئمتها مع خطة العمل مراجعة 
 اجلديدة؛

 ، إذا تبني من العملية التقييمية جدوى استمرارية مشروع الشراكة بإدخال التغيريات ةمتديد الشراك 
  املتوافق عليها أو إضافة بعض املضامني ومتديد فترة اإلجناز؛

 برمتها، يف هذه احلالة جيب أن ينصب االهتمام على التغيريات والعناصر األساسية جتديد الشراكة 
 عية املستخلصة من التجربة التشاركية ؛اجلديدة بناء على الدروس اجلما

تأيت بعد مرحلة التقييم النهائي للحصيلة وحتقيق النتائج الكمية والنوعية للشراكة : إهناء الشراكة 
 .بنجاح ويف وقتها احملدد 

 
 ومصاحلها اإلقليمية  للتربية و التكوين من قبل األكادمييات اجلهويةإتباعها املسطرة الواجب  -ب

 )14(الشراكة برام  اتفاقيات إلواحمللية 
I-                بالنسبة ملشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من لدن األكادمييات اجلهوية  للتربية والتكـوين ومصـاحلها 

  :اإلقليمية

   : يتعني اإللتزام مبا يلي

ممتلكـات أو   ن بنودها مقتضيات تتعلق بتفويـت       ة اليت تتضم  شراك إحالة مشاريع اتفاقيات ال    -1
فني رهن إشارة األطراف املتعاقدة، على مديرية الشؤون القانونية واملنازعات، لتحال بعـد             بوضع موظ 

  ذلك على تأشرية سلطة الوصاية؛

 إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة املزمع إبرامها مع اجلمعيات احملدثة بصفة قانونية، على مديرية              -2
  .اخلصوصياملدرسي التعاون واالرتقاء بالتعليم 

جيب إرفاق مشاريع اتفاقيات الشراكة بالقوانني األساسـية للجمعيـات واملنظمـات            :مالحظة
  . طرفا فيها ةواهليئات إذا كانت هذه األخري

II-التربية والتعليم العمومي مؤسسات تفاقيات املزمع إبرامها من لدن  بالنسبة ملشاريع اال:  

  :يتعني االلتزام مبا يلي  

  تدبري املؤسسة املعنية إلبداء الرأي؛عرض مشروع االتفاقية على جملس  - 1
                                                 

تكوين  بشأن تأطري اتفاقيات الشراكة املربمة من لدن األكادمييات اجلهوية للتربية وال2005فرباير 03 بتاريخ 02املذكرة عدد)  14
  .ومصاحلها اإلقليمية واحمللية 
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عرض مشروع االتفاقية املوقعة من قبل مدير املؤسسة على موافقة مدير األكادميية اجلهوية للتربيـة                - 2
 ؛ املعنيةوالتكوين

 ،إحالة مشروع االتفاقية من طرف األكادميية علـى مديريـة الشـؤون القانونيـة واملنازعـات                - 3
 .لالختصاص

اقيات املزمع إبرامها مع جهات أجنبية، يتعني باإلضافة إىل املراحل الثالث           بالنسبة لالتف : مالحظة
السابقة، عرضها على مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي، قصـد إبـداء الـرأي يف                

  .مضامينها وعرضها على مسطرة املصادقة
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  .شراكةال اتفاقياتمناذج ملشاريع  -ج

  :لدن اإلدارة املركزية الشراكة املزمع إبرامها من اتملشاريع اتفاقيبالنسبة 

  :الديباجة

.......................................................................................اعتبارا
.............................  

    توجيهات صاحب اجلاللة؛                                                  
  مقتضيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين؛                               

  التذكري باستراتيجية الوزارة وجمهوداهتا يف اجملال املقترح للشراكة؛
  التذكري بالتعاون مع الطرف املتعاقد يف حالة وجوده ؛                 

  يمية ذات الصلة مبوضوع االتفاقية؛ النصوص التشريعية والتنظاإلشارة إىل أن استعراض
               .كل العناصر اليت من شأهنا أن تدعم اإلطار العام لإلتفاقية 

اعتبارا إلرادة الشركاء املوقعني على االتفاق، للعمل مجيعا على االستجابة حلاجيات 
...................  

.......................................................................................اعتبارا
.........  

  

 

 - العلميوالبحث األطر التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين من وزارةهلذه االعتبارات، اتفقت كل 
  ؛-قطاع التربية الوطنية

  يشار إليها فيما بعد بالطرف األول ؛ -

  ...........................  ممثلة من طرف 
  و  

                   ؛ ..................................................رةوزا -
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 ....) مقرهاإمسها و (  ؛ االقتصادية و االجتماعية العمومية و اخلاصةاملؤسسة  -

  ....)الكائن مقرهامجعية ن مؤسسة، إمسها و (  ؛ غري احلكوميةةاملنظم -
  .....) مقرهاإمسها و ( ؛ة ياجلامعات الرياض -
  ) ومقرها إمسها (  ؛قطاع اخلاصال -

............       
 .................ممثلة ب يشار إليها فيما بعد بالطرف الثاين ،

  )أو األطراف يف حالة وجود ثالثة موقعني أو أكثر( ذه اإلتفاقية بالطرفنيويشار إليهما معا يف ه
:على مايلي   

 الباب األول : مقتضيات عامة

.رب الديباجة جزءا من اإلتفاقية تعت: الفصل األول   

  اهلدف العام من اإلتفاقية : الثاينالفصل 

  :يهدف إبرام هذه اإلتفاقية إىل مايلي 

  مشروع                :   جنازإ
          برنامج 

   عملية حمددة             
 )صف وتعريف األهداف املراد حتقيقها ، وإفراد فصل هلا عند اإلقتضاءجيب و(

جماالت التعاون: الثالثل الفص  

 أعاله، تشمل جماالت التعاون بني ...املشار إليها يف الفصل) أو األهداف(  أجل حتقيق اهلدفمن
  : مايلي )أو األطراف ( الطرفني

-...............................................  
-...............................  
جنازها والربجمة الزمنية  الضرورية إلللوسائ بعني االعتبار ا األخذ واضح ، معحتديد اجملاالت بشكل( 

  )لتحقيقها
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 الباب الثاين: التزامات الطرفني(أو األطراف)

.الطرف األول التزامات : الفصل الثالث   

  : مبا يلي يلتزم الطرف األولمبوجب هذه اإلتفاقية، 
-.............................................................  
-.............................................................  
:الثاين التزامات الطرف : لفصل الرابعا  

   :مبا يلي الطرف الثاين لتزميمبوجب هذه اإلتفاقية، 
-...........................................................  
-.............................................................  

 ) بشكل دقيق الطرفنيحتديد التزامات و مسؤوليات (   

 الباب الثالث : مقتضيات مالية

  املشاريع املربجمةتكلفة ومتويل  : اخلامسالفصل 

. درهم.....  يف مبلغ ...ملختلف العمليات املنصوص عليها يف الفصل التكلفة اإلمجالية لقد حددت    

) املبلغ باحلروف واألرقام معاكتابة(    

 

املشرع ونسبة مسامهة الطرفني طريقة متويل  : السادسالفصل   

....................):التاليةأو عرب الوسائل ( من قبل إن متويل املشروع موضوع االتفاقية يتم   
الطرفني ةمسامه: الفصل السابع  

: ذه االتفاقية حتدد كما يلي ه)أو أطراف(طريف إن املسامهات املالية لكل طرف من   
  )كتابة املبلغ باحلروف واألرقام معا........ (:األولالطرف مسامهة 

  )كتابة املبلغ باحلروف واألرقام معا......... (:الثاينمسامهة الطرف 
آجال أداء املسامهات املالية السنوية: الفصل الثامن   
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  :يةتؤدى املسامهة املالية حسب الربجمة السنوية التال
  ................   :..............الشطر األول
 ................. :..............الشطر الثاين
تدبري املسامهات املالية : الفصل التاسع  

، ..................إن املسامهات املالية ألطراف االتفاقية يتم وضعها يف احلساب البنكي رقم 
  .......ويكون مفتوحا باسم ويتعني ختصيص هذا احلساب للمشروع 

 الباب الرابع: التتبع، التقومي، واملراقبة

التقوميجلنة التتبع : العاشر الفصل  

 وتتألف هذه ، املشروع موضوع االتفاقيةبإجناز وتتبع وتقومي مكلفة  مشتركة جلنةإحداثيتم 
بالتناوب دوريا (ئها رئيسا عني من بني أعضا، وت بعدد متساو االتفاقية) أطرافأو( طريف اللجنة من ممثلي

  . للجلسات ومقررا) 

وجتتمع اللجنة على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها ويتم وضع حصيلة هلذا 
) أطرافأو (  تم توجيه احلصيلة إىل طريفوي. توصيات اللجنة قرارات واالجتماع يتضمن بشكل خاص

  .االتفاقية

وريةالتقارير الد: الفصل احلادي عشر   

تقوم اللجنة بصياغة تقرير دوري حول حالة سري املشروع، ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن سري 
  .احملققةاملشروع و اإلجنازات 

 الباب اخلامس: مقتضيات ختامية

ودخوهلا حيز التنفيذ مدة االتفاقية : الفصل الثاين عشر  

  .. ... ابتداء منذوتدخل حيز التنفي....... يتم إبرام هذه االتفاقية ملدة 

  الرتاعاتتسوية :  لفصل الثالث عشرا

 املشار إليها يف الفصل العاشر من هذه  يف إطار اللجنة املشتركةتم تسوية الرتاعات بالتراضيت
، يلجأ إىل حتكيم السيد )أو األطراف(بني الطرفني  استنفاذ الوسائل الودية للتسوية، و يف حالةاإلتفاقية
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ن يعرض الطرفامث ، ) جأ إىل هذه الوسيلة عادة عند ما يتعلق األمر بقطاعني حكومينييل( لوزير األول ا
  .، عند عدم التوصل ألي حل  نزاعهم على اجلهة القضائية املختصة) أو األطراف(

مراجعة االتفاقية : الفصل الرابع عشر  

 ) األطرافأو( الطرفنيمن أحدمبلغ كتابة ميكن لالتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح 
  . تفاق الطرفني معا ، شريطة ااملوقعة

شروط الفسخ : الفصل اخلامس عشر  

أو (إخالل أحد الطرفني  اإلتفاقية يف حالة بفسخاإلتفاقية املطالبة ) طرافأو أ(طريف  حيق لكل من -
إثبات دواعي ع مكتابة، ) مدةحتديد ( ، شريطة إخطار الطرف اآلخر بذلك )ها (بآلتزاماته) األطراف

  . كتابة اللجوء إىل الفسخ

  .إذا مل تتضمن االتفاقية مسامهات مالية) مقتضيات مالية(ميكن االستغناء عن الباب الثالث  ׃ ملحوظة
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بالنسبة ملشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من لدن األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين  -ج
  ومصاحلها اإلقليمية

  
:الديباجة  

تبارا إلرادة الشركاء املوقعني على االتفاق، للعمل مجيعا على االستجابة حلاجيات اع
.....................................................................................  
  .......................................................................................اعتبارا

 توجيهات صاحب اجلاللة؛                                                     

  مقتضيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين؛                               

  التذكري باستراتيجية الوزارة وجمهوداهتا يف اجملال املقترح للشراكة؛

  ة وجوده ؛                 التذكري بالتعاون مع الطرف املتعاقد يف حال

   النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة مبوضوع االتفاقية؛اإلشارة إىل أهم استعراض

  .             كل العناصر اليت من شأهنا أن تدعم اإلطار العام لإلتفاقية 

   ... األكادميية اجلهوية للتربية و التكوين جلهة هلذه االعتبارات، اتفقت كل من

  ار إليها فيما بعد بالطرف األول ؛يش -

  .................  ..............................ممثلة من طرف 
  و  

  ؛)إمسها ومقرها(  االقتصادية و االجتماعية العمومية و اخلاصةةسسؤامل -
   ؛)تعريفها ، إمسها، مقرها ( املنظمات غري احلكومية -
   ؛) ، مقرهاتعريفها ، إمسها ( مجعيات اجملتمع املدين -
  .) تعريفها ، إمسها، مقرها(  القطاع اخلاص -

........      ....................................................  
  ............ممثلة من طرف يشار إليها فيما بعد بالطرف الثاين ،
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  ) .قعني أو أكثرأو األطراف يف حالة وجود ثالثة مو(ويشار إهلما معا يف هذه اإلتفاقية بالطرفني 
  :يلي  على ما

مقتضيات عامة: الباب األول   

. من اإلتفاقية تعترب الديباجة جزءا: الفصل األول   
  .اهلدف العام من اإلتفاقية : الثاينالفصل 

  :     هتدف إبرام هذه اإلتفاقية إىل مايلي 

  مشروع                :   إجناز
             برنامج 
  حمددة           عملية 

)جيب وصف وتعريف األهداف املراد حتقيقها وإفاد فصل هلا عند اإلقتضاء(  

جماالت التعاون: الفصل الثاين  

تشمل جماالت التعاون بني الطرفني .. املشار إليها يف الفصل) أو األهداف(من أجل حتقيق اهلدف
  :مايلي

-...............................................  
-..............................................  

 والربجمة الزمنية إلجنازهالوسائل الضرورية ا بعني االعتبار ذخ واضح ، مع األحتديد اجملاالت بشكل( 
  )لتحقيقها

 الباب الثاين: التزامات األطراف

...الطرف األولالتزامات : الفصل الثالث   

   : مبا يلي هلذه الغاية يف ميزانيتهاملخصصةيف حدود االعتمادات  الطرف األوللتزم ي

-.............................................................   
-..............................................................  
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الثاينالتزامات الطرف : الفصل الرابع  

  :الثاين مبا يلييلتزم الطرف مبوجب هذه اإلتفاقية، 

-.................................................................   
-................................................................  
-...............................  
) بشكل دقيق الطرفني أو األطرافحتديد التزامات و مسؤوليات (      

 الباب الثالث : مقتضيات مالية

تكلفة ومتويل املشاريع املربجمة :  اخلامس الفصل  

..... يف مبلغ ...ملختلف العمليات املنصوص عليها يف الفصل  التكلفة اإلمجالية للمشروع لقد حددت  
  . درهم

)كتابة املبلغ باحلروف واألرقام معا(    

طريقة متويل املشاريع املربجمة: الفصل السادس   

: ) أو عرب الوسائل التالية(من قبل ة يتم إن متويل املشروع موضوع االتفاقي  
....:............الطرف األول  -   

.... : .........الثاين  الطرف -   

املسامهات املالية السنوية : الفصل السابع  

:  هذه االتفاقية حتدد كما يلي)أو األطراف( طريفإن املسامهات املالية لكل طرف من   

  )  كتابة املبلغ باحلروف واألرقام معا :....... (الطرف األولسامهة م

  )كتابة املبلغ باحلروف واألرقام معا :........ (  الثاينمسامهة الطرف 

  آجال أداء املسامهات املالية السنوية: الفصل الثامن 

  :تؤدى املسامهة املالية حسب الربجمة السنوية التالية
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  ................   :..............األول الشطر
  ................ :..............طر الثاينالش

تدبري املسامهات املالية : الفصل التاسع  

، ..................إن املسامهات املالية ألطراف االتفاقية يتم وضعها يف احلساب البنكي رقم 
  .......ويتعني ختصيص هذا احلساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم 

 الباب الرابع: التتبع، التقومي، واملراقبة

والتقوميجلنة التتبع : الفصل العاشر  

ف أل وتت.ضوع االتفاقية منجزات املشروع موبإجناز وتتبع وتقوميمكلفة  مشتركة  جلنةإحداثيتم 
بالتناوب (، وتعني من بني أعضائها رئيسا  بعدد متساو االتفاقية)طرافأو أ( طريفممثلي هذه اللجنة

  . للجلساتومقررا ) دوريا

 بدعوة من رئيسها ويتم وضع )أو أكثر أو أقل(  اللجنة على األقل مرة واحدة كل ستة أشهروجتتمع
ويتم توجيه احلصيلة إىل طريف . توصيات اللجنةقرارات وحصيلة هلذا االجتماع يتضمن بشكل خاص 

  .االتفاقية)األطرافأو (

التقارير الدورية: الفصل احلادي عشر   

 حول حالة سري املشروع، ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن سري تقوم اللجنة بصياغة تقرير دوري
  املشروع و اإلجنازات احملققة

 الباب اخلامس: مقتضيات ختامية

مدة االتفاقية وسريان العمل هبا: الفصل الثاين عشر  
.................من ابتداء وتدخل حيز التنفيذ............... يتم إبرام هذه االتفاقية ملدة   

  الرتاعات تسوية :فصل الثالث عشرال

 يف إطار اللجنة املشتركة املشار إليها يف الفصل العاشر من هذه  الرتاعات بالتراضي تسوية تمت
يلجأ إىل التسوية على مستوى النائب و العامل ، و يف حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية اإلتفاقية

  . الوايل ومدير األكادميية أو
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مراجعة االتفاقية : ع عشرالفصل الراب  

أو (  الطرفنيمن أحدكتابة ميكن لالتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ 
   .، على أن يتم ذلك باتفاق الطرفني معا ) األطراف

.اإلتفاقية فسخ : الفصل اخلامس عشر  

أو (ة إخالل أحد الطرفني اإلتفاقية املطالبة بفسخ اإلتفاقية يف حال) أو أطراف(حيق لكل من طريف 
كتابة، مع إثبات دواعي ) حتديد مدة( ، شريطة إخطار الطرف اآلخر بذلك )ها(بآلتزاماته ) األطراف

  .اللجوء إىل الفسخ كتابة 

تأشرية سلطة الوصاية:  الفصل السادس عشر  

  .حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ نأشرية سلطة الوصاية تدخل هذه اإلتفاقية 

 تلزم بتفويت عقارات أو منقوالت تابعة مللك ، الفصل إذا تضمنت االتفاقية مقتضياتيضاف هذا(
  ).ني  رهن إشارة األطراف املتعاقدةموظفبوضع الدولة اخلاص أو

 ملحوظة ׃ميكن االستغناء عن الباب الثالث (مقتضيات مالية) إذا مل تتضمن االتفاقية مسامهات مالية.
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  مؤسسات التربية والتعليم العمومي الشراكة املزمع إبرامها من لدن اقياتملشاريع اتفبالنسبة 

  :الديباجة

اعتبارا إلرادة الشركاء املوقعني على االتفاق، للعمل مجيعا على االستجابة حلاجيات 
...................  

.........................................................................................اعتبارا
...............................  
.........................................................................................اعتبارا

...............................  
 توجيهات صاحب اجلاللة؛                                                     

  يات امليثاق الوطين للتربية والتكوين؛                               مقتض
  التذكري باستراتيجية الوزارة وجمهوداهتا يف اجملال املقترح للشراكة؛

  التذكري بالتعاون مع الطرف املتعاقد يف حالة وجوده ؛                 
 مبوضوع االتفاقية؛ النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة اإلشارة إىل أهم

   اإلشارة إىل عرض مشروع االتفاقية على أنظار جملس تدبري املؤسسة املعنية ، إلبداء الرأي ؛
  .             كل العناصر اليت من شأهنا أن تدعم اإلطار العام لإلتفاقية  إستعراض

  ) مؤسسة التربية والتعليم العمومي.....(، اتفقت كل مناالعتباراتهلذه 
  إليها فيما بعد بالطرف األول ؛يشار  -

   ..................................................ممثلة من طرف
  و  

                    ؛ماعات احملليةاجل -
 ؛) إمسها ومقرها ( سسات االقتصادية و االجتماعية العمومية و اخلاصةؤ امل -
   ؛)إمسها ومقرها ( املنظمات غري احلكومية -
  ؛)إمسها ومقرها ( صالقطاع اخلا -
   .أولياء التالميذومجعيات آباء  -

............       
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  ...................ثلة بمم الثاين،يشار إليها فيما بعد بالطرف 
  ) .أو األطراف يف حالة وجود ثالثة موقعني أو أكثر(ويشار إهلما معا يف هذه اإلتفاقية بالطرفني 

:على مايلي       

 الباب األول : مقتضيات عامة

.تعترب الديباجة جزءا من اإلتفاقية :  األولالفصل   

  .اهلدف العام من اإلتفاقية : الثاينالفصل 

  :     هتدف إبرام هذه اإلتفاقية إىل مايلي 
  مشروع                :   إجناز

             برنامج 
             عملية حمددة

  )إفاد فصل هلا عند اإلقتضاءجيب وصف وتعريف األهداف املراد حتقيقها و(
جماالت التعاون: الفصل الثاين  

 أعاله، تشمل جماالت التعاون بني ...املشار إليها يف الفصل) أو األهداف(  أجل حتقيق اهلدفمن
  : مايلي )أو األطراف ( الطرفني

-.................................................................  
-................................................................  

 بعني االعتبار للوسائل الضرورية الجنازها والربجمة الزمنية ذخبشكل واضح ، مع األحتديد اجملاالت ( 
  )لتحقيقها

 الباب الثاين: التزامات األطراف

.التزامات مؤسسة التربية و التعليم العمومي :  الفصل الثالث  

  :طار النصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل مبا يليإ يف  األولالطرفلتزم ي

 -............................  ....................................  
-..................................................................  
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الثاينالتزامات الطرف : الفصل الرابع  

:يلي  ا مبثايناليلتزم الطرف   

-................................................................  
-................................................................  

  )حتديد التزامات و مسؤوليات خمتلف الشركاء بشكل دقيق (   

 الباب الثالث : مقتضيات مالية

ويل املشاريع املربجمة تكلفة ومت: الفصل اخلامس   

  . درهم.....  يف مبلغ ...ملختلف العمليات املنصوص عليها يف الفصل التكلفة اإلمجالية لقد حددت  
)كتابة املبلغ باحلروف واألرقام معا(    

طريقة متويل املشاريع املربجمة: الفصل السادس   
: ) ل التاليةأو عرب الوسائ(من قبل إن متويل املشروع موضوع االتفاقية يتم   

  : .........األول  الطرف -
  : .........الثاين  الطرف- 
 

املسامهات املالية السنوية : الفصل السابع  

: تؤدى املسامهة املالية حسب الربجمة السنوية التالية    
..............................   :..............األول الشطر -  

...........................:.............. الشطر الثاين -  

تدبري املسامهات املالية : الفصل الثامن   

، ..................إن املسامهات املالية ألطراف االتفاقية يتم وضعها يف احلساب البنكي رقم 
  .......ويتعني ختصيص هذا احلساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم 
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 الباب الرابع: التتبع، التقومي، واملراقبة

جلنة التتبع والتقييم: الفصل التاسع  

ف أل وتت. منجزات املشروع موضوع االتفاقيةبإجناز وتتبع وتقوميمكلفة  مشتركة  جلنةإحداثيتم 
بالتناوب (، وتعني من بني أعضائها رئيسا  بعدد متساو االتفاقية)أو أطراف( طريفممثلي هذه اللجنة

  . للجلساتومقررا ) دوريا

 بدعوة من رئيسها ويتم )أو أكثر أو أقل(  األقل مرة واحدة كل ستة أشهروجتتمع اللجنة على
ويتم توجيه احلصيلة إىل . توصيات اللجنةقرارات ووضع حصيلة هلذا االجتماع يتضمن بشكل خاص 

   .االتفاقية)أو األطراف(طريف 

التقارير الدورية: الفصل العاشر   

املشروع، ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن سري تقوم اللجنة بصياغة تقرير دوري حول حالة سري 
  .اإلجنازاتاملشروع و 

 الباب اخلامس: مقتضيات ختامية

مدة االتفاقية وسريان العمل هبا: الفصل احلادي عشر  

......... ابتداء منوتدخل حيز التنفيذ..... يتم إبرام هذه االتفاقية ملدة   

الرتاعاتتسوية : الفصل الثاين عشر  

 لوايلوالنائب وة الرتاعات بالتراضي، و يف حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل م تسويتت
، فإن أطراف االتفاقية ) طرفاركزة صاحل الالممامليف االتفاقيات اليت تكون فيها  (ومدير األكادميية

 يعرضون نزاعهم على اجلهة القضائية املختصة

ة مراجعة االتفاقي: الفصل الثالث عشر  

، شريطة أن يتم ذلك ميكن لالتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح من أحد األطراف املوقعة
.معاباتفاق الطرفني   
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شروط الفسخ : الفصل الرابع عشر  

 للوفاء بالتزاماته خالل  املخلالطرفإىل إنذار ، يوجه الطرفنيم التزامات أحد ايف حالة عدم احتر
بصفة تلقائية  يتم فسخ هذه االتفاقية ،ويف حالة انصرام هذه املدة دون وفائه بااللتزامشهرا، .......... 

  . التعليمية  يتم االحتفاظ هبا لصاحل املؤسسة، فإن موجودات املشروعويف حالة الفسخ

تأشرية األكادميية اجلهوية للتربية و التكوين : الفصل اخلامس عشر  

  .) للتربية والتكوين املعنيةةكادميية اجلهويمدير األعرض املشروع على موافقة (

.إذا مل تتضمن االتفاقية مسامهات مالية) مقتضيات مالية(ميكن االستغناء عن الباب الثالث ׃ ملحوظة  
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يندرج هذا اإلصدار يف سياق اجملهودات اليت مافتئت تبدهلا مديرية الشؤون القانونية واملنازعات يف 
 القانونية املتعلقة مبجال التربية والتكوين على املصاحل املركزية للوزارة وعلى األكادمييات جمال نشر املعارف

اجلهوية للتربية والتكوين ومصاحلها اإلقليمية والشركاء اإلجتماعيني واجلمعيات النشيطة يف قطاع التربية 
  .والتكوين 
  

رجعيات املؤطرة جملال الشراكة من ويف هذا اإلطار، يأيت هذا الكتاب الذي يستعرض أساسا أهم امل
ا عمليا لكل املهتمني وص تشريعية وتنظيمية، ليشكل مرجعتوجهات إلصالح نظام التربية والتكوين، ونص

بتدبري الشراكة  مركزيا وجهويا وإقليميا وحمليا ، ميكن من بلورة هذا النوع من العقود الداعم للنظام 
  . ملواصفات املطلوبة قانونا التربوي ، وهي مستوفية لكل الشروط وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


