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تشاركية تدبيرية قارة وبنيات موارد ضمان أجل من
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درقاوي اهللا عبد : الفنان من إجناز الكاريكاتور

 Africa Education Watch بإفريقيا“ التربية مرصد مشروع“ إطار في التقرير ها أجنز

الدولية ترانسبرنسي منظمة مع بشراكة
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وتقدير شكر

ثمرة شراكة مبثابة هو العمومية االبتدائية باملدرسة التمويل واحلكامة التقرير حول إن هذا
من طرف املبادرة هذه أطلقت وقد الدولي. و واإلقليمي الوطني، املستوى على وعمل جماعي
مشروع عن أسفر والذي  بإفريقيا التربية  حول مشروع إلجناز  الدولية الشفافية منظمة
النيجر، مدغشقر، غانا،  : وهي  إفريقية دول سبع مبشاركة » بإفريقيا التربية «مرصد

واملغرب. أوغندا سيراليون، السنغال،
قطاع التربية مابني املبرمة للشراكة وتفعيال ملحوظا اهتماما باملغرب املشروع وقد أثار هذا
من لكل والتكوين  للتربية اجلهوية األكادمييات ومسؤولي املغرب، وترانسبرنسي الوطنية
قد كانت والفاعلني الشركاء هؤالء كل دعم تافياللت.كما ان ومكناس الكبرى الدار البيضاء
املغربية حملاربة اجلمعية فإن وهكذا املشروع، بهذا امليداني املتعلق بالبحث للقيام حاسمة
الوطنية التربية  قطاع ملسؤولي العميق شكرها عن تعبر املغرب ترانسبرنسي  – الرشوة 
الباحثني من عمله  وفريق الدراسات وملكتب واإلقليمي؛ واجلهوي الوطني املستوى على

 1040) االسر أوساط في املعلومات وجتميع امليداني على القيام بالبحث إلشرافهم والباحثات
بالصعوبة.  اتسمت أحيانا في ظروف وذلك ( (59 مديرا ،واملدراء ( (60مدرسة ،واملدارس ( اسرة
العقبات كل جتاوز من مكن املعلومات امعة دراسة  عن واملسؤول العمل فريق التزام إن

. مهمة نتائج إلى والوصول
وإجناز  الباحثني وتكوين املنهجية مستوى الورشات كليته على في املشروع مواكبة أن .كما  
كمستشارة الدباغ امينة االستاذة والتزام كفاءة لوال ممكنا يكون لن وصياغته التقرير هذا

اجل محاربة الرشوة. ومناضلة من
التي احملاور حول النقاش تعميق التقرير  هذا نشر وراء من  تهدف املغرب ترانسبرنسي ان 
الوطنية التربية قطاع مسسؤولي مت تنظيمها مع التي الوطنية للندوة تتمة تناولها وذلك

.2009 خالل شهر ماي
أن ،متمنني وإجناحه العمل هذا اجناز في ساهم من لكل اجلزيل نتقدم بالشكر أخرى ومره
اإلشكاليات خالل من التربوية  باملنظومة النهوض في منا مساهمة مبثابة نتائجه تكون
وذلك مدارسنا املوضوعة رهن إشارة املوارد تطوير في الفاعلني وإشراك كل تناولها التي

أبنائنا. لتربية فعلية جودة لضمان

املكناسي الفياللي رشيد
املغرب لترانسبرنسي العام الكاتب
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ل»مرصد اجلهوي البرنامج ضمن املغرب ترانسبرنسي تقدمه الذي الوطني التقرير يندرج هذا

تدبير وحكامة منظومة بتحليل ويتعلق الدولية. ترانسبرنسي أطلقته الذي إفريقيا للتربية»

يعتمد ميداني بحث ومن للوثائق من دراسة انطالقا املغربي، التعليم االبتدائي من السلك

انخراط وراء عديدة دوافع وتوجد االبتدائية. املدارس من لعينة املوجهة االستمارة  تقنية

املدرسة اشتغال املستمر لظروف التدهور أهمها ومن املشروع هذا في املغرب ترانسبرنسي

ومالية بشرية إمكانيات لها يخصص البلد أن من بالرغم الضعيفة ونتائجها العمومية

هامة.

باملنظومة للتعريف منها األول الفصل خصص أساسية؛ ثالث فصول من التقرير يتكون

التي والتنظيمية التشريعية وللنصوص متويله ولتنامي (السلك االبتدائي) املغربية التربوية

مالية تدبير على يسهرون  الذين األساسيني  والفاعلني البنيات وكذا التمويل هذا حتكم

امليداني البحث نتائج الثاني الفصل ويقدم شفافيتها، يضمنون والذين املدارس االبتدائية

أكادميية  هما: والتكوين للتربية جهويتني ألكادمييتني تنتمي ابتدائية مؤسسة 60 الذي شمل

لتقدمي خصص فقد الثالث الفصل أما تافياللت. وأكادميية مكناس الكبرى البيضاء الدار

بتمويل املتعلقة والنصوص الشفافية لتحسني الرئيسية والتوصيات األساسية اخلالصات

السابقني. الفصلني ونتائج املعلومات ضوء على ،وذلك باملغرب االبتدائية املدارس

بنظام أوال متعلقة نقائص عدة تعاني من الشفافية فان هذه األول، الفصل يبني ذلك وكما

املتعلقة املعطيات غياب يعني مبا االبتدائية، للمدارس اصصة امليزانية حول املعلومات

(السلك الوطنية التربية ميزانية من الرفع وبالرغم من االبتدائي، بالسلك اخلاصة بامليزانية

يسجل بالتأكيد هذا القطاع فإن ،2000 سنة بداية منذ % 6 بنسبة معا) والثانوي االبتدائي

للمتمدرسني. الرئيسية نتائج التحصيل ذلك على كما تشهد جودته وفي نتائجه في تدني

وباخلصوص حكامته، ونظام القطاع تدبير جودة مشاكل في الهامة األسباب إحدى وتكمن

واملالي. اإلداري تدبيره
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األطراف وكذا الوطنية التربية ميزانية وتدبير إعداد ومساطر التمويل نظام حتليل ويكشف

واملعايير التمويل مساطر في كبير غموض عن املالية الشفافية ومعايير العملية بهذه املعنية

دون وتنفيذ امليزانيات, واملراقبة والتقييم التتبع وسائل وفي التخصيص، هذا في املعتمدة

أيضا التحليل هذا .ويبني امليزانيات بتدبير املتعلقة املعلومة إلى الوصول غياب عن الكالم

اإلدارة املركزية من املالية، االختصاصات فيها االختصاصات مبا ونقل الالمركزية أن عملية

الكالسيكي النظام شكل أربك ،قد بعد تنته التي لم العملية وهي األكادمييات اجلهوية، إلى

التي واخلالصة املدارس. إشارة رهن املوضوعة املوارد من حيث النتائج حتسني للتمويل دون

ملالية وشفاف سليم تدبير اجل من نظام وضع اليوم مت إذا أنه نستخلصها هي، أن ميكن

ال تعمل احلاالت جميع في ، أو أجرأتها يتم فعال ، فانه لم املدرسة وميزانية االبتدائي السلك

وإجراءات بنيات تفعيل عدم سبب فهم من امليداني نتائج البحث ومتكننا صحيح. بشكل

املدرسية. املؤسسات تدبير ومساطر

جهويتني  أكادمييتني شمل 2008 مارس شهر إبان أجنز الذي االستمارة من خالل إن البحث

تافياللت. الكبرى وأكادميية مكناس البيضاء الدار أكادميية ،هما والتكوين كبيرتني للتربية

ألكادميية  تنتمي نيابة 11) تعليمية نيابة 16 ل البحث الستون املكونة لعينة وتنتمي املدارس

االستمارة  وزعت ولقد تافياللت) مكناس ألكادميية تنتمي نيابات 5 و الكبرى البيضاء الدار

بجميع  أيضا امليداني البحث واهتم التالميذ. وأولياء آباء من 1040 على حوالي باألسر اخلاصة

جانب 53  إلى واحد) مساعد ومدير (59 مديرا البحث. املدرسية موضوع املؤسسات مديري

اإلقليمية. النيابات في ماليا مسؤوال و15 التالميذ وأولياء آباء جلمعيات رئيسا

أجوبة في املشتركة النقط من العديد عن امليداني البحث نتائج  كشفت  عامة، وبصفة

املؤسسات، مواجهتها في متت التي املتعلقة باملشاكل سواء املستجوبة، مختلف الفئات

املالية وخصوصا تدبيرها، بنيات وكذا املدرسة وكيفيات متويل آليات مستوى تقدير على أو

الفئات جميع طرف من أساسي بشكل مشاكل وصعوبات أربعة إلى اإلشارة منها. ولقد متت

البنايات تدهور  الصحية،  املرافق غياب لآلباء، بالنسبة املدرسة كلفة  وهي: املستجوبة

للتالميذ. بالنسبة املدرسية والكتب األدوات في ،والنقص

يتعلق  فيما وذلك غامضة، املالية التحويالت أن ميكانيزمات املستجوبني معظم اعتبر وقد
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ودور املالي التدبير ملسؤوليات الدقيق بالتحديد يتعلق ما في أو والنيابات املدارس مالية مبعرفة

جمعية املدرسية، املؤسسة تدبير مجلس املدرسة، (إدارة التدبير هذا في املدرسية البنيات

املدرسية للمالية اجليد هامتني للتدبير ركيزتني يتضح إخفاق ،وهكذا آباء وأولياء التالميذ)

التدبير. هذا في املساهمني وتأطير كل الفاعلني وتكوين اإلعالم نظام وهما:

هذا ويصبح  البلد.  في جدي مشكل مبثابة  تعتبر  الرشوة أن على  أيضا البحث وكشف

األرجح إلى على ويرجع ذلك التربوية، املنظومة في الرشوة يخص احلكم اقل وضوحا فيما

ولقد مت املستجوبني. نظر في بذات أهمية ليست املدرسية املالية في املؤسسة أن الرهانات

التي تشتغل  املدارس في حالة) 13) العام املال (29 حالة) وتبديد  االرتشاء بحاالت التصريح

تعيق التي الصعوبات في تختصر التربوية املنظومة حكامة مشكل أن هشة. ظروف في

تترجم لم الالمركزية عملية فان الوضع، هذا من وانطالقا المركزي فعال. تدبير نظام إقامة

ليس جميع األحوال، ،وفي ذلك) يقرون عكس الفاعلني من (العديد التمويل مساطر بتبسيط

االبتدائية. للمدارس املالية اإلمكانيات طريق حتسني عن

أن كما ذاتيةـ استقاللية عمليا بأية ال تتمتع املدرسية املؤسسات أن أثبت البحث وهكذا

وإجناح مشاريعهم، بفعالية مقلص لتسييرها حركة جد بهامش إال يتمتعون مديريها ال

التي املؤسسة املدرسية تدبير ومجلس التالميذ وأولياء آباء جمعية مثل الهيآت بل حتى

احلاالت أغلب في ومراقبة التسيير، تبني املدرسة حكامة في أساسي بدور تقوم أن يفترض

تدبير في الفاعلني بعض إشراك غياب بسبب ،وذلك إجرائية وليست شكلية بنيات أنها

أخرى. أسباب ضمن ،من اجلماعيني واملنتخبني املدرسة مثل اآلباء

العالقات غموض بالتخلص من احلكامة نظام إصالح مبكان األولوية أنه من أيضا اليوم ويتضح

منها كل ومسؤولياتها اختصاصاتها بتوضيح والنيابات واألكادمييات املركزية اإلدارة بني ما

أفضل بتنسيق عملية الالمركزية تدعيم أخرى مثل إجراءات التفكير في وميكن على حدة.

اإلدارة مجاالت في والتكوين للتأطير وخصوصا املالية، ووزارة الوطنية التربية وزارة  بني ما

االس اإلدارية وباخلصوص واحمللي، التدبير اجلهوي بأجرأة وتفعيل بنيات وذلك املالي، والتدبير

حكامة بإقامة نظام وأخيرا املدارس، تدبير ومجالس والتكوين للتربية اجلهوية لألكادمييات

احملاسبة. وثقافة النتائج عبر التدبير مبادئ على يرتكز حداثة أكثر
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املغرب في ترانسبرنسي قامت به والبحث التقييم من سنة كاملة ثمرة هو التقرير هذا

املشروع هذا ويحاول الدولية، ترانسبرنسي أطلقته للتربية» إفريقيا «مرصد مشروع إطار

التعليم منظومة حكامة لبنية الضعف  ونقط  القوة  لنقط  موضوعيا تقييما يقدم أن

العمومية اخلدمات املطبقة وجودة ما بني احلكامة العالقة توضيح أيضا ويحاول االبتدائي.

جودة حتسني بهدف متعلقة باحلكامة احلالية توصيات وأخيرا، يقترح االبتدائي، التعليم في

باملغرب. االبتدائية املدرسة طرف من التربية املقدمة

في  % 36 ب االبتدائي السلك التسجيل في نسبة ارتفعت اليونسكو، فقد منظمة وحسب

للجميع، التربية الدولي البرنامج إطار وفي و2005(1). 1999 بني ما الصحراء جنوب أفريقيا

اصصة املالية املوارد في ذلك عن الناجتة –والزيادة جيدة اجل تربية من الطلب فان تنامي

عطاء من الرفع إلى ترجمتهما لندرة البلدان من للعديد حتديا االبتدائي-يطرح للتعليم

في املوارد املتوفرة تقليص عن تنتج التدبير في الكفاءة وعدم والتبذير املالي فالهدر املدرسة.

أجل من لأللفية  الثاني الهدف بلوغ اليوم يكفي ال وهكذا  للجميع»، «التربية لبرنامج

للتربية. املتوفرة وتدبير املوارد حتسني جودة السهر على يجب بل التنمية(2)،

إطار خطة في رئيسية أهداف ثالثة لنفسه حدد املغرب النامية، البلدان من العديد ومثل

: في تتجلى والتي (2000-2010) التربوية املنظومة إلصالح عشرية

جودته. وحتسني التعليم تعميم •

واألسالك املستويات  مختلف (مابني للمنظومة داخلي بنيوي انسجام حتقيق •

محيطه السوسيو-اقتصادي. مع وكذلك املكونات)  ومختلف

التشاركي التدبير (الالمركزية، املنظومة وتوجيه تدبير ومناهج مساطر حتديث  •

النتائج). على القرب والتدبير املتمركز وتدبير

وهي:  لإلصالح مجاالت ستة تصور مت األهداف فقد  ولتحقيق هذه

االقتصادي محيطه في واندماجه التعليم نطاق توسيع (1  
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البيداغوجي التنظيم هيكلة إعادة (2   

والتكوين التربية جودة حتسني (3   

البشرية للقطاع املوارد تدبير حتسني (4  

ماليته إصالح (5  

وتوجيهه. حكامته إصالح (6   

املسجلني، عدد فيما يخص مهما تطورا االبتدائي السلك اإلصالح، عرف تطبيق بداية ومنذ

نقطة   14 ب و2006) 2000 (مابني  سنوات  6 ظرف في التمدرس نسبة ارتفعت وهكذا

على  انتقلت حيث القروي الوسط في لإلناث بالنسبة نقطة وبأكثرمن25 عام، بشكل

العامة  امليزانية عرفت املرحلة هذه وإبان .(3).% إلى87 ومن 62% %79 إلى 93 % من التوالي

االبتدائي  حصة تقدر بينما 6% بلغ سنويا منوا واإلعدادي) االبتدائي (السلك للتربية الوطنية

املعبأة،  واملالية البشرية املوارد أهمية  من وبالرغم ذلك، ومع فقط. 3% النمو ب في هذا

من بينت العديد جلودته؛ ولقد مستمر وانخفاض مهمة اختالالت االبتدائي السلك يعرف

في التحصيل جودة تراجع االبتدائي في التالميذ مكتسبات بتقييم املتعلقة الدراسات 

املقلقة النسب عن احلديث دون والرياضيات والفرنسية العربية هي األساسية التي املواد

فعالية مشكل يطرح العمومية للمدرسة الضعيف العطاء هذا املدرسي املبكر. لالنقطاع

لها. اصصة املوارد تدبير

في التربية بإفريقيا“ ”مرصد برنامج الدولية ترانسبرنسي منظمة السياق أطلقت هذا في

سيراليون،  النيجر، السنغال، املغرب، مدغشقر، غانا، هي: إفريقية بلدان 2007 في 7 يوليوز

املوارد تدبير  حكامة لنظام بتقييم القيام في البرنامج هذا من الهدف حدد وقد أوغندة. 

احملاسبة. مبدأ وتأسيس الشفافية حتسني بغية االبتدائي في السلك املالية

أولى، مرحلة في القيام، تقتضي مشتركة منهجية والتقييم البحث عملية اتبعت ولقد

والقوانني القانونية النصوص حتليل جانب إلى باالبتدائي، التربوية للمنظومة معمق بتقييم

. بها املعمول التمويل آليات وكذلك حتكمها التي التنظيمية والقواعد
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التربوية اخلدمات ومقدمي يشمل األسر ببحث ميداني هي القيام فكانت الثانية املرحلة أما

العمومية.

جلمعيات  رئيسا و53 للمدارس مديرا و60 أسرة رب و1040 مدرسة 60 البحث هذا شمل ولقد

أيضا  االطالع ومت التربية. قطاع  متويل مجال في إقليميا و15 مسؤوال التالميذ وأولياء آباء

واملوظفني اإلقليمية النيابات ملسؤولي الثمني التعاون بفضل احلسابات وسجالت على وثائق

الوطنية. التربية لوزارة احملليني

واملالية اإلدارية  (الوثائق الوثائق حتليل إبان عليها احملصل املعلومات تقاطع سمح ولقد

بتقدمي االستمارة عبر البحث وإجناز املقابالت وخالل التنظيمية) القوانني والقوانني ونصوص

ويقدم وضعفه. قوته نقط في املغربية االبتدائية املدارس تدبير نظام عن  إجمالية نظرة

وجه اخلصوص حتليال تتضمن على والتي النتائج هذه معمقة األول والثاني بكيفية الفصل

باالبتدائي. املنظومة التربوية وتدبير حكامة لبنيات

الهادفة التوصيات من مجموعة لتقدمي التقرير هذا من  األخير الفصل خصص وأخيرا 

باالبتدائي. التربية نظام في املوارد املالية تدبير حكامة لتحسني

أن وبوضوح املنطقة  في للتربية“ إفريقيا ”مرصد إطار في املنجزة الدراسات  تبني وهكذا

للتعليم اجليد االشتغال تعيق التربوي القطاع في الرشوة وسيادة املوارد املالية وهدر التبذير

بهذا التقرير هذا في املقدمة النتائج وتذكرنا اإلفريقية. البلدان من العديد في االبتدائي

مواجهتها متت التي للمشاكل اجليد للفهم فرصة أيضا متنحنا ولكنها املؤلم، الواقع

مالئمة لها. حلول إيجاد بغية توصيات وصياغة
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Üô¨ŸÉH ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG :I π°üØdG

 3) اإلعدادي والثانوي (6 سنوات) االبتدائي أسالك: 4 من باملغرب التربوية املنظومة تتكون

يتخذ  اإلدارية، الناحية ومن سنوات) 3-5-8) والعالي سنوات) 3) التأهيلي والثانوي سنوات)

الوطنية، التربية لوزارة املركزية  اإلدارة درجات: بأربعة هرم شكل املدرسي التعليم نظام

املكون  اإلقليمي واملستوى والتكوين للتربية جهوية أكادميية 16 من املكون اجلهوي املستوى

مؤسسات السلك  عدد التعليمية؛ وبلغ املؤسسات مستوى وأخيرا إقليمية، نيابة 69 من

مستقلة  2007-2006 : 6970 مؤسسة من بينها 2913 مدرسة السنة الدراسية االبتدائي في

في الوسط  تضم 13381 ملحقة ،خاصة التي املركزية (املدارس مجموعة مدرسية و4057

العمومي303 609  في االبتدائي التالميذ عدد بلغ الدراسية، السنة هذه نفس وفي القروي).

هم  يقرب من %53 منهم ما أن كما املدرسي. التعليم مجموع تالميذ من أي 64.5% 3 تلميذ،
منهم إناث.(4) 46% من وأكثر الوسط القروي. في متمدرسون

القروي  الوسط في  76320 بينهم  (من  مدرسا   129123 التالميذ من األعداد هذه ويؤطر

العمومية.  كلهم لنظام الوظيفة االبتدائي التعليم مدرسو ويخضع اإلناث). من و55233

بعد سنة عملهم تعيينهم في أماكن ويتم وطنية، مباراة انطالقا من اجتياز توظيفهم ويتم

اإلقليمية. للنيابات التابعة املعلمني تكوين مراكز في يقضونها البيداغوجي التكوين من

(33 في  28 ب تقدر العمومي التعليم في تالميذ/مدرسني) (نسبة التأطير نسبة أن كما

السكن  تشتت القروي وبسبب الوسط في انه القروي) علما الوسط و25 في احلضري الوسط

نسجل أن ويجب املستويات. متعددة األقسام استعمال  يسود  املبكر املدرسي واالنقطاع 

ان ويكاد جدا، ضعيفا يظل فقيرة اسر من للتالميذ املنحدرين االجتماعي الدعم أن أيضا

في عددهم يبلغ املطاعم املدرسية والذي من املستفيدين عدد ذلك يبني كما منعدما يكون

االبتدائي تالميذ أن التأكيد أيضا املهم من مستفيدا(5)؛و 950621 االبتدائي القروي التعليم

احملافظ توزيع مثل لدعم متدرسهم، اانية االجتماعية اخلدمات من نادرا إال يستفيدوا لم

مخصص القطاع تسيير في ميزانية األساسي اجلزء أن علما املدرسية(6)؛ والكتب واألدوات

%93 سنة 2007. نسبتها تبلغ حيث لنفقات األجور
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1 رقم اإلطار

درهم مليار 31 :2008 سنة الوطنية للتربية العامة امليزانية

للتسيير العمومية النفقات من 26% العامة: امليزانية التربية الوطنية في ميزانية نسبة

6% :2000 الوطنية منذ التربية مليزانية السنوي النمو معدل

ميزانية  من  93% الوطنية: للتربية العامة امليزانية من املدرسني ألجور اصصة النسبة

التسيير

93.5% االبتدائي: في للتمدرس الصافية النسبة

71% االبتدائي: من النهائية السنة في النجاح نسبة معدل

129123 (املوظفون): االبتدائي ملدرسي اإلجمالي العدد

غير متوفر معهم): (املتعاقد االبتدائي ملدرسي العدد اإلجمالي

.3 ج ،2008 السنوي للتعليم، التقرير األعلى الس املصادر:

2007 السنوي التقرير األلفية، أهداف للتخطيط، السامية املندوبية –

للتعليم اصصة امليزانية ازدادت نسبة كيف القطاع؟ بها هذا يتمتع املوارد التي هي ما

تدبير ومراقبة ومتابعة وتنفيذ إعداد عن املسؤولون والفاعلون  البنيات هي ما  االبتدائي؟

بضمان تسمح واملتابعة للمراقبة وآليات معايير  توجد  هل االبتدائية؟ املدارس ميزانية

االبتدائي؟ اصصة للسلك املالية املوارد تدبير في املالية الشفافية

:»FGóàH’G ∂∏°ùdÉH á«dÉŸG äÓjƒëàdG OQGƒe .1
متويل(٧) أساسية  موارد ثالث من باملغرب العمومي التعليم من االبتدائي السلك  يستفيد

هي:

توزيع تعيد التي احمللية اجلماعات وميزانية الدولة ميزانية أي العمومية موارد اإلدارة •

والرسوم. املستخلصة من الضرائب املوارد

أو املدرسية لدى املؤسسات املباشرة املساهمات عبر األسر مصدرها موارد خاصة •

املؤسسات أيضا اخلاصة مصدرها املوارد هذه املتمدرسني. األطفال نفقات لتغطية

(أبناك، خواص ومستثمرين جمعيات) (مؤسسات، الربح تتوخى ال التي اخلاصة
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املدارس. وانتشار تنامي في تساهم والتي شركات...)

على مالية مساعدة تقدم دولية) حكومية غير منظمات (ممولون، خارجية موارد •

العمومية. قروض تسددها اإلدارة هبات أو شكل

السلك ونفقات عامة بصفة الوطنية التربية قطاع نفقات حتليل فإن ذلك، من وانطالقا

خاصة بصفة االبتدائي

اهود الوطني عن ودقيقة فكرة حقيقية إلعطاء كافية ليست الدولة ميزانية من انطالقا

قطاع متويل الفاعلني املتدخلني في تعدد فإن ذلك عن وفضال الوطنية. التربية لصالح املبذول

: متعددة صعوبات يطرح الوطنية التربية

به. موثوق معلومات نظام غياب في خصوصا جتميع املعطيات، مستوى على -

من وجهة التمويل مجال في الفاعلني مبختلف املتعلقة املعطيات انسجام مستوى - على

اصصة األسر بنفقات املتعلقة (املعطيات تشملها التي واملراحل النفقات  محتويات

على سبيل املثال). سنويا للتعليم ليست متوفرة

فاملعطيات الدولة، مبيزانية باخلصوص املتعلقة املعلومات على احلصول مستوى على وحتى -

اصصة الوطنية التربية لوزارة امليزانية العامة عموما تخص العموم رهن إشارة توضع التي

من ألي باب أي حتديد التأهيلي) دون والثانوي واإلعدادي (االبتدائي جميعها الثالثة لألسالك

اصصة امليزانية تفاصيل حول معلومات على نتوفر ال هذا األمر، من وانطالقا امليزانية، أبواب

االبتدائي. للتعليم

إطار في عليها املوافق املعطيات هي معطيات امليزانية املنشورة أن وهو آخر مشكل - وهناك

الفعلية. النفقات مع بالضرورة تنطبق ال ولكنها املالية قانون

للسلك املوجهة املالية عن اإلمدادات عامة فكرة تقدمي إال ميكن ال الصعوبات هذه باستحضار

اإلنفاق ميثل الدولة.؛و ميزانية أي العمومي، للتمويل األساسي املصدر من انطالقا االبتدائي

النفقات وتشكل اخلام، الداخلي الناجت من ٪٥٫٨ حاليا الوطنية التربية مجال في العمومي

العمومية. النفقات مجموع من ٪٣٢ الوطنية التربية مجال في اجلارية
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متنوعة: مصادر بتمويالت من العمومي االبتدائي السلك وهكذا يحظى

إبان منوا امليزانية هذه عرفت ولقد الوطنية التربية ميزانية عبر أوال الدولة من •

يلي: كما األخيرة السنوات

الدرهم) (مباليني الوطنية (2000-2008) التربية ميزانية 1: تطور  جدول

مجموعامليزانيةاالستثمارالتسييرالتجهيزاتاملستخدمونالسنوات

العامة

200015638.4902.516540.91863.518404.4

200116800.71333.518134.21455.019589.2

200218741.71340.920082.61539.721622.3

200320574.01338.021912.01260.023172.0

200421433.61389.222822.81374.924197.7

2005

2006

23091.0

23182.0

1419.0

1629.0

24510.0

24811.0

1260.0

1420.0

25770.0

26231.0

200725239.41731.826971.21629.728600.9

2008----31000.0

السنوي 2008 .التقرير والتكوين التربية ،نظام للتعليم األعلى :الس املصدر
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املرحلة هذه إبان بنوعيه) والثانوي االبتدائي (السلك الوطنية للتربية العامة امليزانية عرفت

يتعلق  فيما الثلث من أقل إال املتوسط في االبتدائي السلك ميثل وال سنويا.(8) 6% ب يقدر منوا

الفترة نفس خالل ينم ولم التسيير. بنفقات يتعلق فيما الربع من وأقل االستثمار. بنفقات

االبتدائي 358.6 مليون  التعليم في التسيير نفقات بلغت 2006 سنة وفي .3% بحوالي إال

املستخدمني  أجور أن على التأكيد مع درهم. مليون 413.8 استثماره نفقات وبلغت درهم،

التي  اتلفة التجهيزات والنفقات باب على حساب التسيير من نفقات 93% من أكثر متثل

آخر من  وجزءا التسيير ميزانية من اجلزء هذا النفقات اجلارية. إن من 7% من إال أقل ال تشكل

الستة والتكوين للتربية اجلهوية لألكادمييات تدبيرها تفويض مت اللذان هما االستثمار ميزانية

طرف عنها من املعبر واحلاجيات املدرسية بالدميغرافية –مبدئيا- تتعلق معايير عشر حسب

تتبنى بأنها الوزارة صرحت أن مبا اجلهوية، العمل خطة إطار في وخصوصا الفاعلني اجلهويني

منط بني فالتعايش اجلديد. املالية قانون مع انسجاما امليزانية تدبير في التعاقدية املقاربة

القطاع، فنمط ميزانية تدبير مستوى على مشاكل يطرح اليوم التعاقد ومنط املالي الدعم

واملراقبة وتدقيق والتقييم املتابعة نفس الوقت في تخص ومساطر إجراءات يتطلب التعاقد

التربية ميزانية  تدبير  والزال احلالي. الوقت في محينة  ليست التي األمور وهي احلسابات

مستوى وعلى املوارد تخصيص مستوى مساطر كبير على بغموض يتميز اليوم الوطنية

وتنفيذ واملراقبة والتقييم  املتابعة وسائل يخص وفيما عليها، للحصول املتبعة املعايير

امليزانيات. تبويب املعلومات حول على احلصول غياب إمكانية عن دون احلديث امليزانية
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املؤسسات لنظام خضوعها من انطالقا األكادمييات تتوفر األكادمييات: ميزانيات •

األكادميية مدير تدبيرها يسهر على أن يجب جهوية والتي ميزانية على العمومية

مصادق عليها عمل خطة وفق واملالية اإلدارية الشؤون بالصرف) ومصلحة (اآلمر

لقواعد احلال بطبيعة األكادميية مالية وتخضع األكادميية. إدارة مجلس من طرف

املالي بالتنظيم املتعلق للمرسوم أيضا تخضع ولكنها العمومية، املالية احملاسبة

99- رقم للقانون كذلك والتكوين. وتخضع للتربية اجلهوية لألكادمييات واحملاسباتي

العموميني  احلسابات وخبراء واملراقبني بالصرف مسؤولية اآلمرين بتحديد اخلاص 61

للتربية اجلهوية  لألكادمييات اصصة املساعدة  مبالغ وتقدر  .(2002 أبريل   3)

باالستغالل بخصوص  اخلاص املالي بالنسبة للدعم درهم مليون 1075 ب والتكوين
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فإن باالستثمار، اخلاص املالي للدعم سنة 2006) وبالنسبة (878 مليون 2007 سنة
سنة 2006.(9) درهم و968 مليون مليون درهم 1143 التوالي وصلت على املبالغ

التربوي القطاع متويل حول أجنزت الدراسات بينت العديد من العائالت: مساهمة •

مبا تعليما مجانيا ليس الرسمية الوثائق به تقر ما وعكس التعليم العمومي أن

أجل من بها يستهان ال مساهمة تتحمل العائالت وأن االبتدائي، التعليم ذلك في

طفل فيما  كل 500 درهم عن بحوالي املساهمة أبنائها. وتقدر هذه متدرس ضمان

لألجور.(10)  األدنى احلد لربع معادال مبلغا ميثل ما وهو وحده، املدرسي الدخول يخص

غياب في أبنائها للمدرسة إرسال عن الفقيرة العائالت العديد من يثني وهذا الواقع

وإضافة بذالت، مصارف أخرى). مدرسية، وأدوات (كتب منتظم دعم اجتماعي أي

االنخراط مصاريف  التالميذ  يؤدي املدرسية والكتب باألدوات اخلاصة للمصاريف

واجلمعية التالميذ وأولياء آباء جمعية في واملساهمة املدرسية،  التعاونية في

القسط أن نسجل  أن ويجب وامللف الصحي. املدرسي وشراء السجل الرياضية،

الشكل على اتلفة املساهمات هذه مصدرها باملدارس اخلاصة املوارد من األهم

التالي:

املدرسية  التعاونية في االنخراط بيع بطاقات من 40% •

القسم  تالميذ صور بيع مداخيل من 10% •

 (... البستنة منتجات الفواكه، (أشجار املدرسة في املعدة  املنتجات من 100% •

تابعة املدرسية املؤسسات أن مبا  ازنية األمالك إدارة من الرخصة طلب شريطة

العمومي. للملك

املدرسي  الدخول إبان تلميذ لكل دراهم 10) املدرسية السجالت بيع من 7.5% •

كان املدارس كما طرف من تباع ال املدرسية أن امللفات مبا للتسجيل“ ك“مصاريف

سابقا). الشأن

وهو  للتالميذ الصحية توفر امللفات تعد املدارس (لم الصحية امللفات بيع %10 من •

الوثيقة الهامة) منهم من هذه يحرم العديد ما
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الدولة وكتابة اليونسيف أجنزته الذي النوعي البحث عبر عليها احملصل وحسب الشهادات

املستجوبني بعض لدى غائبا يبدو اإلنفاق ”فإن الهدف من النظامية غير والتربية األمية حملو

عن النظر وبغض حتقيقه. أجل املدرسة من تطالب بها التي األموال معنى يدركون الذين ال

بواجباتهم املتعلقة باملعلومات العائالت مد في خلل هناك أن فمن الواضح األمية، مشكل
متدرس أبنائهم“(11) عن املترتبة

موارد من  أيضا تستفيد  أن االبتدائية للمدارس ميكن واألجنبية: اخلاصة األموال •

احمللية واجلماعات املدني اتمع جمعيات مع الشراكة اتفاقيات إضافية عبر مالية

حتسني أجل من الغالب في  املوارد هذه وتستعمل  أيضا. دولية منظمات مع أو

حتسني مشاريع متويل يخص وكذا فيما والتجهيزات البيداغوجية التحتية البنية

وعلما بأن الواقع، في صعبة. وضعية في التالميذ والتحصيل ودعم التعلم جودة

ناقصة تظل تدبيرها كيفيات فإن مالية، باستقاللية تتمتع ال املدرسية املؤسسات

غير دوما كانت التي العمومية املالية احملاسبة مستوي على من نقائص ، وتعاني

عدم وبسبب القبلية) املراقبة املساطر، وبطء (تعقيد القطاع تدبير مع منسجمة

للتربية اجلهوية األكادمييات تواجهها التي  والصعوبات  الالمركزية عملية  اكتمال

. الوزارة لها أوكلتها التي امليزانيات تدبير والتكوين في

متويل عن موارد أن يبحثوا اليوم االبتدائية املؤسسات مديري فعلى ذلك، من وانطالقا

من ميكنهم االستفادة املباشرة إال ال ولكنهم الشراكة، اتفاقيات طريق عن إضافية

والرحالت الزيارات تبادل أو مدرسية) أو جتهيزات (أجهزة احلاسوب، الهبات العينية

17 يوليوز 2002 ينص  الصادر بتاريخ الوزاري فاملرسوم واملدرسني، للتالميذ بالنسبة

أو واملادية التقنية املساعدات ميكنها تلقي املدرسية ”املؤسسات أن على بالفعل

وباملقابل الشراكة“. اتفاقيات إطار في خاصة أو عمومية منظمة أية من الثقافية

مباشرة يتلقوا أن من األحوال حال أية االبتدائية في  املؤسسات لرؤساء فال ميكن

املوارد هذه من االستفادة ذلك، مع للمؤسسة، شيكات). وميكن أو (نقود مالية هبات

يحتل شريطة أال ،(1958) العامة لظهير احلريات اخلاضعة اجلمعيات طريق عن املالية

أجهزة مسؤولية في منصب أي التحديد وجه على واملدير املؤسسة عن املسؤولون

اجلمعية املعنية.
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تظل أنها الواقع بقوة حجة فنالحظ اجلماعات احمللية، يخص مساهمات فيما أما

تدبير  مجالس داخل مساهمتها بخصوص أما موجودة.(12)  بل غير جدا،  هامشية

احلضور واملساهمة الفعلية ناحية إشكالية سواء من مبثابة تظل فهي املؤسسات

أنشطة متويل في  املساهمة ناحية ومن املدرسة، بسير املتعلقة النقاشات  في 

يبدو فيما تتمكن لم الوزارية الدوريات حتى بل واملتعلمني، املدرسة لصالح وأعمال
الواقع.(13) هذا تغيير من

º«∏©àdÉH á°UÉÿG á«dÉŸG äÓjƒëàdG  áÑbGôeh §«£îàdÉH á«æ©ŸG ±GôWC’G .2
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مباشر لهما تأثير الوطنية التربية قطاع حكامة نظام مستوى على تغييران أساسيان هناك

اخلصوص: وجه األمر على ويتعلق متويله. ومساطر آلية على



2020

جهوي بعد إعطاء إلى والهادفة تطبيقها في البدء التي مت والالمركزية الالمتركز - بعملية

الساكنة تلبية حاجيات صعوبة املركزية لإلدارة فأكثر أكثر اتضحت فلقد لعملية التنمية.

لالختصاصات تدريجيا نقال اليوم ونشهد اجلهوية؛ على التفاوتات للتأثير بفعالية والتدخل

بتدبير يتعلق فيما وخصوصا واإلقليمي، اجلهوي املستوى إلى املركز من مستوى واإلمكانيات

لها متنح خاصة مبيزانية حاليا تتمتع والتكوين للتربية اجلهوية فاألكادمييات التربوي. النظام

عن  فضال وتستفيد مستقلة)،(١٤) عمومية مؤسسة (باعتبارها املالية وزارة طرف من مباشرة

ميزانية تستهلك ال عندما خصوصا التربية الوطنية، وزارة من مساعدات مباشرة من ذلك

خاصة صعوبات بدون النقل يتم هذا وال املالية. السنة إبان مجموعها في املركزية اإلدارة

(النيابات) واإلقليمية (األكادمييات) وتأهيل للبنيات اجلهوية فعلي، قطاعي غياب تنسيق في

التدبير. وجودة التنظيم مسألة في املدرسية) (املؤسسات واحمللية

حول املتمحورة التدبير ومبادئ الديون بشمولية والقاضي بامليزانية املتعلق باإلصالح اجلديد -

بالبرمجة متعددة السنوات ابتداء العمومي، اإلنفاق بعملية اإلصالح هذا «يتعلق النتائج:

االعتمادات عن بتنفيذ ومرورا للمراقبة وصوال املتوسط املدى على اإلنفاق إطار إعداد  عبر

واحملاسبة واإلجناز العطاء املوجه نحو التدبير هذا امليزانية، لتدبير أدوات جديدة طريق سن

التوجه هذا مع للتالؤم مدعو الوطنية التربية قطاع إن (2007 لسنة قانون املالية (مشروع

واإلقليمية اجلهوية لهياكله االستقاللية منح هي والتي القاعدية مبادئه بتبني اجلديد

حقيقة ثقافة وإقامة بتدبير القرب والنهوض منها)، واحدة اختصاصات كل (بتحديد واحمللية

واحملاسبة. والعطاء اإلجنازات لتقييم

ميزانية إعداد عملية في يتدخلون الذين األساسيون الفاعلون  هم من السياق، هذا  وفي

تطبيقها؟ متابعة ومراقبة في وتنفيذها، وكذلك املدارس

املؤسسة. مدير يرأسه اخلاص والذي تدبيرها مجلس على مدرسة تتوفر كل منذ سنة 2002،

هذه بني ومن الس(١٦). هذا واختصاصات تركيبة(١٥) يوليوز2002 في الصادر الوزاري املرسوم وحدد

بأنشطتها املتعلق التقرير دراسة السنوية للمؤسسة، العمل خطة إعداد هناك االختصاصات

في مرتني أدنى كحد الس هذا يجتمع واملالية. اإلدارية جوانبه ذلك مبا في ، عليه واملوافقة

التدبير مجالس أغلب فإن املبدئية، الناحية ومن الدراسية. السنة ونهاية كل بداية في السنة،

املالية حاجياتها وحتديد املقبلة الدراسية بالسنة املتعلقة املؤسسة وأنشطة تعد مشاريع
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ويوليوز. يونيو شهري دورتي إبان للموافقة عليها اإلقليمية النيابة إلى وترسلها

نيابة كل تقوم املؤسسات مختلف من بها وبرامج األنشطة املتوصل مشاريع على واعتمادا

األكادميية إلى وإرسالها امليزانية، بصدد اقتراحاتها وتعد املالية حاجياتها إقليمية بتحديد

شهري وابتداء من لألكادميية وحاجياتها املالية. العامة امليزانية واحلسم في عليها للموافقة

في عملية  الشروع الوطنية، يتم التربية وزارة في امليزانية قسم وبتنسيق مع ونونبر أكتوبر

بوزارة امليزانية جلنة إطار في عام  بشكل الوزارة  وميزانية  األكادمييات،  ميزانيات مناقشة

االقتراحات في رأيها عن فيها تعبر حيث  إطار“ ”رسالة بإعداد  اللجنة هذه وتقوم املالية.

مالحظاتها وتقدم املقترحة، واملبالغ واالستثمار) وحول البرامج (التسيير بامليزانية املتعلقة

بصدد املالية وزارة مالحظات فان وبصفة عامة أنه اإلشارة على وجتدر املضادة. واقتراحاتها

البرمجة بخصوص اجلهوية وزارة التربية الوطنية واألكادمييات نقائص إلى املوضوع تشير هذا

الزمنية والبرمجة  املشاريع إجناز حالة عن تقرير وتقدمي للحاجيات، الواقعي والتحديد

للتنفيذ.

املالية للسنة املالية قانون مشروع في امليزانيات وتدمج مشاريع تتم املصادقة على وبعدما

وبعد والتصويت، التعديالت وإدخال للمناقشة البرملان أمام القانون هذا عرض يتم املعنية،

االعتمادات بتعيني وذلك التنفيذ مرحلة في آنذاك يدخل املالية قانون على التصويت يتم أن

العمومية. املؤسسات تلف

ولبعض اإلدارية، التراتبية درجات جلميع امليزانية اعتمادات وتدبير تنفيذ مرحلة وتخضع

التعهدات مهام بني ما املسؤوليات لتوزيع وباخلصوص  واملعايير التنظيمية القوانني

األولى، الثالث املهمات عن املسؤول هو بالصرف اآلمر يعتبر واألداء. بالدفع والتصفية واألمر

األخيرة. القيام باملهمة احلسابات خبير املال أو أمني بينما يتحمل
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2 رقم اإلطار

العمومية: النفقات لتنفيذ األربعة املراحل

يظل ويجب أن اإلنفاق. ضرورة تقتضي يالحظ أو املسؤول عبره ينشئ الذي الفعل هو التعهد:

عليها. املنصوص والتأشيرات للقرارات ويخضع امليزانية، به ترخص ما حدود في

اإلنفاق. مبلغ وحتديد االعتماد واقع من إلى التحقق تهدف التصفية:

املعينة. املؤسسة أو الهيئة اعتماد بتسديد إصدار األمر هو باألداء: األمر

اعتمادها. من التخلص من للمؤسسة/الهيئة الذي ميكن الفعل هو األداء:

يتعلق هامة فيما اختصاصات على اليوم والتكوين للتربية اجلهوية األكادمييات مديرو يتوفر

امليزانية اعتمادات تفويض وميكنهم  بالصرف، األمر مسؤولية ويتحملون املالي بالتدبير

األقسام رؤساء املدرسية، املؤسسات مدراء النواب اإلقليميون، اآلمر بالصرف: عن نواب وتعيني
سلطتهم.(17) يعمل حتت آخر مستخدم أي أو باألكادميية املصالح أو

يخص فيما املستوى نفس في والتكوين للتربية اجلهوية األكادمييات كل ليست الواقع، في

وهكذا، بالنسبة للمؤسسات املدرسية. أقل اإلقليمية، واألمر للنيابات االعتمادات تفويض

ميزانية التربية تدبير يخص ما في الرئيسي الدور اليوم لعبت األكادمييات اجلهوية وإن وحتى

نفس كاملعتاد من تعاني زالت ال  املدرسية املؤسسات اجلهوي، فإن على الصعيد الوطنية

للحاجيات. عدم مالءمتها أو املالية املوارد ونقص األنشطة، تنفيذ التأخيرات في مشاكل

يصدر للمدارس اصصة املوارد من الهام اجلزء  فإن سابقا، ذلك إلى اإلشارة متت  وكما

الرياضية واجلمعيات املدرسية التعاونيات في التالميذ انخراط ومصاريف املساهمات عن

ملشاريع املدارس إعداد اخلاصة عند املوارد نقص مبشاكل بشدة ويتم اإلحساس املدرسية...

احملاسبة أبواب حسب  واملوزعة األكادمييات اجلهوية ميزانية أن نعلم أن مؤسساتها. يجب 

األمر  هذا ويشكل املدرسة.(19) خاص مبشاريع تبويب للميزانية لها ليس العمومية(18) املالية

في سببا يكون األحيان أغلب وفي املؤسسة، مشاريع تنفيذ املسجل في أسباب التأخر إحدى

نالحظ وميكن أن املشاريع. وتنفيذ املبادرة اتخاذ عن املدارس تدبير ومجالس املديرين املديرين

اجلديد التعاقدي املنطق تبني بعد يتم لم أنه احلالي الوقت في الواقع حجة قوة بفعل 
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مختلف في الفاعلني جميع طرف من بامليزانية اخلاص اإلصالح  عليه مشروع يحث الذي 

الدرجات.
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التي التنظيمية والقوانني القوانني من ترسانة وكذلك ومؤسسات بنيات املغرب في توجد

بصفة عامة وميزانيات العمومية األموال تدبير في املالية الشفافية ضمان فيها يفترض

أكثر مركزية ال نحو احلالي التربوي اإلصالح اجتاه أن كما خاصة. بصفة الوطنية التربية 

واملراقبة للمتابعة بنيات جديدة بتأسيس ترجم محليني تربويني لفاعلني املسؤولية وحتميل

يكمن ذلك، ومع املدرسية. املؤسسات تدبير ومجالس اجلهوية األكادمييات مجالس إدارة مثل

دورها والبنيات  اإلجراءات  ألداء هذه  مناسبة إمكانيات على تتوفر هل معرفة في املشكل

الصحيح. الوجه على ومهمتها

(قانون املالية بقانون املتعلق التنظيمي القانون اوال القانونية ،هناك النصوص وعلى مستوى

املعايير نسق املنظومة التشريعية وتراتبية على بناء فيه، يفترض قانون إنه 26 أبريل 1999).

(السنوي) املالية قانون ويشكل  العمومية. املالية تدبير لتعريف قار إطار تقدمي باملغرب

بتوزيع املالية وزارة تقوم كل سنة، مداخيل ونفقات الدولة. ففي يحدد الذي اإلطار الشرعي

املعبر من احلاجيات وانطالقا تفاوض: عملية إثر على الوزارات مختلف على الدولة ميزانية

تقديرها حسب املضادة مالحظاتها واقتراحاتها املالية وزارة تقدم وزارة كل طرف من عنها

االعتمادات التي حتدد التأطيرية رسالتها وتنقل السابقة، اوالسنوات ميزانية السنة لتنفيذ

املالية بوزارة التفتيش هيئة طرف من املعدة بصفة عامة هذه الرسالة التأطيرية، املمنوحة،

امليزانية للجنة بالنسبة مناسبة وهي املعنية، املاليني للوزارة املسؤولني مع تناقش والتي

احللول. إيجاد وضرورة السابقة السنة خالل املالحظة لالختالالت انتباههم إلثارة

على املالية بالسهر بوزارة احلسابات) لتدقيق أخرى التفتيش (وهيئات هيئة تتكلف وهكذا

قواعد مع وانسجامها الشفافية  معايير احترام وباخلصوص العام للمال اجليد التدبير 

الوصف إتباعها، يجب التي العمليات مختلف األخيرة وحتدد هذه العمومية. املالية احملاسبة

لإلدارات املالية في العمليات متدخل كل مسؤولية وكذا كل عملية وموضوع الدقيق لألبواب

املسؤولون املال أمناء بالصرف، باألمر واملفوضني بالصرف، اآلمرون أي العمومية، والهيئات
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اختصاصات حتديد مت ولقد العموميون. احلسابات وخبراء بالتوقيع املفوضون األداء، عن

61-99 بتاريخ 29 أبريل 2002. القانون إطار في الفاعلني هؤالء من فاعل كل ومسؤوليات

العمومية املالية تدبير الشفافية في معايير احترام بالسهر على مكلفة مؤسسات وهناك

سنة  دستور جعل ولقد للحسابات.(20)  اجلهوية واالس للحسابات األعلى الس : وهي 

الرقابة  ممارسة للحسابات األعلى الس يتولى » دستورية: مؤسسات االس هذه من 1996

ومصروفات املتعلقة مبداخيل سالمة العمليات من ويتحقق املالية القوانني تنفيذ على العليا

،ويعاقب بتدبير شؤونها قيامها كيفية ويقيم القانون مبقتضى لرقابته اخلاضعة األجهزة

من   96 (املادة » املذكورة العمليات على السارية بالقواعد إخالل كل على  االقتضاء عند

احلسابات (تدقيق مراقبة احلسابات مجلس ميارس مالية قضائية سلطة وباعتباره الدستور).

تدبير احلسابات، (ضبط للقوانني ومطابقتها العمليات وسالمة املتعلقة انتظام اخلارجية)

الهيئات إجنازات تقييم حول املتمحورة التدبير ومراقبة واملالية) امليزانية وكذا انتظام التنفيذ

والفاعلية. واالقتصاد الفعالية يخص ما في املراقبة

امليزانية إلصالح اجلديدة للتوجيهات نظرا أهميته تزداد بدور تقوم بأن مدعوة املؤسسات هذه

والالمركزية  الالمتركز وتدعيم اإلجنازات)(21) على املتمحور والتدبير االعتمادات (شمولية

للتربية والتكوين الوطني حدد امليثاق الوطنية. وبالفعل فقد التربية قطاع في وخصوصا

(19 ماي  والتكوين للتربية اجلهوية األكادمييات بإنشاء  املتعلق 0700 رقم والقانون (1999)

املالي  بالتنظيم املتعلق الوزاري والقرار 2001 أكتوبر   18 بتاريخ الوزاري واملرسوم (2000

يلي: ما لألكادمييات واحملاسباتي

استقالال إداريا مبنحها اجلهوية للتربية والتكوين واختصاصات األكادمييات سلطات  •

واملالي. البيداغوجي املستوى على واسعا

اإلداري وكذا كيفيات ومجلسها والتكوين للتربية اجلهوية األكادميية مدير سلطات •

ملرؤوسيه واختصاصاته بالصرف) كآمر  سلطته  (خصوصا لسلطاته تفويضه

املصالح...) ورؤساء املدرسية املؤسسات (النواب، مديرو

ذلك في األكادمييات مبا ميزانيات تدبير في إتباعها يجب التي واملساطر الكيفيات •

اإلثبات. املالية ووثائق احملاسبة وثائق
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خبراء بالتوقيع، املفوضون بالصرف، اآلمرون التدبير: في هذا املتدخلني مسؤوليات •

احلسابات

إعطاء اهتمام التربوي،مت القطاع حكامة نظام إصالح إلى الهادفة العملية هذه  إطار في

واملالي البيداغوجي تدبيرها في أكبر استقاللية بهدف منحها املدرسية للمؤسسة خاص

بتنظيم  املتعلق 2002 يوليوز   17 بتاريخ الصادر الوزاري املرسوم نص وهكذا ذلك. ،بعد

إعداد بينها واختصاصاتها ومن تركيبتها حدد تدبير مجالس إنشاء املدرسية على املؤسسة

ومشاريع املدرسة. أنشطة متويل اقتراحات

مبناقشة املدرسية مطالب املؤسسة تدبير لس رئيسا باعتباره فإن املدير هذا النص وحسب

النيابة إلى ونقلها اقتراحاتهم وطلباتهم واستقبال هذه الهيئة أعضاء مع ميزانية املدرسة

هذا التدبير، يفتح استقاللية نحو التوجه ولتدعيم هذا اجلهوية. وإلى األكادميية اإلقليمية

وثقافية ومادية تقنية مساعدات «تتلقى املدرسية لكي املؤسسات أمام اإلمكانية املرسوم

املدرسية املؤسسات أن علما إطار اتفاقيات الشراكة». في خاصة أو عمومية هيئة أية من

التي اخلاصة األموال أن كما مصدرها، شيكا) كيفما كان أو (نقدا األموال ميكنها قبول ال

كيفيات  تنظم 2000 التي شتنبر دورية وزارية منها دوريات بعدة مقننة بوضوح عليها تتوفر

الرياضية واجلمعية املدرسية التعاونية في  واالنخراط التسجيل مصاريف استخالص

القيام فيه يفترض الذي اآلخر هي اجلهاز التالميذ وأولياء جمعية آباء إن املدرسي. والتامني

على أن هذا التأكيد املهم ومن املدرسية. للمؤسسة البيداغوجي واملالي التدبير بدور في

تدخل اآلباء من التخوفات بسبب تكوينه واشتغاله تخص صعوبات عدة من اجلهاز يعاني

عمل تأثير أن كما القروي. الوسط في املصلحة) وخصوصا غياب (األمية، املدرسية احلياة في

ضعيفا جدا، يظل املبرمجة األنشطة وعلى املدرسية احلياة على التالميذ آباء وأولياء جمعية

املنكسر، النوافذ زجاج (استبدال جزئية بإصالحات القيام في أغلب األحيان ويتلخص في

التالميذ هو وأولياء جمعية آباء رئيس أن من بالرغم احلنفيات...) إصالح لألبواب، أقفال وضع

التدبير. مجلس في معني عضو

القانونية  والنصوص متويله ونظام املغربي االبتدائي بالسلك هذا التقدمي اخلاص ختام وفي

املبذولة اإلصالح مجهودات من بالرغم أنه التذكير من املهم حلكامته، واملؤسساتية املنظمة

وتدبيره  حكامته نظام في وانحرافات صعوبات يواجه الزال التربية قطاع فإن 2000 سنة منذ
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وقع سلبي  لها واالنحرافات الصعوبات هذه إدارته البيداغوجية واملالية.(22) في نظام وكذا

واملالية البشرية اإلمكانيات  من بالرغم والتالميذ املؤسسات إجنازات  وعلى اشتغاله على

إصالح بالنسبة لعملية نفسه بتأهيل من القيام أيضا التربية قطاع ولم يتمكن املعبئة.

وجود على يؤكد للتعليم األعلى للمجلس تقرير آخر فإن الصدد، هذا وفي الدولة. ميزانية

على وجه االبتدائي والتعليم عامة بصفة التعليم املدرسي ميزانيات تدبير في كبير غموض

هما: أساسيان إكراهان أثير ولقد اخلصوص،

ما أخرى، جهة ومن من جهة، واألكادمييات  املركز  بني ما املوارد تخصيص «قواعد  •

املتحكمة أن املبادئ كما بوضوح، غيرمنظمة املدرسية واملؤسسات بني األكادمييات

الفاعلني جميع ليست معروفة من ضمنيا فيها

حول معلومات بتقدمي ال يسمح الوزارة طرف من املستعمل واإلخبار نظام اإلعالم •

التالميذ»(23). املعتمدة لتعليم العمل برامج مختلف في النفقات الفعلية

آراؤهم بصدد هي ما املدرسة؟ تدبير وبنيات آليات من التربويني الفاعلني أهم موقف ما هو

دور يتصورون  كيف املدرسية؟ املؤسسة هي التي القاعدية اخللية هذه اشتغال شروط

وآليات كيفيات عن الكافية املعلومات ميلكون هل حدة؟ على واحد كل الفاعلني ومسؤوليات

املدارس؟ متويل

اتلفة. األسئلة هذه عن إجابة عناصر البحث نتائج وتقدم
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¬éFÉàfh ÊGó«ŸG åëÑdG : II π°üØdG

وخصائصها األساسية املستجوبة العينة .I

áHƒéà°ùŸG áæ«©dG .1

أكادمييتني  في 2008 مارس شهر إبان املغرب به ترانسبرنسي قامت الذي البحث إجناز هذا مت

الدار البيضاء الكبرى أكادميية وهما عليهما االختيار وقع والتكوين للتربية جهويتني كبيرتني

حيث اختالفهما ومن املتمدرسني عدد حيث نظرا حلجمهما من تافاللت. وأكادميية مكناس

حضرية، األولى حضرية وشبه فاألكادميية اجلغرافي. واالمتداد الوسط واحمليط حيث أيضا، من

لألولى. بالنسبة اجلغرافية الناحية من امتدادا  وأكثر  معظمها في قروية الثانية بينما

وتنتمي  البحث. يشملها هذا التي 60 مدرسة من املكونة األمر على العينة هذا وسينعكس

تافاللت). مبكناس و5 بالبيضاء 11) نيابة 16 ل الستون املدارس هذه

التربية وزارة قدمتها التي قائمة املدارس من انطالقا عشوائية قرعة عبر اختيارها مت ولقد

التالي:  الشكل على املدارس وتتوزع هذه الوطنية(24)

ألكادميية مكناس  تنتمي مدرسة و41 الكبرى البيضاء ألكادميية الدار مدرسة تنتمي 19 -

تافاللت

بأكادميية  و9 البيضاء بأكادميية  14) احلضري وشبه احلضري الوسط في مدرسة تقع 23 -

تافاللت) مكناس

و32  البيضاء (5 بأكادميية العينة من ما يقارب 62% أي القروي، بالوسط 37 مدرسة تقع -

تافاللت) مكناس بأكادميية

لكل  مبعدل 17 أسرة التالميذ، أي وأولياء آباء من 1040 إلى باألسر اخلاصة االستمارة ووجهت

التالي: الشكل على املستجوبة األسر مدرسة. وتتوزع

(68.2%) تافاللت مكناس بأكادميية أسرة (%31.8) و709 البيضاء بأكادميية 331 أسرة -

(38.7%) حضرية أسرة (أي %61.3) و402 قروية 638 أسرة -

أكادميية  اسر من 553 بينما (74.3%) حضرية هي البيضاء بأكادميية مستجوبة 246 أسرة -
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(78%) قروية هي تافاللت مكناس

مديرا   59) للعينة املشكلة  املدرسية املؤسسات مديري جميع أيضا البحث شمل ولقد

مسؤوال  و15 التالميذ(25) وأولياء آباء رئيسا جلمعيات 53 جانب إلى واحدا( مساعدا ومديرا

اإلقليمية. بالنيابات ماليا

ÚHƒéà°ùª∏d áeÉ©dG ¢üFÉ°üÿG .2
املستوى اجلنس،ة السن، املستجوبني: موع العامة اخلصائص التالي اجلدول يلخص

:(%) التعليمي

التمـدرسالـجـنـسالـسـن مسـتـوى

من أقل 
سنة 30

بني ما
30 و 50 

سنة

من أكثر
سنة 50

جامعيثانويابتدائيبدونذكورإناث

--14.469.216.454.145.964.126.5األسر

مديرو
املدارس

-58.042.005.595.0--28.360.0

رؤساء
ج.آ.أ.ت

-73.626.402.098.015.043.415.024.6

مسؤولو
النيابات

06.713.380.0-06.393.7غ مغ مغ م

و50 سنة، ومع ذلك،  30 بني ما فئاتهم، تتراوح بجميع املستجوبني، أغلبية أعمار يتضح أن

في متقدمون وأولياء التالميذ آباء جمعيات ورؤساء املؤسسات مديري أن إلى اإلشارة جتدر

أعمار  فيه الوقت الذي تقل في 30 سنة. عن عمره يقل ال أحد منهم حيث نسبيا السن

حسب اجلنس، من  توزيع املستجوبني يخص وفيما سنة. الثالثني عن (األزواج) من األسر 14.4%

وهن أقلية .(54.1%) (األزواج) األسر فئة في األغلبية يشكلن كون النساء على التأكيد املهم

هناك 3 مدارس  البحث، لعينة واملشكلة مدرسة بني60 فمن األخرى. الفئات في صغيرة جدا

بالبيضاء. كلها وتوجد امرأة ترأسها واحدة التالميذ وأولياء آباء وجمعية نساء، تديرها

سنة،   30 إلى  منهن  14.4% أعمار وتصل  (54.1%) نساء املستجوبني  األسر أرباب أغلبية
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االبتدائي. التعليم أكملن منهن 26.5% أن حني في (64.1%) أميات وأغلبيتهن

أن أن نسجل  املهم لألسر، فمن الرئيسية السوسيواقتصادية اخلصائص فيما يخص أما

األسر  أرباب من 63% فنسبة العدد: حيث من كبيرة بأسر األحيان أغلب  في يتعلق األمر 

أنهم  من %10 يصرحون يقارب وما 4 إلى 6 أشخاص، مسؤولية يتحملون بأنهم يصرحون

ف31%  متواضعة: مبداخيل كبيرة ولكن أسر إنها 10 أشخاص. من أكثر مسؤولية يتحملون

هو  لألجور األدنى أن احلد (علما و2400 درهم 1200 بني يتراوح ما الشهري دخلهم يصرحون أن

هو 3600  الشهري دخلهم أن يؤكدون القروية) لألسر بالنسبة 10%) و13.2% درهم)، 1880

ويشكلون  الشهري، دخلها بالضبط تعرف ال األسر من 33.1% أن نسجل أن ويجب درهم.

ااملستقل  الشغل فهو املصرح به مصدر الدخل األول أما القروي. الوسط في 42.2% نسبة

للدخل  الثاني املصدر أما القروية)، لألسر بالنسبة 27. %) و41.2% بنسبة والفالحة (29.8%)

بالنسبة  و38.5%  املستجوبة، األسر مجموع من 32.3% بنسبة واألصدقاء» «العائلة فهو

متلك  الوسط القروي) أنها في 74%) األسر %64.4 من ذلك تصرح عن وفضال القروية. لألسر

هذه  وستتقلص ألرض. بامتالكها  تصرح القروي) الوسط في 66.6%) و50.2% مسكنها،

نقال هاتف المتالك بالنسبة ارتفاعا ولكنها أكثر (15.3%) سيارة المتالك بالنسبة النسبة

واحلضري. القروي الوسط ما بني ضئيل اختالف مع (%91.4) وتلفاز (94.6%)

املهنة في األقدمية مثل التربويني املهنية للمسؤولني اخلصائص بعض التالي اجلدول ويعرض

املالي. التدبير في تكوين من واالستفادة

التربويني  املهنية للمسؤولني اخلصائص :3 جدول

املهنة املالياألقدمية في التدبير في التكوين

سنوات 5 و10 أقل من 5 بني ما
سنوات

 10 من أكثر
سنوات

النعم

املدارس %77%23%40%33.3%25مديرو

ج.آ.أ.ت %89%11%4.2%33.3%62.5رؤساء

النيابات محددمسؤولو محددغير محددغير %56.2%43.8غير

من  أكثر بينما 5 سنوات، عن تقل في املهنة أقدمية لهم فقط املديرين ربع أن يتنب وهكذا
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في جتربة من 10سنوات أكثر و%40 لهم سنوات، تتجاوز 5 اإلدارة في جتربة منهم لهم 73%

في  تكوين أبدا من أي أنهم لم يستفيدوا األقدمية(26) فإن %77 يؤكدون هذه ورغم اإلدارة.

املالي. التدبير

بهذه يقومون  الثلثني من يقرب  ما  فإن التالميذ وأولياء آباء جمعيات رؤساء يخص وفيما

أبدا في  يساهموا لم املستجوبني الرؤساء من أن 89% 5 سنوات، كما عن تقل مدة في املهمة

أغلبية املسؤولني أن هذا األمر في واملدهش املدرسية. املؤسسات مالية في تدبير تكوين أي

تكوين أي من أبدا يستفيدوا لم أنهم يصرحون (56.2%) اإلقليمية النيابات في املاليني

ورشات  أن  71.5% فيصرح  منه استفادوا الذين منهم  43.8% أما املالي. التدبير بخصوص
(27).2007-2008 الدراسية السنة إبان نظمتها األكادميية املوضوع هذا في التكوين

åëÑdG ´ƒ°Vƒe ¢SQGóŸG ¢üFÉ°üN  .3
منهم 12296 حضريا  مسجال، تلميذا 25023 شملها البحث التي الستون املدارس تستقبل

احلضري  الوسط في 534) تلميذا في كل مدرسة 417 مبعدل أي (51%) قرويا (%49) و12727

منهم 638 في  طرف 1086 مدرسا من التالميذ هؤالء تأطير ويتم القروي). الوسط في و344

و30  بني 20 ما القسم في التالميذ معدل ويتراوح معه. متعاقدا (%59) و96 القروي الوسط

ألكثر  بالنسبة تلميذا 30 من أكثر إلى ويصل (58.3%) املؤسسات ألغلبية بالنسبة تلميذا

.(35%) املدارس ثلث من

ب تقدر جناح  بنسبة الوطنية املعدالت مع التالميذ طرف من املسجلة النتائج وتتطابق 

ب6%. ونسبة انقطاع تقدر 79.4%

إلى 60  ب30 دقيقة تبعد منها 35% اإلقليمية: النيابة مقر عن بعيدا أغلب املدارس وتقع

يقصدون  التالميذ معظم أن كما ساعة، من بأكثر تبعد منها و25% النيابة، عن دقيقة

العمومي. يستعملون وسائل النقل منهم (%87) و3.3% األقدام مشيا على املدرسة

للشرب الصالح املاء توفر أساسية: مؤشرات حسب ثالث فئات املدارس إلى صنفت ولقد

متوسطة  – جيدة (3 اختيارات: وقاعات الدروس البنايات )، وضعية نعم وال (اختياران: باملدرسة

وانطالقا من 30). أكثر و30 – بني 20 ما – 20 من (أقل مدرس لكل التالميذ وأخيرا عدد رديئة)، –
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التي  النقط مجموع – ممتاز) سيشكل متوسط – (ضعيف 0-2-3 من مكون تنقيط سلم من

مؤشر. بكل اخلاصة العالمات مجموع نتيجة مدرسة عليها كل حتصل

تداخل من انطالقا املستخرجة للمدارس الرئيسية األنواع فكرة عن التالي اجلدول ويقدم 

الثالث. املؤشرات

الرئيسية املدارس أنواع :4 جدول

التأطيرالنقطةالبناياتالنقطةاملاء النقطةنسبة
مجموع
النقط

عدد
املدارس

تلميذ3جيدة3نعم 20 3910أقل من

302817-320جيدة3نعم

220متوسطة3نعم 382أقل من

320جيدة0ال 367أقل من

330جيدة3نعم من 0612أكثر

020رديئة3نعم 362أقل من

و330جيدة0ال 20 251مابني

220متوسطة0ال 351أقل من

230متوسطة3نعم من 051أكثر

و030رديئة3نعم 20 بني 254ما

و230متوسطة0ال 20 بني 241ما

330جيدة0ال من 031أكثر

و030رديئة0ال 20 بني 221ما

من املدارس: أنواع أربع مت استخراج وهكذا
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الصالح للشرب  املاء وتتوفر على جيدة، ظروف تشتغل في العينة من مدارس 10 •

بذلك  وهي تلميذا  20 من اقل مدرس كل ويؤطر جيدة حالة في بنايات وعلى

في اموع.  نقط 9 حصلت على

على 8 نقط  وحصلت في ظروف مقبولة القول أنها تشتغل ميكن مدرسة 19 •

اموع. في

مجموع  ان مبا األدنى احلد ظروف تشتغل في العينة) من  (أي 35% 21 مدرسة •

6 نقط.  يتجاوز ال نقطها

بني  يتراوح ما نقطها ان مجموع مبا سيئة ظروف تشتغل في مدارس 10 وأخيرا •

نقط. و5 2

الشروط على تتوفر ال البحث التي شملها نصف املدارس من أكثر أن بصفة عامة القول ميكن

 48% وأن املؤسسات، نتائج التالميذ وحتسني وضمان جناح عادية بطريقة املطلوبة لالشتغال

املطلوبة. على الشروط متوفرة اعتبارها ميكن هي التي من املؤسسات فقط
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اخلاصة وثائق احلسابات وفحص املعطيات املالية بتجميع البحث هذا إطار في أيضا القيام مت

اخلاصة املعطيات احلصول على مت ولقد في نفس اال. النيابات بوثائق ومقارنتها باملدارس

مسؤولي مع املقابالت ومن للمدرسة املالية  الوثائق من أساسي بشكل  املدارس مبيزانية

و33%  املقابالت، مصدرها املعطيات هذه من و50% مدرسة)، 28 على 60 أي املدارس(46.7%،

إحداهما البيضاء الدار بأكادميية (مدرستان حصريا للمدارس املالية الوثائق مصدرها منها

قروية). واألخرى حضرية

 52 مع أجريت  فلقد املدارس مبيزانية  اخلاصة املعطيات تكملة إلى الهادفة املقابالت أما 

ومحاسب واحد.  املدرسية تدبير املؤسسة مجلس في أعضاء و4 مساعدين مديرين و3 مديرا

على  احلصول أو أموال جمع لها بتنظيم عملية مرخص غير املدرسة أن منهم 68.3% ويصرح

احلكومة. غير أخرى مصادر من مالية مساهمات

خصوصا اإلقليمية للنيابات املالية احلسابات وثائق ويحللوا يجمعوا أن الباحثني على وكان

 15 من  ماليا مسؤوال 15 بأجوبة العمل هذا استكمال مت  ولقد املدارس. بوثائق ملقارنتها

مكناس  ألكادميية البيضاء و5 ألكادميية منهم 11 ينتمي بهم خاصة استمارة على نيابة

تافاللت.
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التالية: النقط في والتي ميكن تلخيصها بعض الصعوبات البحث هذا إجناز اعترضت لقد

 30 من املعدل في حتتاج نسبيا، طويلة االستمارة تعبئة مدة االستمارة:  طول •

بالنسبة  ساعة من أكثر وإلى لالستمارة املوجهة لألسر، بالنسبة دقيقة 45 إلى

اخلدمات. ملقدمي املوجهة لالستمارة

اخلاصة لالستمارة بالنسبة خصوصا العربية (الدارجة الترجمة صعوبات •

مراجعة حصص  إبان جتاوزها مت ولكن التجريبي البحث منذ  برزت والتي باألسر)

االستمارات.

التالميذ خروج املستجوبني لدى استجواب يتم حيث باألسر، اخلاص البحث عرف •
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عن جيدة معلومات يقدمن فهؤالء التالميذ. ألمهات كبيرة مساهمة املدارس، من

املتعلقة وخصوصا املالية، اجلوانب عن معلومات يقدمن ال ولكن األطفال متدرس

معرفة مبصاريف على فهم ذلك، من العكس على التمدرس. أما اآلباء، مبصاريف

أبنائهم. متدرس يتم بها التي الكيفية عن القليل إال يعرفون ال ولكنهم التمدرس،

القروي. الوسط في املنعزلة املدارس لبعض الوصول صعوبات •

من أهداف التخوف بسبب املدارس في بالبحث للقيام رخصة على احلصول مشكل •

أكثر، البحث، وتوضيحه  بهدف تتعلق عديدة تفسيرات تقدمي يجب كان البحث.

املدرسية املؤسسات متويل وآليات  مبساطر أفضل معرفة سياق في وموضعته

التالميذ نتائج وحتسني واشتغالها، عطائها حتسني بهدف

منها جدوى ال بتنقالت أحيانا ترجم املدارس النيابات ومديري ما بني غياب التواصل  •

للباحثني

استمارات   5 إال تعبأ لم النيابات: في  املاليني املسؤولني  مع البحث إجناز مشكل  •

الوثائق  تقدم ولم  استمارة،  16 بني من النيابات في  املاليني للمسؤولني موجهة

املدارس أموال تدبير ومساطر كيفيات حول املطلوبة واملعلومات باحلسابات اخلاصة

النيابات. في عليها احملصل املعطيات مع انسجامها حول وال

املدارس والنيابات في باحلسابات املتعلقة الوثائق نقص غياب أو •

في املدارس ماليني مسؤولني غياب •

والنيابات املدارس في  املعلومات إلى الوصول و/أو املسؤولني استجواب  استحالة •

للنائب الشخصي اإلذن بدون

إلى اإلشارة امعة ميكن املعطيات على املشاكل أثرا لهذه جعلت التي العناصر بني ومن

يلي: ما

للباحثني) منها ال جدوى التي التنقالت البحث (بعض إجناز في التأخير •

السنتني في للميزانية املكونة املبالغ بصدد عليها احملصل املعطيات ضعف أو غياب •

وتوزيعها مصدرها بخصوص األخيرتني،
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وباملوارد اإلقليمية النيابة طرف من املدرسة بتمويل يتعلق ما كل عن غياب اجلواب •

املالية الوثائق  غياب بسبب إنفاقها وكذا املدرسة عليها حصلت التي العينية

ما وهو عليها.  من احلصول التمكن أو عدم النقص أو بسبب والنيابات للمدارس

تصريحات بني ما التطابق  من للتأكد البحث  اعترضت التي التعقيدات  يفسر

أخرى. جهة النيابات من ومسؤولي جهة مسؤولي املدارس من

البحث نتائج وحتليل تقدمي : II

وذلك: البحث لهذا األساسية سنقدم النتائج

فئات املستجوبني مختلف طرف من عليها التعرف التي مت املشاكل أهم بإحصاء •

طرف من شكايات األحيان أغلب في بصددها قدمت التي املشاكل من  بالتأكد •

باألمر املعنيني أغلب

املدارس مالية تدبير لبنيات املستجوبني معرفة درجة عن إجمالية نظرة بتقدمي •

للمعلومات درجة وصولهم وخصوصا املالي التدبير هذا في مشاركتهم بتقييم •

املالية

املدارس مالية تدبير في العام املال وهدر الرشوة والهدايا مشاكل تفشي بتحديد •

واهم البالد في العامة املشاكل بعض جتاه املستجوبني مواقف بأخذ وأخيرا •

املطروحة كأولويات ملواجهتها املقترحات
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اذ جند العمومية: في املدارس أبنائهم متدرس عن اآلباء رضى عدم إبراز من البحث متكن لقد

في  النسبة هذه تشكل (وال جدا جيد التمدرس بأن منهم يصرحون فقط نسبة6.1% ان

مقابل 50.2%  القروي) الوسط (%32.2 في يرون أنه جيد %2.2) و30% سوى القروي الوسط

ضعيف أو ضعيف  و%13 يرون أن التمدرس الوسط القروي) في 56.4%) يعتبرونه متوسطا

الرضى عدم درجة أن كما أبنائها متدرس على نوعية راضية غير األسر فإن اموع، وفي جدا.

من فأكثر أخرى، جهة ومن احلضرية. األسر مع مقارنة القروية العائالت ارتفاعا لدى  أكثر
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أنهم لم مبا أبناؤهم فيها يتمدرس التي املدرسية أي اهتمام للمؤسسة يعيرون ال اآلباء ثلث

ومع  األقل. على واحدة مرة أبنائهم مدرسة زاروا أنهم صرحوا الذين 63% مقابل أبدا يزوروها

في تدبيرها املشاركة أنشطتها، وال في املساهمة تعني بالضرورة ال املدرسة زيارة فإن ذلك،

التالية: الترسيمة ذلك تبني كما

على تدبير املدرسة األسر أرباب تأثير درجة :1 ترسيمة

أنه  يرى %20 منهم مدرسة أبنائهم، زاروا يؤكدون أنهم ال%63 الذين من بني أن جند وهكذا

شؤون  في تدبير يشاركون اآلباء أن مقتنعون و14% املدرسة، التأثير على قرارات بإمكانهم

املدرسة.

ف%15.6 من  املدرسية. اخلدمات بضعف اخلصوص وجه على اآلباء عدم رضى تفسير وميكن

تؤكد  األسر من و12% املدرسية، الكتب توزيع من استفادوا أبناءها أن تؤكد املستجوبة األسر

البذلة  من استفادوا أبناءها أن تؤكد األسر من و4.3% األدوات املدرسية، من استفادوا أبناءها أن

استفادوا من  أو املدرسي، النقل من استفادوا أبناءها أن تؤكد  األسر من و0.7% املدرسية،

أكثر تصبح النسبة هذه املوازية (12.7%). املدرسية األنشطة ومن (24.5%) واللقاحات األدوية

وباستثناء .(38.6%) القروي الوسط في وخاصة املدرسية املطاعم خلدمات أهمية بالنسبة

أبنائهم مدرسة زاروا يشاركون اآلباء يعتقدون أنأن

املدرسة شؤون تدبير في

بإمكانهم أنه يعتقدون

قرارات املدرسة، التأثير على
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اآلباء  من 97% حسب مجانية هي األخرى اخلدمات جميع فإن املوازية، املدرسية األنشطة 

من   62% فإن املدرسة، خارج  تقام التي لألنشطة وبالنسبة منها.  أبناؤهم استفاد الذين

عنها. تؤدي بأنها كانت تصرح األسر

مصاريف باخلصوص يؤدون  أنهم  املستجوبون اآلباء يصرح املالي، العبء هذا إلى وإضافة

ويؤكد ،(84%) التالميذ  وأولياء  آباء جمعيات في االنخراط ومصاريف (89.5%) التسجيل(28)

جتهيزات  استعمال  ومصاريف اخلصوصية الدروس لكلفة حتملهم و1.2% 2.5% فقط

املدرسة.

التي اخلمس األولى املشاكل قائمة في األولى املرتبة املدرسة كلفة حتتل ملاذا يفسر هذا كل

املدرسة  كلفة أن ترى القروي) الوسط في 41%) منها 34.5% ف وبالفعل األسر. تواجهها

 27.4%) الصحية املرافق بغياب متبوعا مواجهته، عليهم يجب الذي األساسي املشكل هي

خاصة في الوسط (27.2%) والبنايات للقاعات املتدهورة احلالة الوسط القروي)، في و34.5%

األكثر ترددا وهو والكتب املدرسية األدوات النقص في فهو الرابع املشكل (%35). أما القروي

مع (20.5%) املدرسني تغيبات مبشكل متبوعا القروي)، الوسط في و28% 29%) األسر عند

والقروية(29). املدارس احلضرية بني فرق أي غياب

املدرسة كلفة التالية: األساسية املشاكل يواجهون فيصرحون أنهم للمديرين بالنسبة أما

رداءتها أو الصحية املرافق غياب ،53.3%) البنايات وضعية تدهور ،(55%) لآلباء بالنسبة 

نقص الكتب غياب أو (31.7%) للتالميذ بالنسبة املدرسية األدوات نقص غياب أو ،(73.3%)

(28.3%) للمدرسني بالنسبة الديداكتيكية والدعامات املدرسية

أكثر وأولياء التالميذ فإن آباء جمعيات رؤساء أثارها التي األساسية املشاكل بخصوص أما

مقابل بالنسبة لآلباء مشكلة تشكل التمدرس أن كلفة يرون ال (52.8%) نصف هؤالء من

مشكل  من تعاني املدرسة يصرحون أن فإن 45.3% أخرى جهة ومن متاما. العكس يرون 47.2%

و43.4%  تافاللت) مكناس ألكادميية بالنسبة 48.6% إلى النسبة هذه (تصل البنايات تدهور

تافاللت). مكناس بأكادميية 46%) رداءتها أو الصحية املرافق لغياب بالنسبة

اجلنسي والتحرش العنف مثل املنحرفة بالسلوكات  املرتبطة  املشاكل أن نشير أن يبقى

إليها أشارت املدفوعة الشرعية غير املالية واملبالغ اخلصوصية وتغيبات املدرسني والدروس
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النادرة من  احلاالت بعض وأثيرت األسر املستجوبني أرباب من 2% من أقل تشكل ضئيلة نسبة

التالميذ(31).   جمعيات وآباء وأولياء رؤساء و املديرين(30) طرف

اقل أو  هامشية املستجوبني يعتبرونها املشاكل، فإن هذه وجدت وإن وحتى وبكل وضوح،

مضى لقد التمدرس. وجودة التربوية باخلدمات املرتبطة تلك من أهمية أقل وبالتالي انتشارا

األسر، وأن خصوصا  للتربية طلبا فيه يعتبر  التعليم  تعميم مشكل كان الذي  العهد

فاألمر يتعلق باألحرى اليوم أما أهمية التمدرس، تعي تكن لم القروي، الوسط في خاصة

وأدوات (كتب واالجتماعية التربوية اخلدمات  وكذا املدرسة تقدمه الذي التعليم بجودة

ضمان شروط  وحتسني التمدرس لتشجيع احتياجا األكثر ونقل...) لألسر ومطاعم مدرسية

. استمراريته
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التي املشاكل شكايات بخصوص قدموا أنهم اعترفوا من اآلباء الذين عدد قليل إال يوجد ال

و%37 حسب نوع  20% بني نسبتهم ما وتتراوح أبنائهم. مدارس في تعترضهم يصرحون أنها

أو السالمة البدنية واألخالق الصحة مبشاكل يتعلق األمر ملا النسبة هذه وترتفع املشاكل.

اجلنسي. التحرش أو والعنف اجلسدية العقوبات مثل لألطفال

لدى رئيس جمعية آباء وأولياء ثم و62%) 30 بني (ما املدرسة مديري لدى أوال اآلباء يشتكي

لآلباء بالنسبة املدرسة. تدبير  لدى مجلس يشتكون ما ونادرا و54%) 14 بني (ما التالميذ

ضعيفا،  كان شكاياتهم أثر أن %11 إلى %33 منهم يرى شكاية، قدموا أن لهم سبق الذين

السبب  لهذا أنه األرجح ومن من املشتكني. ل%25 إلى 87% بالنسبة متاما منعدم األثر وهذا

بني ومن التمدرس. مشاكل شكايات ملا تواجههم تقدمي عن املستجوبني اآلباء أغلبية متتنع

في يأتي كسبب املدرسة مسؤولي في الثقة  فقدان  شكايات  تقدمي عن االمتناع أسباب 

شيء بأي يقومون ال باملشاكل على علم هم الذين املسؤولني هؤالء أن مبعنى األولى املرتبة

املتعلق السبب الثانية املرتبة في ويأتي شكاياتهم. مآل في شك أي اآلباء يساور وال حللها،

من نعرف «ال أجابوا: املستجوبني  من ان جزءا كبيرا مبا املسؤوليات  املعلومات حول بغياب

الشكاية». لتقدمي نقصد

تواجههم التي املشاكل كل عن يقدمون شكايات ال فإنهم وبصفة عامة للمديرين بالنسبة

ونقص التجهيزات (87.5%) (%87.5) ونقص حالة البنايات األولى من بالدرجة يشتكون فهم

العنف وحاالت الصحية (60%) للمرافق املتردية واحلالة (% (%71.4) وتغيباتهم (66.7. املدرسني

بالتمويل املدرسة توصل في والتأخير (53.8%) األقسام  واكتظاظ (57.1%) األمن وانعدام

هي التي اإلقليمية النيابة إلى  عامة بصفة  الشكايات هذه وتوجه  .(32)(50%) بها اخلاص 

التدبير مجلس إلى يتوجه هؤالء وال إلى 100%).  75%) املؤسسات لرؤساء الرئيسي احملاور

البنايات وحاالت املدرسني، تغيبات يخص فيما إال والتكوين  للتربية  اجلهوية األكادميية أو 

لآلباء. املدرسة بالنسبة وكلفة الصحية واملرافق

أن نسبة نسجل املهم أن من التالميذ، وأولياء آباء جمعيات رؤساء شكايات يخص وفيما

ومن مستجوبا). و25 على 53 1 ما بني (حيث تراوحت كانت ضعيفة السؤال هذا اجلواب على
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األقسام اكتظاظ بذلك بخصوص قاموا فقد شكايات وقدموا على السؤال أجابوا الذين بني

حاالت العنف وانعدام ،(65.2%) الصحية للمرافق املتردية احلالة البنايات (71%)، (%75) حالة

املدرسني وتغيبات (50%) األكفاء غير املدرسون ،(55.6%) النقص في املدرسني ،(57.1%) األمن

حلاالت بالنسبة عدا ما اإلقليمية للنيابات أساسي بشكل هذه الشكايات ووجهت .(40%)

حتقق الشكايات التي أن على ونشير أخيرا احمللية. الشكايات للسلطات وجهت حيث العنف

املصرح  و6 على 55 املديرين، مصرح بها من طرف  بني 64 حالة من حالة 11) نادرة هدفها

التي األسباب أحد األمر  هذا ويشكل التالميذ. وأولياء آباء جمعيات رؤساء طرف  من بها

هي شكاية تقدمي عن لالمتناع الرئيسية األسباب ألن للمسؤولني، توجيه شكايات متنع من

املدارس، عن املسؤولني في الثقة وغياب املشاكل خطورة من بالنسبة للمستجوبني التقليل

باألمر أبدا» املعنيني الشكايات إلى تصل «ال املشاكل: فعلية حلل إرادة على توفرهم عدم أي

باستقبال خاصة لبنية وجود ال أنه إلى اإلشارة جتدر جدا». وقتا طويال تستغرق «الشكايات أو

أن أغلبية إلى إضافة اإلقليمية، النيابات في وال املؤسسات املدرسية الشكايات في ومعاجلة

كتابية  وثائق أو في في محاضر دون أن تدون شفوي بشكل متت اآلباء من الواردة الشكايات

أخرى.

¢SQGóŸG á«fGõÑe ÒHóJ äÉ«æH áaô©e áLQO .3
وكيفيات ببنيات معرفتها  تدني األسر أوساط في البحث  نتائج تكشف عامة، بصفة

تدبير  عن هو املسؤول من يعرفون ال ف31.5% وهكذا متويلها. وميكانيزمات املدارس اشتغال

و %6.8 يرون أنها  املسؤول عن ذلك، هو املؤسسة مدير أن %41.8 يؤكدون و املدرسة، مالية

ال  أنه ولنسجل الوطنية. التربية لوزارة املركزية اإلدارة أنها و%6.7 أجابوا اإلقليمية، النيابة

املستجوبني  من 64% فإن ذلك مالية املدرسة. وفضال عن إدارة التدبير في مجلس دور ذكر أحد

أبنائهم بها  مدرسة أن و%15.8 فقط يؤكدون تدبير، مجلس للمدرسة كان إذا ما يعرفون ال

: التالية الترسيمة ذلك تبني كما تدبير مجلس
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اآلباء بوجود مجلس تدبير املؤسسة املدرسية معرفة :2 ترسيمة

بني ومن التدبير: مجلس في أنشطة يشاركون من اآلباء القليل فإن هذا الواقع، من وانطالقا

كما  فيه، أعضاء ليسوا فإن %92 منهم تدبير، أن للمدرسة مجلس يعرفون ال%15.8 الذين

ومنط  تركيبته عن معلومات ميلك ال اجتماعاته. إن ثلثهم أبدا في يشاركوا لم منهم 90% أن

جدا (10.2%). ومفيد مفيد (%64.7) بل (%57) أنه معظمهم صرحوا في حتى وإن اشتغاله

ال  أو تختلس أنها يعتقدون ال %61.7 من املديرين فإن للمدارس، املوجهة املوارد يخص وفيما

استقاللية  بأية تتمتع ال فان املدرسة املديرين يعرفون. وحسب ال و35% املدرسة، إلى تصل

ميكنها  وال من املستجوبني، ل78.3% بالنسبة بنفسها اقتناء مستلزماتها ميكنها ال ، إذ مالية

املديرين  من 100% ان  كما احمللية).  اإلدارة و املركزية اإلدارة  من مباشرة بصفة أموال  تلقي

احمللية(33)، اإلدارة من أو املركزية احلكومة  من مالي مورد أي تتلقى ال أن مدرستهم يقولون

%71.7 من  أجوبة حسب تسلم للنيابة مالية تقارير بإعداد مدرسة مطالبة فكل ذلك، ومع

يعرفون.  و%18.3 ال للمفتشني يقدمونها و%3.3 منهم املديرين

املدير أن إلى اإلشارة املدرسية من املهم املؤسسة تدبير في املسؤوليات لتحديد بالنسبة

للمهام بالنسبة أما ،(98.3%) إدارة املدرسني يخص فيما بوضوح إال مسؤوال نفسه يعتبر ال

موزعة فإن املسؤولية املدرسية (30%) النفقات مراقبة أو (31.7%) إصالح البنايات مثل األخرى

اليعرفو�
64%

نعم
16%

ال
20%
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األكادميية). اآلباء، جمعية التدبير، (مجلس اآلخرين الفاعلني على

طرف %1.7 من  املدرسة من ميزانية إعداد إال بصدد اإلشارة إليه تتم ال ، املركزية اإلدارة دور إن

(30%) املدرسية تدبير املطاعم عن املسؤول هو من يجهلون كبير منهم وجزء املستجوبني،

ميزانية إعداد عن أيضا أو املدرسية (17%) التجهيزات اقتناء وعن (18%) املدرسة نفقات وعن

 .(26.7%) املدرسة

التالية: عن املهام املسؤول هو يعرفون من ال الذين املديرين نسبة :3 ترسيمة

أن مدرستهم املديرين جميع يؤكد املدرسية املؤسسة لتدبير اجلديدة البنية فيما يخص

ويعرف ،(80%) و2006 2003 بني ما املدارس بالنسبة ألغلبية تدبير أنشئ مجلس على تتوفر

التدبير،  الس املنظم النص منهم ويجهل 6.7% هذا الس، رؤساء من املديرين أنهم 93.3

الس. لهذا الرئيس القانوني هو املؤسسة مدير أن على ينص الذي

ومنط واختصاصات بتركيبة جيدة معرفة عن املستجوبون  املديرون برهن عامة، وبصفة

وأن  من 5 إلى 10 أعضاء، مكون أنه %98.3 يؤكدون أن وهكذا جند التدبير. اشتغال مجلس

اجتماعاته يعقد وأنه (76.7%) النصف من اقل  يشكلن أو نهائيا فيه ممثالت غير النساء

املدرسي تدبير املطعم

املدرسية النفقات مراقبة

املدرسية التجهيزات اقتناء

امليزانية إعداد



4343

بالتوافق تتخذ قراراته وأن األعضاء (55%) جميع يحضرها والتي (43.3%) السنة في مرتني

التدبير  مجلس أن املديرين من 81.7% يؤكد ذلك، عن وفضال بالتصويت (38.3%). (%53.3) أو

ولكن  والتعيينات، االنتخابات بني ما مزج نتيجة أنه فقط و15% انتخابات قاعدة على مكون

 .(34)(100%) يتقاضون أي تعويضات أعضاءه ال أن يؤكد الكل

املديرين تصريحات .فحسب اختصاصاته؟ عليه متليه مبا التدبير مجلس يفي  كيف

التدبير مجلس يقدمه الذي فالدعم جدا.  سيئ بشكل  بذلك يقوم فانه املستجوبني:

،(5%) املوازية املدرسية األنشطة  تنظيم األبواب: من العديد على موزعا يظل للمدرسة

في يساهم بأنه صرحا اللذان هما فقط ومديران الخ... (3.3%) التربوية التجهيزات اقتناء

على السهر في بأي دور يقوم ملراقبتها وأنه ال إمكانية أية دون (3.3%) املدرسة مالية تدبير

التعليم. جودة

جيد  بشكل مجلس التدبير مطلعون أن أعضاء مع ذلك، من املديرين، 72% من يقرب ما ويرى

 58.3%) املدرسة على مالية جيد مطلع بشكل أنه %25 يرون مقابل الس اختصاصات على

هذا  أعضاء يستفد لم املستجوبني، من وحسب 90% متاما). العكس يعتقدون 12% مقابل

أن مجلس  ف%56.7 منهم مقتنعون ومع ذلك، التدبير املالي. في أي تكوين من أبدا الس

مفيدا  ليس أو مفيدا ليس يعتقد %13 أنه بينما مفيد، %26.7 أنه ويرى جدا، مفيد التدبير

%90 موقف. ال %6.7 بدون ويظل باملرة.
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التدبير املالي تكوين في من استفادوا الذين مجلس التدبير نسبة أعضاء :4 ترسيمة

املديرين  حسب

 %90 ال -

 %7 نعم -

 3% يعرفون ال -
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ل40%  بالنسبة األولى بالدرجة للمديرين تعود املدرسة ميزانية ذلك، فمسؤولية تدبير ومع

بشكل  مجلس التدبير السهر على إنفاق ميزانية املدرسة على أن 20% يرى بينما منهم،

املسؤول. هو من يعرفون ال املستجوبني املديرين ونفس نسبة سليم،

إنشاء تاريخ املستجوبني التالميذ وأولياء آباء جمعيات رؤساء من  األكبر العدد يجهل

من املهم .(69%) أكادميية البيضاء ملستجوبي النسبة بالنسبة وترتفع ،(2.47%) جمعيتهم

الدار البيضاء ألكادميية وأولياء التالميذ آلباء جمعية أي إنشاء عن اإلبالغ يتم لم نالحظ أنه أن

سنة آباء وأولياء التالميذ منذ جمعيات إلنشاء النسبية الوتيرة أيضا و ،1999 منذ الكبرى

مكناس تافاللت. أكادميية مدارس في وخصوصا (24.3%) املستجوبني تصريحات حسب 2003

 10 من واكثر (66%) أعضاء و10 5 بني رؤسائها، ما حسب اجلمعيات، هذه أعضاء عدد يتراوح

مرة جتتمع فهي (28.3%) احلاجة عند وجتتمع فقط املستجوبني. من ل34% بالنسبة أعضاء

املستجوبني.  من حسب 21% في السنة ومرتني 22.6% حسب الشهر في

صيغة يتم غالبا في للمدرسة، التالميذ وأولياء آباء جمعيات تقدمه الذي الدعم فيما يخص

ملستجوبي  بالنسبة  46% إلى  (تصل املستجوبني من ل37.7% بالنسبة جزئية إصالحات

الدعم: من اتلفة األنواع على األجوبة في كبيرا تشتتا تافياللت).ونالحظ مكناس أكادميية

مراقبة جودة أن نسجل أن ويجب املدرسية. الكتب توزيع املوازية، األنشطة املطاعم، تدبير

أكد 49%  وإن حتى املستجوبني، من 6% طرف إال من إثارتهما تتم لم املالية وتدبير التعليم

 40% مقابل املالية اخلاصة باملدرسة جيد على اإلمدادات اطالع أوعلى اطالع على اجلمعية أن

كانت إذا ما يعرفون ال أنهم يؤكدون الذين هم هؤالء يكون أن األرجح من متاما. العكس يرون

(56.6%) املستجوبني  من كبير جزء بينما (43.4%) ال أم تختلس للمدرسة املوجهة املوارد

تختلس. املوجهة للمدارس ال املوارد أن يؤكدون

تقتني  أن ميكنها ال املدرسة أن  67.9% يرى للمدرسة“  املالية ”االستقاللية يخص فيما

جمعيات رؤساء أجوبة في التضاد مالحظة املهم من .30.2% مقابل مباشرة، مستلزماتها

 81.3% بنسبة يؤكدون أكادميية البيضاء فمستجوبو األكادمييتني: بني ما التالميذ وأولياء آباء

العكس يقولون تافاللت مكناس بينما مستجوبو أكادميية ذلك، بإمكانها فعل املدرسة أن
(35).89.2% بنسبة
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احلكومة مالي من مورد أي تتلقى ال مدرستهم أن القول في (89%) متاما فيما بينهم ويتفقون

حسابا  متلك املدرسة ال أن أخرى جهة من لنذكر املوضوع. في رأي أي منهم ل10% بينما ليس

فكل  ذلك، ومع . 19-24 األسئلة عن يفسر غياب األجوبة (أو بريديا) خاصا بها،وهو ما بنكيا

املستجوبني  من 30.5% حسب التي تسلمها للنيابة املالية تقاريرها بإعداد مطالبة مدرسة

يعرفون. ال املستجوبني من 40% بينما ،11.3% حسب أو لألكادميية

الفاعلني مختلف بني ما بوضوح موزعة التالميذ فإن األدوار وأولياء آباء جمعيات رؤساء حسب

بالنسبة أقل مسؤوليته ولكن ،(96.2%) املدير مسؤولية على تقع املدرسني فإدارة التربويني.

أو ،(43.4%) اإلدارة ضد أو املدرسني الشكايات ضد وبخصوص تسجيل ،(51%) املطاعم لتدبير

اإلصالحات فتتحمل التالميذ وأولياء آباء جلمعية اما بالنسبة .(15.1%) املدرسية األدوات اقتناء

وفيما الشكايات (24.5%). األدوات املدرسية (%28.3) وتسجيل واقتناء (66%) للبنايات اجلزئية

التالميذ: وأولياء آباء جمعيات رؤساء آراء بصددها فتختلف النفقات املدرسية مبراقبة يتعلق

التدبير%17 بينما  مجالس طرف من ل34%)، مسؤوليتها (بالنسبة يتحمل هو الذي فاملدير

%11.3 من  ويرى املسؤولة،  هي التالميذ وأولياء  آباء جمعية  املستجوبني أن من %.115 يرى

يتعلق ملا أيضا اليقني ويسود عدم عن هذه العملية. املسؤولة هي األكادميية املستجوبني أن

يعرفون من  ال املستجوبني %83 من أن مبا املدرسي، النقل أخرى مثل مدرسية األمر بخدمات

املستجوبني  من املدرسة، فإن 22.6% ميزانية إعداد مسؤولية بخصوص أما املسؤول.(36) هو

بينما 20%  املدير، هو بأن املسؤول 20.8 يصرح بينما هو مجلس التدبير، املسؤول أن يؤكدون

يعرفون. ال

فإن املدرسية) املؤسسة تدبير (مجلس املدرسية للمؤسسة اجلديدة بالبنية يتعلق وفيما

ل%64 من  بالنسبة أنشئ مجلس تدبير، على تتوفر أن مدرستهم يؤكدون الرؤساء من 90.6%

فيه (بينما  أعضاء ليسوا %12.5 يؤكدون أنهم أن التأكيد ويجب و2005. 2002 بني ما املدارس

رؤساء  هم و%4.2 أنهم التصويت فيه لهم حق ليس يرون أن و8.3% قانونيا)، فيه أعضاء هم
املدرسة).(37) مدير هو القانوني (الرئيس البنية هذه
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التالميذ آباء وأولياء جمعيات رؤساء برهن للمديرين بالنسبة الشأن وكما هو عامة، وبصفة

بنسبة فهم يصرحون التدبير. اشتغال مجلس ومنط واختصاصات بتركيبة جيدة معرفة عن

أو  موجودات اإلناث غير أن منهم ويرى 56.2% و10 أعضاء، ما بني 5 يتراوحون أن أعضاءه 71%

والتي يحضرها (41.7%) السنة في مرتني اجتماعاته يعقد وأنه النصف، أقل من يشكلن

 56.3% حسب قراراته تتخذ بالتوافق وأن النصف (41.7%) من أكثر (%31) أو األعضاء جميع

قاعدة  على مكون التدبير مجلس ويؤكد %68.8 أن املستجوبني. من 28.2% حسب وبالتصويت

ال  أعضاءه وأن والتعيينات، بني االنتخابات ما نتيجة الدمج %17 أنه يرى بينما االنتخابات،

التالميذ  جمعيات آباء وأولياء رؤساء من و38% 69% وما يقارب .(87.5%) يتقاضون أي تعويض

الواردة املالية اإلمدادات  وعلى اختصاصاته على جيدا مطلع التدبير مجلس أن مقتنعون
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. و22.6% 21% مقابل للمؤسسة،

التدبير  في تكوين أي من الس هذا أعضاء يستفد لم  املستجوبني،  من 85.4% وحسب

أو  مفيد غير أنه مقابل %8.4 يرون للمدرسة، مفيد التدبير مجلس %69 بأن املالي. ويعتقد

أي موقف.  يعبر%8.3 عن لم بينما باملرة، غير مفيد
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ضعف وكذا املدارس  تدبير  في التالميذ وأولياء آباء مشاركة ضعف عن البحث كشف

األخيرة هذه داخل القرارات التي تتخذ على تأثيرهم

املدرسة تدبير في اآلباء إشراك :5 ترسيمة

رأي  نفس وهو أبنائهم، مدرسة تدبير في يشاركون ال أنهم اآلباء من 86.5% وهكذا يصرح

أثرهم فإن ذلك، من وانطالقا التالميذ (63.5%). وأولياء آباء جمعيات ورؤساء (61%) املديرين

التالية: الترسيمة ذلك تبني كما جدا ضعيفا يظل املتخذة داخل املدرسة القرارات على
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اآلباء على قرارات املدرسة تأثير :6 ترسيمة

يقرب من 63%  ما مقابل املدرسة تأثيرهم على قرارات بعدم اآلباء يعترفون من يقارب 80%  ما

هذه  الرأي. نفس يشاطرونهم الذين التالميذ وأولياء آباء جمعيات من رؤساء و63% املديرين من

في لدورهم اخلاص تصورهم ومن بينها مختلفة تفسر بأسباب لآلباء املشاركة الضعيفة

الوسائل حول على املعلومات، خصوصا حصولهم املدرسية، وعدم املؤسسة اشتغال منط

التأكيد املهم من الصدد، هذا وفي املدارس. إشارة رهن توضع  التي واملالية البيداغوجية 

باملدارس أو املتعلقة سواء املالية وخاصة املعلومات ذاته، املعلومات نظام جودة مشكل على

بالغة. أهمية املوضوع يكتسي هذا بخصوص البحث عنه كشف وما بالنيابات.

عن وال ،2005-2007 لسنوات للميزانية بالنسبة املبالغ املكونة حول معطى أي تقدمي يتم لم

كما توزيعها عن وال أخرى)، مصادر أو األكادمييات، النيابات الوطنية، التربية (وزارة مصدرها

األمر يتعلق ملا دالة جدا األجوبة فنسبة للمدارس. وباملقابل، املالية يتم فحص السجالت لم

املدرسية رسوم التسجيل بالتعاونية املباشر للمدارس، أي للتمويل األساسيني باملصدرين

املدارس املتعلقة بتمويل األجزاء ان جميع كما التالميذ، وأولياء آباء بجمعية االنخراط ورسوم

بنفقات اخلاص واجلزء املدرسة، تلقتها التي العينية واملوارد اإلقليمية  النيابات  طرف من 

عن  مستجوبني 3 إلى مستجوب إجابة فقط أية أجوبة. نسجل بصددها تقدم لم املدرسة

اصصة املوارد لتحليل بالنسبة له نعنى الذي ال األمر وهو األسئلة، من هذه كل سؤال

اخلاص التوثيق حالة التالية الترسيمة وتلخص املدرسية. للمؤسسات النيابات طرف من

شملها البحث. التي املدارس بحسابات
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املدارس مبالية املتعلقة الوثائق :7 ترسيمة

مبوارد التمويل املتعلقة األسئلة عن باجلواب املدارس في غياب الوثائق املالية يسمح لم وهكذا

من 58 أي  العينية (36 مدرسة عن املوارد وال (61.4% أي من 57، 35 مدرسة وضعية هي (وهذه

للوثائق بالنسبة املائوية النسبة أما .)63.2% أي من 57، إنفاقها (36 مدرسة عن وال (62.1%

على التوالي  (38) فهي املطابقة لها مللء اجلداول الضرورية املعلومات جميع على حتتوي التي

ارتفاعا  أكثر  فالنسبة وباملقابل، مدارس). 5) و8.8% مدارس)، 8) 13.8% مدارس(، 5) 8.8%

املدارس  من 30% من يقرب ما الضرورية: املعلومات جميع تتضمن ال التي للوثائق بالنسبة

(14 مدرسة)  و24.1% مصادر التمويل، جدول مبلء واملتعلقة ناقصة على وثائق تتوفر كانت

العينية  املوارد جداول مللء املعطيات كل تتضمن ال وثائق كانت تتوفر على مدرسة) 16) و28%

التوالي. على املدارس ونفقات
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و

تتعلق املدرسة مبيزانية املتعلقة املعطيات جتميع  اعترضت التي فاملشاكل عامة، بصفة

املدارس  من يقرب من 41% ما في وبنقصها املدارس، من 35.6% في الوثائق توفر بعدم أساسا

جمعيات  ورؤساء املديرين أن من بالرغم وهذا املدارس، من ل34% بالنسبة إليها الوصول عدم أو

وثائق تخص  للمدرسة أن و%46 (40) على التوالي، (39) 73% بنسبة يؤكدون وأولياء التالميذ آباء

احلسابات املالية.
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املالية وثائق تخص احلسابات للمدرسة :8 ترسيمة

باحملافظة حقيقية تتعلق مشاكل يعرف االبتدائية للمدارس املالي التدبير فإن وضوح، وبكل

وأيضا احلسابات، سجالت وبإدارة املالية (وبالهبات العينية) الوثائق اخلاصة بالتحويالت على

الصدد. بهذا املعلومات إعالن مشاكل تخص

التي متت  املدارس من 78% أن الذين الحظوا الباحثني أنفسهم طرف من هذا األمر تأكد ولقد

و3.4%  املدير، مكتب في تعلنها و%18.6 منها ميزانيتها، معلومات عن تعلن أية ال زيارتها

الترسيمة توضح كما (59 (مدرستان من باملدرسة اخلاصة اإلعالم سبورة في تعلنها فقط

ذلك. التالية
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املدرسة مبيزانية اخلاصة عن املعلومات 9: اإلعالن ترسيمة

االجتاه، وأيضا في تقليد في هذا غياب يجد تفسيره في املعلومات عن اإلعالن في النقص هذا

فحسب املعلومات. على اآلباء في احلصول حق عن يكون لدى املديرين أن الذي ميكن التصور

على املعلومات  احلصول لآلباء ال ميكن القروية) املدارس مديري من 63.6%) املديرين %56.8 من

خاصة اآلباء من الساحقة بكون األغلبية الرأي هذا وميكن تفسير املدرسة. مبالية املتعلقة

الوثائق املتعلقة قراءة على نظر املديرين غير قادرين ، في القروي أميون وبالتالي الوسط في

 66.7% أن ويصرحون الرأي، نفس ال يرون التالميذ وأولياء آباء رؤساء جمعيات لكن باحلسابات.

و%90 في  80 إلى النسبة هذه (وتصل للمدرسة املالية الوثائق إلى الوصول اآلباء ميكنهم من

احلضري). الوسط

أنفسهم فاملديرون املعلومات، في النقص من وحدهم يعانون ال اآلباء أن في املفارقة وتكمن

منهم  و60%  ملدارسهم، اصصة املوارد مبلغ يعرفون  ال أنهم 93.3% بنسبة يعترفون

آباء رؤساء جمعيات ويقر ملدارسهم(41)، تلك املوارد تخصص متى ال يعلمون أنهم يصرحون

و.279.% ال ملدارسهم، اصص املوارد مببلغ يخبرون ال أنهم 92.5% بنسبة التالميذ وأولياء

والذين في النيابات املاليني املسؤولني حتى بل . املوارد هذه إليهم ستحول متى إخبارهم  يتم
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%60 منهم يجيبون أنهم  فإن املالية، للمعلومات بالوصول لهم يسمح موقع في نظريا هم

ترسل حينما (73.3%) يخبرون ولكنهم االبتدائية. للمدارس اصص املوارد مبلغ يعرفون ال

النيابة(42). مدارس إلى املوارد هذه

بالنسبة جدا صعب املدارس اخلاصة مبالية للمعلومات الوصول أن يتضح الظروف، هذه في

معلومات على أبدا حتصل لم أنها املستجوبة األسر جميع صرحت ولقد التالميذ. آلباء

ال  ذلك ألن عليها احلصول يحاولوا %93.2 لم ومن بينهم ،(99%) مالية مدارس أبنائهم تخص

املعلومات  على حصلوا الذين 1% بني ومن ممكن (12.5%). ذلك أن يعرفون أو ال (76%) يهمهم

اجتماع  إبان حصلوا عليها البحث) فقد شملها من 1040 التي 10 اسر حوالي ميثل ما (وهو

مدير املدرسة من طرف أو (36.4%) التدبير مجلس ومن ،(45.5%) التالميذ وأولياء آباء جلمعية

 (43) .(18.2%)
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باملدارس املالية اخلاصة للمعلومات اآلباء وصول :10 ترسيمة

املعلومات على احلصول اآلباء باستطاعة يكون حني أنه  نالحظ أن  جدا الدال  من وأخيرا،

للمدرسة، املالية

املعلومات على احلصول يحاولون أنهم ال كما من 316)، (315 مستجوبا يحاولون ذلك ال فإنهم

واألمر ،(73%) يهمهم ال ذلك ألن ال، أم عليها احلصول إمكانية لهم كانت الصدد سواء بهذا

بصدد ملعلومات التوصل بإمكانهم يكون عندما (81%) ارتفاعا أكثر  النسبة ان هذه احملير

املدرسة. ميزانية

ΩÉ©dG ∫ÉŸG Qógh Iƒ°TôdG πcÉ°ûe .5 

نتائج معتدلة: عن البحث كشف فقد السؤال، بالنسبة لهذا

هو كما شرعية، غير أو رسمية غير أنها أدت مبالغ تعترف املستجوبني ضئيلة من - نسبة

واحد. ومدير التالميذ، وأولياء آباء من رؤساء جمعيات األسر و٢٪ من ل٠٫١٪ بالنسبة الشأن

في هامشية مشاكل تظل العام املال واختالس الرشوة أن يعتبرون املستجوبني اغلب  -

االبتدائي السلك
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حقيقية مشاكل متثل الظواهر أن هذه املستجوبني يعتبرون من كبيرا فإن جزءا وباملقابل -

البلد. في

أن يرون املستجوبني من  الساحقة األغلبية فإن التالية الترسيمة خالل من يتضح وكما 

... الرشوة. ممارسات من يعاني ال اخلصوص، وجه على واملدرسة االبتدائية النظام املدرسي، 

العام.  املال اختالس ومن

املدرسي... النظام الرشوة :11 ترسيمة

   

املدرسي النظام في العام املال اختالس :12 ترسيمة
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املستجوبون فاجلدول إليها أشار التي العام  املال  واختالس الرشوة حاالت لبعض بالنسبة

عنها. فكرة يقدم التالي

املدارس  في العام واختالس املال الرشوة حاالت :4 جدول

الرشوة االختالسحاالت حاالت

املدارس املدارسأنواع احلاالتعدد املدارسعدد احلاالتعدد عدد

3311جيدة

اجلودة 5622حسنة

51236متوسطة

5834متردية

1829913اموع

املستجوبني،  طرف من العام للمال اختالس حالة و13 ارتشاء حالة 29 إلى اإلشارة متت وهكذا

املشار  من 29 رشوة 20 حالة واملتردية: املتوسطة نوع املدارس احلاالت في هذه ثلثا حدث ولقد

ظروف هشة.  تشتغل في مدارس في متت املعلنة حالة من 13 اختالس حاالت و10 إليها

واختالس املال الرشوة حاالت من العدد األكبر يجب اإلشارة إليها: أخرى هامة نتيجة وهناك

املعنية،  مدرسة ال18 بني فمن  تدبير. على مجلس تتوفر ال التي املدارس في حتدث العام

التسعة  املدارس يخص فيما األمر ونفس تدبير. مجلس على تتوفر فقط مدارس 3 هناك

مجلس تتوفر على التي هي من بينها واحدة مدرسة العام، فهناك املال اختالس عرفت التي

أن ميكن املؤسسة تدبير مجلس وجود أن األرجح من أنه االفتراض يدفع إلى ما وهو تدبير،

وأولياء جمعيات آباء وجود وباملقابل فإن املمارسات. من هذا النوع تكاثر ضد حماية يشكل

مدارس  في املعلنة، وقعت 21 منها رشوة حالة ال29 بني فمن ظهورها: من مينع ال التالميذ

املال اختالس  حلاالت بالنسبة الشيء جنده ونفس التالميذ. وأولياء آباء جمعية على تتوفر

آباء وأولياء  جمعية على تتوفر في مدارس 13 حالة معلنة، وقعت 10 منها بني فمن العام،
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آراء فإن البلد“ هذا في جدي مشكل هي ”الرشوة بأن قال الذي اجلواب يخص التالميذ وفيما

مقابل  الرأي متاما، هذا منهم متفقون مع ف39.1% بصدده: موحدة غير اآلباء املستجوبني

إلى  األخيرة  النسبة هذه أضفنا وإذا محدد. موقف لهم ليس و21.5% متفقني، 39.4 غير

الطابوهات  الزالت من املسألة هذه أن القول ميكن ( (44)  20% (تقريبا لهم جواب ال الذين نسبة

ذلك فإن ومع البسطاء. للمواطنني بالنسبة األقل على حساسية مسألة تكتسي وتظل

القيام فعل يجب كأول الرشوة محاربة اقتراح من املستجوبني من هامة نسبة مينع لم هذا

عامة. بصفة احلكامة ونظام النظام املدرسي به لتحسني

مشكل  أنها يعتبرون املديرين من 92% يقارب كان ما وإن وحتى الرشوة، يخص مسألة وفيما

بالرشوة التأثر عن  بعيدا يظل املدرسي النظام أن يرون املديرين أغلبية  فإن باملغرب جذي

الرشوة.  أصيب بداء هذا النظام قد مقتنعون بأن (%63.3) و%28.9 منهم

بأن  القائل %98 الرأي بنسبة فيشاطرون التالميذ وأولياء آباء جمعيات لرؤساء بالنسبة أما

طالت قد إلى أن الرشوة معظمهم يذهبون في ال ولكنهم املغرب في جدي الرشوة مشكل

ذلك، مقابل 27.4 يتبنونه.  على منهم يعترضون ف58.8%  املدرسي، النظام

ولقد برز طابوهات واسع نطاق في هي بل جدا، حساسة زالت ال القضايا هذه لنا أن يبدو

وميكن الفاعلني. مختلف طرف من عنها املعبر عبر االقتراحات لهذه القضايا املميز الطابع

محاربة واعتبار املدارس، تواجهه مشكل ول كأ الرشوة ذكر عدم بني ما التناقض إبراز بذلك

لهذا تفسيرين تقدمي ميكن املديرين. أو  األسر أرباب عند سواء أولوية ذا إجراء أول الرشوة

النظام في هامشيا يظل لكنه  للبلد،  بالنسبة مشكال جديا  تعتبر فالرشوة  .1 املوقف:

مكان في توجد (الرشوة إمكانيات بدون مدارس في املالية الرهانات املدرسي نظرا لضعف

تدبير وبنيات نظام بسبب بها التوصل يتم ال جد ضئيلة إمكانيات إال املدارس متلك 2. ال آخر).
(45). مختلة متابعة ومراقبة وإجراءات
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النتائج فإن بصددها آرائهم لتحصيل املستجوبني املقترحة على العشر لألجوبة بالنسبة

وتدبيرها اشتغالها ومنط  املدرسة بصدد للنيابات املاليني واملديرين األسر  آراء  عن تكشف

كليا بأن  أو متفقون األسر متفقون أرباب من ف98% وهكذا احلكامة بصفة عامة. ونظام

يخص فيما باألحرى متحفظون فهم للحكومة وباملقابل بالنسبة مهم االبتدائي التعليم

بتاتا  يتقون ال مقابل 50% هذا الرأي ف%36.5 يشاطرون املدرسي. النظام في الرشوة وجود

فعليا انخفضت التعليم جودة أن (74.2%) املستجوبني من كبير جزء ويرى اجلواب. هذا مع

األساسي املقدم  التعليم عن راضون املفارقات أن 46.3% ذلك. ومن يعتقدون ال 18.6% مقابل

فاآلباء القبيل: هذا من جلواب الذاتي بالطابع ذلك  تفسير  وميكن .(34% (مقابل ألبنائهم

أبنائهم. مؤسسات قيمة من احلط يرفضون
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بذلك  مقتنعون املستجوبني من فقط 20% أن املدرسة جند قرارات على تأثير اآلباء وبخصوص

يرى  بينما بجدية  تأخذ اآلباء شكايات أن  51% يرى  بينما  بتاتا. مقتنعني غير 61% مقابل

فإن  باملدرسة اخلاصة املالية للمعلومات الوصول سهولة يخص فيما أما العكس. 32.5%

بذلك.  هم غير مقتنعني الذين فقط مقابل 6% يعتقدون ذلك ال املستجوبني اآلباء من 79%

ف%68 يرون  ألبنائهم: املدرسية املؤسسة املتعلق بجودة تدبير رأيهم يفسر أن ميكن وهذا

الساحقة  األغلبية فإن ذلك، عن وفضال العكس. يرون 14% مقابل جيد بتدبير حتظى أنها ال

مقابل اإلقليمية النيابة تستفيد من دعم املدرسة أن مقتنعون (64%) املستجوبني اآلباء من

يعرفون. ال و23% ذلك، مع غير متفقني %13 فقط

املستجوبني األسر أرباب طرف من املقترحة الرئيسية لألعمال تركيبا ويقدم اجلدول التالي

املستجوبني) نسبة (حسب األهمية تنازليا حسب مصنفة

األسر طرف من املقترحة األولوية 5: األعمال ذات جدول

األول الثاني%العمل الثالث%العمل %العمل

%27.3محاربة الرشوة%31محاربة الرشوة1
رسوم من اإلعفاء

التمدرس
12%

2
حتسني جودة

التعليم
16.2%

حتسني جودة
التعليم

18.5%
الدروس برمجة
صباحا ومساء

10%

3
الدروس برمجة
صباحا ومساء

11.2%
الدروس برمجة
صباحا ومساء

املدرسة10.6% %8.6جتهيز

املدرسة4 املدرسة%9.4جتهيز %7.4مراقبة املدرسني%9جتهيز

%7مراقبة املدرسني5

رسوم من اإلعفاء
%8.5التمدرس

تقدمي دروس
الدعم مجانا

5%
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يحظيان  الذين املقترحني العملني في األولى املرتبة في تأتي الرشوة محاربة أن       نالحظ

املستجوبني  اآلباء طرف من األخرى املقترحة األعمال أما التوالي. على و27% ب31% باألولوية

وتعديل املدارس جتهيز مثل  املدرسية واخلدمات املدارس جودة بتحسني أساسا فتتعلق

اجتماعي  احلاجة لدعم عن أيضا ويعبر اآلباء املدرسني(47). ومراقبة املدرسي(46) الزمن استعمال

شكل على هامشية بصفة أيضا ذلك عن ويعبرون التمدرس، رسوم من إعفاء شكل على

ااني). (الدعم املتمدرسني ألطفالهم لدعم بيداغوجي احلاجة

فكرة جميعا يشاطرون فإنهم عليهم اقترحت التي األجوبة بصدد املديرين أما بخصوص رأي

جودة  %86.7(48) أن بنسبة يعترفون ولكنهم للحكومة، بالنسبة مهم االبتدائي التعليم أن

دقة فيما  أكثر وهو متاما)، العكس يرون 6.7% في انخفاض (مقابل التعليم ومستوى التربية

مقابل 42.2%. مرضيا ف%47.4 يعتبرونه مدارسهم: طرف من املقدمة التعليم بجودة يتعلق

بإمكانهم اآلباء مقتنعني بأن ليسوا املستجوبني نصف املديرين يقارب ما فإن ذلك عن وفضال

ال  شكاياتهم أن 51% بنسبة صرحوا وإن حتى (37.3 (مقابل املدرسة  قرارات على التأثير

باملوارد  املتعلقة للمعلومات الوصول أن ذلك، مع ويعتبرون العكس) يرون 32.5%) بجدية تأخذ

يخص  وفيما العكس. يرون  27.7% مقابل ،(59.5%) باملرة سهال  ليس ملدارسهم اصصة

بينما  اجلواب، رفضهم لهذا عبروا عن املديرين من 51% فإن تدبير املدرسة: اآلباء في إشراك

غامض.  موقف و%10 لهم مدرستهم، في تدبير أن اآلباء يشاركون %39يصرحون

العكس،  يرون مقابل %8.4 فقط بتدبير جيد، حتظى مدرستهم أن مقتنعون 80% أن وجند

املستجوبني. من 46.7 يؤكد النيابة اإلقليمية كما طرف من غير مدعمة انها من بالرغم

مديري طرف من املقترحة األساسية الثالثة األعمال موع تركيبا التالي اجلدول ويقدم

ملدارسهم. التربوية اخلدمات املدارس لتحسني
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املديرين طرف من املقترحة ذات األولوية األعمال :6 جدول

األول %العمل
العمل

الثاني
%

العمل

الثالث
%

1
تكوين

املدرسني
48.3%

تكوين

املدرسني
36.5%

تكوين

املدرسني
27.8%

2
مراقبة

املدرسني
12.1%

مراقبة

املدرسني
23.1%

مراقبة

املدرسني
16.7%

3

من النقص

التالميذ عدد

املدرسة في

10.3%

من النقص

التالميذ عدد

املدرسة في

9.6%
اإلدارة تأهيل

املدرسية
11.1%

4
اإلدارة تأهيل

املدرسية
6.9%

جتهيز

املدرسة
5.8%

جتهيز

املدرسة
5.6%

بها كأولويات القيام  التي يجب  فاألعمال للمديرين بالنسبة أنه اجلدول هذا من نستنتج

التكوين عبر التعليمية الهيئة خدمات بتحسني تتعلق مؤسستهم أداء وعطاء لتحسني

صدارة لم حتتل املدرسني وتغيبات وانضباط بتأهيل املتعلقة األسئلة أن وبالرغم من واملراقبة.

باقتراح األمر يتعلق ملا أساسيا اهتماما تشكل فإنها املديرين طرف املذكورة من املشاكل

التالميذ أعداد تدبير مشاكل فحل املدرسية. املؤسسة نتائج للرفع من ملموسة  أعمال

من املقترحة األولوية ذات األعمال الرئيسية جزءا من أيضا تشكل اإلدارة التربوية تأهيل وكذا

الالمركزية تأثير في يشككون هؤالء أن ويبدو البحث. شملها املؤسسات التي رؤساء طرف

و17 في  القروي الوسط في 9) بني 60 مديرا من 26 جند إال وال املدرسة إلى على نقل األموال

األخير: املفتوح السؤال هذا أجابوا على الذين هم الوسط احلضري)

الوسط  و%29.4 في احلضري الوسط (%33.3 في أي تأثير لها لم يكن أنه 30% يرى •

القروي)
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في  و17.6%  احلضري الوسط في  22.2%) إيجابي تأثير  لها كان  أنه 19.2% ويرى •

القروي) الوسط

احلضري  الوسط في 33.3%) املدارس استقاللية ضمان على قادرة أنها 34.6% ويرى •

القروي) الوسط في و35.3%

جمعيات جميع رؤساء فإن للنيابات املاليني واملسؤولني للمديرين بالنسبة الشأن هو وكما

بالنسبة االبتدائي التعليم أهمية على املؤكد اجلواب مع متفقون متاما التالميذ وأولياء آباء

ليسوا بينما ٧٫٨٪ التعليم جودة تدني فكرة يشاطرونهم (٤٩) منهم ٪٨٦٫٣ أن للحكومة كما

ملدرستهم االساسي التعليم ان على للقول عددا اقل وهم بتاتا. الفكرة هذه مع متفقني

بخصوص تأثير أما ذلك. يرون ال منهم ٪٣٦٫٦ جند بينما ، الراي يشاطرونهم ٪٥٢ أن إذ مرض:

بذلك، مقتنعني ٪٣٦٫٦ مقابل بذلك، مقتنعني ليسوا ٪٥٠ فإن املدرسة قرارات على اآلباء

بجدية تأخذ ان شكايات اآلباء تصرح كبيرة (٧٥٪) أغلبية مرتاب؛ مع أن موقف و١٣٫٥٪ لهم

يرون العكس. ٪١٩٫٢ مقابل

%29 هم  بينما ذلك، يعتقدون ال ٪٥٧٫٥ فإن للمدرسة املالية للمعلومة الوصول وبخصوص

الرأي  هذا %36.6 يشاطرون فإن املؤسسة تدبير في اآلباء إشراك بخصوص أما مقتنعون.

التالميذ  وأولياء آباء  جمعيات  رؤساء من 77% وحوالي  بتاتا. معه متفقني ليسوا  و44.3%

موقف  و%15.4 لهم العكس يرون 8% مقابل جيدة مدرستهم تسير بطريقة أن مقتنعون

%54.2 بينما  النيابة (حسب طرف الكفاية من فيه مبا مدعمة غير أنها بالرغم من غامض.

العكس).  %35.4 يرون
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وكذا متويله وآليات بنيات وحتليل باملغرب التعليمي االبتدائي النظام فإن حتليل عامة، بصفة

الرئيسية العناصر استخراج لنا يخول الفئات املستهدفة مختلف الذي شمل البحث نتائج

التوصيات. وبعض التالية للخالصات املكونة

:á«°ù«FôdG äÉ°UÓÿG

البنيات في هائل ونقص عديدة، بيداغوجية صعوبات من املغربية العمومية املدارس تعاني

جزئها في الصعوبات هذه نتجت ولقد واملالية. البشرية تدبير مواردها في وخلل التحتية
القطاع.(50) حكامة نظام في املالحظة االختالالت عن األكبر

املشاكل أن نالحظ املدارس، في مواجهتها  متت  التي الرئيسية املشاكل يخص ففيما

لآلباء، بالنسبة املدرسة هي كلفة املستجوبني فئات كل إليها أشارت التي األربع والصعوبات

بالنسبة املدرسية والتجهيزات األدوات في  والنقص تدهورالبنايات  الصحية، املرافق غياب

املدرسني، تغيبات في اآلباء حسب يكمن الرئيسي اخلامس املشكل فإن وباملقابل للتالميذ،

الكتب في النقص التالميذ آباء وأولياء جمعيات فيه املديرون ورؤساء الذي يثير الوقت في

للمدرسني. بالنسبة املدرسية

جميع أجوبة حسب كبير بغموض تتميز مسألة فهي املالية آليات التحويالت يخص أما فيما

دقيقة بتحديدات فيما يتعلق أو والنيابات املدارس مالية يتعلق مبعرفة فيما سواء املستجوبني،

اآلباء) جمعيات التدبير، مجلس املدرسة، (إدارة املدرسية النيابات ودور املالي التدبير ملسؤوليات

للمعلومات بالوصول األسئلة املتعلقة عن األجوبة فحص عند ذلك التدبير. ويتضح هذا في

املالية  للمعلومات الوصول ميكنهم ال انه املستجوبني اآلباء من 99% يصرح فحينما املالية.

وأولياء  آباء جمعيات رؤساء و%92.5 من املديرين، %93.3 من أبنائهم، ويصرح مبدرسة اخلاصة

املوارد املالية، نقل يتم حينما حتى وأنه ملدارسهم، اصصة املبالغ يعرفون أنهم ال التالميذ
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عمليا يقصون احملليني التربويني أن مجموع الفاعلني يصبح واضحا بذلك، يخبرون ال فإنهم

هذا املستوى. هامشياعلى إال دورا يلعبون وال التمويل عملية من

املالية  املوارد مبلغ يعرفون ال أنهم يؤكدون النيابات في  املاليني املسؤولني من 60% إن بل

املوارد تلك ملا ترسل يخبرون ال أنهم يصرحون (27%) من ربعهم واكثر اصصة لنياباتهم،

طريق عن أيضا تأكيده مت املدارس أموال تدبير شفافية في النقص الكبير فهذا لنياباتهم،

ال القروية) املدارس في (خصوصا بأن اآلباء مستوى املدارس والنيابات اقتناع املسؤولني على

ميزانية بصدد معلومات أية ميلكون ال وأنهم للمدرسة املالية احلسابات على اإلطالع ميكنهم

جمعيات  لرؤساء و%67 بالنسبة 57% إلى املسألة هذه بصدد املديرين نسبة وتصل النيابة،

الشفافية  غياب ويزداد النيابات. في املاليني للمسؤولني بالنسبة و86.7% التالميذ وأولياء آباء

و%89 من  املستجوبني املديرين من ف77% املالي: التدبير في التكوين غياب بسبب تفاقما هذا

يستفيدوا  لم النيابات في املاليني املسؤولني من و56% التالميذ آباء وأولياء جمعيات رؤساء

التكوين. هذا النوع من من أبدا

التالميذ، فتبني وأولياء آباء املدرسية وجمعيات  املؤسسة تدبير مجلس بدور يتعلق وفيما

أكثر التالميذ آباء وأولياء جمعيات جيدا يعرفون أنهم اآلباء من خصوصا املقدمة األجوبة

الوزاري القرار أن  رغم الواقع وفي حديثا. أنشأت بنية هو الذي التدبير مجلس  يعرفون مما

التدبير  مجلس تركيبة يحدد املدرسية املؤسسة بنظام واملتعلق 17 يوليوز 2002 في املؤرخ

ويظل اشتغاله. ومنط اختصاصاته يخص فيما مجهولة بنية يظل فإنه واختصاصاته

للمؤسسات املالي له عالقة بالتدبير فيما يتعلق بكل ما خصوصا إجرائي باخلصوص غير

تشتغل واملراقبة ال املتابعة وآليات إجراءات فإن ذلك، عن وفضال التدبير، هذا ومراقبة املدرسية

والتي واألكادمييات النيابات أو املركزية املصالح طرف من التفتيش زيارات مثل سليم بشكل

املدرسني. مراقبة إلى باألحرى والتي تهدف الروتينية الزيارات  إطار في مجملها في تدخل

وزارة ملسؤول من تفتيش زيارة تلقت البيضاء بالدار واحدة حضرية مدرسة أن ونشير على

مختلف من املوجهة الشكايات ضعف نسبة أيضا كما نسجل محاسباتية. املالية ملراقبة

ورؤساء اآلباء واملديرون ما يقدم السابق. فنادرا األمر رمبا يفسر األمر وهذا املستجوبني، فئات

وحتى مؤسساتهم في مشاكل تواجههم عندما شكايات التالميذ وأولياء آباء جمعيات

جدوى. بدون تبقى ، فغالبا ما بذلك يقومون حينما
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مالية تدبير التي يعاني منها األساسية املشاكل بتحديد سمح البحث هذا ميكن القول أن

هي املدرسة تعاني منها التي الرئيسية املشاكل بني أن ولقد املغربية. العمومية املدارس

التمدرس، على للمساعدة لآلباء االجتماعي  الدعم في والنقص التحتية البنية ضعف

القطاع. حكامة تدبير نظام في واخللل عن الدراسة املبكر ومشكل االنقطاع

إقامة نظام تعيق التي من الصعوبات يعاني املدرسي النظام حكامة مشكل أن إلى إضافة

اإلدارة اختصاصات كما أن نقل بعد، تستكمل لم الالمركزية عملية إن فعال. مركزي تدبير ال

الشفافية بغياب اآلن حد إلى يترجم املالية، االختصاصات خصوصا األكادمييات، إلى املركزية

يتعلق ما يسوم كبيرا غموضا أن الواضح ومن التربويني. الفاعلني ألغلبية بالنسبة والوضوح

ذلك، من وانطالقا واإلقليمية.  اجلهوية والهياكل املركزية اإلدارة بني ما املسؤوليات بتحديد

يعتقدون الفاعلني من (العديد التمويل مساطر بتبسيط تترجم لم الالمركزية عملية فإن

االبتدائية. للمدارس املالية اإلمكانيات بتحسني تترجم لم األحوال جميع وفي العكس)،

ليس انه كما استقاللية أية على تتوفر عمليا ال املدرسية املؤسسات فإن أخرى، جهة ومن

هيئات ان حتى مشاريعهم. بل وإجناح بفعالية لتدبيرها ضيق جد حركة هامش ملديرها إال

فيها يفترض والتي املدرسية، املؤسسات تدبير ومجالس التالميذ وأولياء آباء جمعيات مثل

شكلية مجرد بنيات أنها األحيان أغلب في يتضح املدرسة تدبير في رئيسي بدور تقوم أن

الفعلي اإلشراك ولعدم للمدارس، املتواضعة  املالية اإلمكانيات بسبب إجرائية وليست

املنتخبني مثل هامة أخرى عوامل جانب إلى القروي، الوسط في خاصة األمية) (تأثير لآلباء

اجلماعيني.

الرشوة مشكل أن على إجماع هناك إليها: اإلشارة يجب للبحث هامة نتيجة أخرى وهناك

الرهانات ألن املدرسي النظام في واضح بالنسبة للرشوة غير احلكم هذا ويصبح باملغرب جدي

ففرص يبدو. ما على املستجوبني نظر في هامة ليست املدرسية املؤسسات في  املالية 

أخرى، مبجاالت  وتتعلق أخرى، مستويات في بكثرة توجد العامة األموال واختالس الرشوة

الصفقات مثل التربويني وللفاعلني مستعمليها ملعظم بالنسبة غامضا تدبيرها يظل

املهمني الفاعلني بعض إشراك غياب أيضا البحث نتائج وتبني املدرسية... والكتب العمومية

كبير على حد ، اإلشراك هذا غياب ويفسر احمللية. اآلباء واجلماعات مثل في تدبير املدرسة

بتصورات أيضا القروي، ويفسر اال في املنتخبني حتى لدى بل اآلباء وسط في األمية بنسبة
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حيوية مسالة إشراكهم إن سلبي. تاريخي إرث بسبب املدرسي اال عن القروية الساكنة

في مشاريع وتساهم القروية الساكنة تنخرط أن الضروري ومن املدرسة ملستقبل بالنسبة

جميع على  حصلوا إذا إال فعليا يكون أن اإلشراك لهذا ميكن وال أبنائها. مدارس  تنمية 

احمللية). الدميقراطية االعتبار (مسألة بعني رأيهم واخذ سليمة، بطرق املعلومات

البحث نتائج هذا عبر للمعلومات الوصول نظام  منه يعاني الذي والضعف اخللل  يتضح

املدارس في مصداقيتها في والشك املالية الوثائق توفر بعدم تتعلق مشاكل من والذي يعانى

معرفة املمكن من يكن لم البحث ألنه لهذا مهما عائقا في الوثائق النقص ويعتبر والنيابات.

الضرورية الستخالص املقارنة وال املستويني في هذين إنفاقها مت عليها والتي احملصل املبالغ

احملتمل الهدر وحول املالية املوارد تدبير جودة وحول التمويل قناة حول شفافية مقنعة نتائج

املوارد. هذه وتبديد بل

في الثقة  ومدى املالية الوثائق بتوفر تتعلق مشاكل وجود أيضا امليداني البحث بني  لقد

والصعوبات فغياب املعلومات املالية. املعلومة على احلصول مشكل إلى إضافة محتوياتها

ولكن املستجوبني، فئات جميع طرف من تأكيدها فقط يتم لم إليها الوصول تعترض التي

للعموم إلعالن ال وجود البحث: ميدان في أنفسهم الباحثني طرف من مالحظتها متت أيضا

تقدمي في  املاليني واملسؤولني املديرين وحتفظ  تردد  جانب  إلى املدارس في وال النيابة في ال

حول املعطيات سرية  بخصوص قدمي «تقليد» ترسخ عن بالتأكيد هذا  وينتج املعلومات...

احلساب»، بتقدمي «املطالبة يتعودوا على لم ان املستعملني عن أيضا ينتج امليزانيات، ولكنه

وبالتالي، ونفقاتها. العمومية للمدرسة املالية املوارد  عن بساطة بكل إخبارهم يتم وأن

بأهميتها. اآلخرين والفاعلني اآلباء يجب حتسيس بثقافة يتعلق فاألمر

:äÉ«°UƒàdG ºgCG

مقاومة من ظاهرة قطاع آخر أكثر من أي يعاني الذي اال هو التربوي القطاع أن املعروف من

يعيد جديد، حكامة بإقامة نظام األمر يتعلق وجه اخلصوص ملا على صحيح التغيير. وهذا
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أن إصالحية سياسة على كل انه هذا ويعني قوي. بشكل مركزيتني وسلطة نظام في النظر

مصاحبة وتدابير منهجية أيضا املقاومة، وأن متلك على التغلب قادرة على بيداغوجية متلك

الصدد هذا عنها في التعبير التي باإلمكان بني التوصيات من نذكر ان وميكن جناحها. لضمان

يلي: ما

بتوضيح والنيابات واألكادمييات املركزية اإلدارة بني ما بالعالقات املتعلق رفع الغموض •

ذلك لألكادمييات بالقيام على حدة. وسيسمح جهة ومسؤوليات كل اختصاصات

بينها من -التي هياكلها  ومتكني فعالة بكيفية اختصاصاتها وممارسة مبهمتها

إجرائية. بطريقة االشتغال من اإلدارة- مجالس

بتنسيق املالي)  اال في الصالحيات نقل (وخصوصا الالمركزية عملية تدعيم •

جديد إصالح بسن خصوصا املالية، وزارة الوطنية التربية وزارة بني ما أفضل

والقيام بالتكوين بالتوقيع) (املفوضون واملراقبة املتابعة هياكل وتدعيم للميزانية

بالمركزية القيام املطلوب الوطنية.ومن التربية وزارة ملستخدمي املالية مجال في

الطويل االنتظار والتكوين للتربية اجلهوية األكادمييات لتجنيب املالية لقطاع جيدة

حسابية. وثائق إيداع أجل من التنقالت أو

املالي والتدبير اإلدارة مجاالت في بالتكوين املتعلقة الهائلة احلاجيات تغطية •

واألكادمييات، النيابات في املاليني املسؤولني وكذا املؤسسات لرؤساء بالنسبة 

واالختصاصيني. املهنيني بإشراك التكوين هذا جلودة خاصة أهمية إعطاء ويجب

اإلدارة مجالس خصوصا للتدبير واحمللية اجلهوية البنيات أجرأة و -مراجعة •

التنظيمية والقوانني النصوص  مبراجعة املدارس   تدبير ومجالس باألكادمييات

األجرأة هذه وبفضل . ألعضائها املسؤولية وحتميل التقريرية سلطتها لتدعيم

اجلهوية واملؤسسات الهياكل واستقاللية الالمركزية عملية تدعيم ستتمكن من

مبادئ على يرتكز حداثة أكثر حكامة نظام إقامة في البدء ثم ومن املدرسية

احلساب». «تقدمي وثقافة بالنتائج التدبير

خالل هذه السنة. مرافعة بحملة القيام املغرب ترانسبرونسي قررت األهداف، هذه ولتحقيق

واحملليني) واجلهويني (املركزيني  املسؤولني  انتباه  إثارة إلى  هذه املرافعة إستراتيجية وتهدف
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غير لتدبير السلبي األثر واجلمعويني على التالميذ) آباء (املدرسون، اآلخرين التربويني والفاعلني

أيضا إلى وتهدف التالميذ. نتائج املؤسسات وعلى على كفاءة وعطاء املدارس ملالية شفاف

الدولية/واملمولون احلكومية غير واملنظمات املغرب لترانسبرنسي اجلمعوي النسيج تعبئة

املرافعة: هذه إستراتيجية بنية تشكل أهداف ثالث هناك هذه املسالة. حول اإلعالم ووسائل

بالتدبير املتعلقة هياكلها أجرأة املدارس، مالية تدبير مسالة حول والتعبئة  التحسيس 

وأكثر فعالية  أكثر  تدبير حتقيق هو والهدف باملالية، اخلاصة للمعلومات الوصول وحتسني

. االبتدائية للمدارس اصصة املالية للموارد شفافية



7171

:¢ûeGƒ¡dG

 UNESCO, Education For All Global Monitoring Report - Education for All by 2015: will we make it?,  .1
   ((Oxford University Press 2007

2015 سنة  أفق في وإناثا ذكورا للجميع، بالنسبة األولي التعليم تعميم هو ضمان لأللفية الثاني الهدف .2

L’achèvement de la scolarisation primaire pour tous; voir: www.un.org.millenniumgoals/

املائة.  25 في إلى تصل القروية نسبة متدرس الفتاة تكن لم التسعينيات حدود منتصف إلى بأنه نذكر أن ميكن .3

تقرير حسب .2000-2007 الرئيسية، التربوية املؤشرات و.ت.و. والتخطيط، واإلحصاء اإلستراتيجية مديرية .4

3.9 مليون تلميذ وقارب  إلى باالبتدائي وصلت التالميذ أعداد فإن األلفية أهداف حول السامية للتخطيط املندوبية

مدرس.  147 ألف باالبتدائي املدرسني عدد

2003-2002 ( 974628 مستفيدا)  الدراسية السنة مع مقارنة حتى املدرسية املطاعم من املستفيدين عدد انخفض .5

مذكور (مرجع سنة 2007. 850173 مستفيدا يتجاوز لم فالعدد لتعليم األعلى للمجلس سنوي تقرير آخر وحسب

سابقا).

ينتمون  لصالح متمدرسني 2008-2009 املدرسي في الدخول مؤخرا إال محفظة» «مليون حملة تنظيم يتم لم .6

إبان أنه إلى البشرية». جتدر اإلشارة للتنمية الوطنية «املبادرة من تستفيد اجلماعات التي وهي فقرا للجماعات األكثر

ومبناسبة  سنويا الوطني االجتماعية والتضامن التنمية ووزارة اخلامس محمد مؤسسة وزعت 2003-2006 سنوات

من  كبير لعدد و110000 محفظة ابتدائي، أولى السنة لتالميذ مدرسية كتب 240000 مجموعة املدرسي الدخول

اإلعدادي في الوسط  التعليم وجلن اللواتي للفتيات مدرسية مجموعة كتب مع محفظة 37000 وكذا املسجلني

القروي.

حصص  بلغت  2003-2004 سنة برسم بالتعليم اخلاصة الوطنية حول احلسابات التقرير حسب فإنه 7. لالشارة،

املائة، 37 في  في املائة، 1.13 في 98.5 التوالي: على التالية اخلارجي النسب التمويل اخلاص ومصادر والقطاع الدولة

املائة.

.2006 شتنبر-أكتوبر ،9 ع والتكوين، التربية أخبار و.ت.و. .8

2007 و.ت.و. امليزانية، قسم معطيات .9

 SEAENF et Unicef, La non scolarisation au Maroc. Une analyse en termes de coût d’opportunité. Mai .10
2006, p.43

.SEAENF et Unicef, La non scolarisation au Maroc …op.cit, p.28  .11

لقطاع  الوطنية احلسابات انظر املائة، في 0.49 ب قدرت العمومية  املدرسية  املؤسسات متويل في حصتها .12

.63 ص مذكور، مصدر التعليم،

تدعيم  إلى 2007-2006 والهادفة املدرسي الدخول مبناسبة الداخلية ووزارة و.ت.و بني مشتركة دورية كانت آخر .13
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في مجلس احمللية وخصوصا مشاركة اجلماعات احمللية واجلماعات التربويني الفاعلني بني ما والتشاور التوافق آليات

املدارس. تدبير

رقم 1653-01-2 بتاريخ 18 أكتوبر 2001 0700 الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 والقرار القانون حسب .14

وأولياء آباء جمعية ورئيس الرئيس، هو (املدير الذي معينني أعضاء من تتكون التدبير مجالس أن إلى اإلشارة جتدر .15

فإن والثانويات، اإلعداديات تدبير الس وخالفا احمللية). ممثلو اجلماعات املدرسني، (ممثلو منتخبني أعضاء ومن التالميذ)

التالميذ. متثيل حسابها في تأخذ لم مجالس تدبير املدارس االبتدائية

التالميذ آباء وأولياء املدير (رئيسا) ورئيس جمعية املدرسية من املؤسسة تدبير مجلس يتكون القرار حسب هذا .16

اجتماعات في ضروريا حضوره يرى شخص دعوة كل على مسؤول أيضا واملدير احمللية واجلماعات التدريس هيئة وممثلي

أعمال االجتماع. حسب جدول الس

واحلسابات. املالي بالتنظيم يتعلق قرار .17

النشر اإلشهار، النقل، واخلدمات، الدراسات األشغال،  لوازم والتجهيزات، األولية املواد اقتناء هي:  األبواب هذه .18

والعالقات العمومية.

اودة األبواب أحد فرعي في فصل اجلهوية سن األكادمييات لبعض املالية مصالح ارتأت الصعوبة هذه 19. لتجاوز

.2005 يونيو أ.ج.ت.ت، وثيقة املشروع، املدرسة، مشروع إجناز مراحل أنظر: املدارس. مشاريع ملساعدات واصص

ال16. اجلهات تشمل صالحياتها والتي للحسابات محاكم جهوية تسعة توجد .20

للمادة 17 مكرر  واملعدل بتاريخ 31 دجنبر 2001 الصادر املرسوم من 1 املادة وفق بشمولية االعتمادات الترخيص مت .21

املالية  وزارة على أن املادة هذه وتنص املالية. القوانني وتنفيذ بإعداد واملتعلق 26 ابريل 1999 بتاريخ الصادر املرسوم من

املالية وزارة من مسبق ترخيص وبدون  التدبير  وإبان بتعديل  ونوابه  بالصرف لآلمر  قرار طريق عن ترخص أن ميكنها 

ومت استثناء واالستثمار. اتلفة والنفقات تخص نفقات التجهيز مادة فقرة نفس سطور ما بني تخصيصات املراقبة

االستقبال، االتصاالت، مصاريف البنزين، العربات/ وهي: محتملة انزالقات لتجنب ذلك مع التسيير نفقات بعض

املستخدمني. وتعويضات املكتبية األدوات التنقالت،

2007 الدولي مارس املالية-البنك العمومية، وزارة املالية تدبير األنظمة تقييم دراسة انظر:

.2007 من سنة ابتداء الوزارات جميع على تعمم أن يجب شمولية االعتمادات فإن التقرير هذا وحسب

الهياكل  تطبع تدبير مختلفة اختالالت وجود على يؤكد 2008 لسنة للتعليم األعلى للمجلس السنوي التقرير .22

ومجالس األكادمييات إدارة مجالس فعالية عدم اإلقليمية، والنيابات األخيرة هذه وبني واألكادمييات الالمركزية التربوية

75-77 ص ج2، تركيبي، تقرير م.أ.ت، املؤسسات املدرسية، تدبير

أجريت 68 مقابلة: 58 رب  2008 حيث يناير شهر متارة إبان الصخيرات نيابة في جتريبي ذلك ببحث قبل مت القيام .23

التجريبي) البحث عن تقريرا (أنظر اخلدمات 3، استمارة 1 و اخلدمات 2، مقابالت 4 و اخلدمات 1، استمارات 4 أسرة،

الوصول صعوبة النيابات بسب مسؤولي من باقتراح بأخرى تعويضها مت في البداية اختيارها مت التي املداس بعض .24
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املدير. وغياب إليها

و4 بخنيفرة.  بالبيضاء وأولياء التالميذ: 3 آباء جمعيات على ال تتوفر مدارس 7 أن إلى 25. جتدر اإلشارة

التعليم.  في االأقدمية من واكثر سنة لهم 15 املستجوبني املديرين من 66% ذلك، إلى إضافة .26

املستمر. للتكوين األكادميية اخلطط أغلب مت إطالق السنة هذه أنه إبان ذلك فضال عن نعرف .27

وجمعيات رياضية املدرسية في التعاونية باالنخراط واملتعلقة الدخول املدرسي مبصاريف أساسا األمر 28. يتعلق

أعاله. أنظر نظريا. مجانية هي العمومية املدرسة أخرى، علما بأن

أساسا.  القروي الوسط في ظاهرة السابق في كان تغيبات املدرسني مشكل ان ،علما نسبيا عنصر جديد .29

لكن املدير مدرسة حضرية، في البيضاء في بها مت التصريح رسمية غير تقدمي مبالغ الرشوة أو طلبت واحدة حالة .30

املوضوع. شكاية بهذا يقدم لم

املدرسة.  في عنف حاالت بالبيضاء و7 شرعي مبلغ غير أداء حالة التعسفية، دروس الدعم تخصان 31. حالتان

مديرا. 60 بني املشكل من أشارا إلى هذا مديرين فقط قد أن علما .32

من  األول الفصل أنظر 32-36 األسئلة األجوبة عن سبب غياب ما يفسر بها وهو بنكيا خاصا حسابا ليس لها .33

التقرير. هذا

أما التدريس،  هيئة ممثلي انتخابات خصوصا انتخابات من  انطالقا  يتم التدبير مجالس إنشاء إن الواقع، في .34

وأولياء آباء جمعية رئيس الس، ورئيس هو الذي املدير (مثل قانونيا الس في أعضاء فإما أنهم األعضاء اآلخرون

ألعضائه. تعويضات وال تقدم أية املؤسسة) بها توجد التي اجلماعة احمللية ممثل (مثل أو معينني التالميذ).

النيابة. مسؤولي بعد إذن ولكن مقتنيات ملدرسته طلب أو بنفقات نظريا القيام في الواقع املؤسسة ميكن ملدير .35

التعاونية (حساب املدرسة“ ”صندوق ميكن للمدير استعمال املطاعم لنفقات وبالنسبة اإلنفاق مبلغ واألمر يتعلق بقدر

سيتكلفان. اللذان هما األكادميية أو النيابة فإن أكثر أهمية ملقتنيات الرياضية) بالنسبة اجلمعية أو املدرسية

يجب. كما متطورة خدمة ليس العمومية املدارس النقل املدرسي في .36

مكناس تافاللت. ألكادميية القروية املدارس سجلت في األجوبة كل هذه .37

كلها لم متأل املعلومات الضرورية جميع حتتوي الوثائق التي تتوفر على املدارس التي كانت حتى أنه لنالحظ هنا .38

نفقاتها. وحول النيابات من تلقتها التي باملوارد اجلداول املتعلقة

مكناس  ألكادميية منهم ملدارسهم ينتمي 15 مالية حسابات ينجزوا لم أنهم صرحوا الذين مديرا ال16 بني 39. من

القروي.  الوسط 14 في ومنهم تافاللت

و14 من  البيضاء من 10) التالميذ وأولياء آباء جلمعيات رئيسا 24 يتجاوز ال السؤال هذا عن أجابوا الذين عدد .40

املستجوبة.  الساكنة من 40% أي تافاللت) مكناس

اصصة املوارد يعرفون مبلغ ال تافاللت مكناس أكادميية من املستجوبني املديرين جميع أن اإلشارة املهم من .41
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لهم.

في دوائرهم في الواقعة املالية للمدارس املوارد ال يخبرون بتحويل للنيابات املاليني املسؤولني ربع من وهكذا فأكثر .42

مراقبتها. مسؤولية يتحملون أنهم يفترض الذي الوقت

اإلعالن  طريق عن املؤسسة ميزانية بصدد معلومة على حصل أنه يصرح لم مستجوب أي أن إلى اإلشارة جتدر . 43

للعموم.

السؤال.  هذا على أجابوا الذين فقط 846 هم مستجوب، أسرة 1040 رب بني من .44

هو بالبيضاء ملدرسة حضرية واحدا مديرا أن املراقبة زيارات بسؤال ومقارنة املثال على سبيل اإلشارة املهم من .45

من طرف بها محاسباتية، وأغلب الزيارات املصرح من أجل مراقبة املالية بوزارة مسؤول من زيارة تلقى أنه أكد الذي

املالية مفتش ال يتدخل احلالي، السياق في وللتدقيق فإنه املستخدمني. روتينية أو مراقبة تفتيش زيارات املديرين هي

وزارة تتوفر ذلك، ال إلى إضافة محدد. في مشكل أجل التحقيق من الوطنية ذلك التربية وزارة تطلب منه حينما إال

و 13400 ملحقة في الوسط  مدرسية 1000 مؤسسة ما يتجاوز مراقبة لضمان املوظفني من يكفي ما على املالية

القروي.

الوسط في خصوصا به  املعمول النظام وهو والتحصيل للتعلم  كاف غير اليوم نصف نظام أن اآلباء يجد .46

القروي.

العمل لديهم. حافز وبضعف املدرسني تغيبات من األحيان اغلب في اآلباء يشتكي .47

مكناس تافاللت.  أكادميية مدارس ملديري بالنسبة 90% هذه النسبة تفوق .48

مكناس تافاللت.  ألكادميية بالنسبة وتقارب 92% البيضاء، ألكادميية بالنسبة 73.4% هذه النسبة تبلغ .49

بوضوح ذلك ويتضح األعلى للتعليم (2008) للمجلس األخير السنوي التقرير في بقوة على ذلك التأكيد ولقد مت .50

امليداني. البحث هذا في من أجوبة املستجوبني أيضا
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ملحق
الوطنية إطار الندوة املنظمة في خالصات الورشات

14 مايو 2009 بتاريخ بالرباط املنعقدة

بإفريقيا التربية مرصد برنامج

اجنازه مت الذي امليداني البحث تناولها التي الرئيسية شملت احملاور ورشات  مت حتديد ثالث
للتربية اجلهوية لألكادميية التابعة االبتدائي للسلك التابعة املؤسسات من  في مجموعة

التوالي على ؛وهي تافياللت ومكناس الكبرى للدار البيضاء                               : والتكوين
                                                                        

الفاعلني تكوين وإمكانيات التمويل : األولى الورشة  ❖

التركيز النقاش مت ،ولتأطير البحث تناولها التي اجلوانب بعض من انطالقا
مايلي :  على

(مشروع  وأنشطتها للمؤسسة املدرسية وملشاريعها مناسب متويل ضمان ميكن كيف 1-
وأولياء آباء  جمعيات الشركاء، امليزانية، : التمويل مصادر مختلف ،وماهي املؤسسة)

التالميذ...؟

على مستوى  الفاعلني مبشاركة  والنهوض املالية املعلومة إلى الوصول كيفية ضمان 2-
واإلدارية؟ القانونية العوائق وماهي املؤسسة

بقطاع  مستوى العاملني على املالية بامليزانية،و اخلاص التكوين في مجال احلاجيات ماهي 3- 
هذه احلاجيات؟ تلبية التربية؟ وكيفية

: التالية واملعاينات التوصيات استخراج مت املناقشة وبعد

االبتدائية للمدرسة بالنسبة خاصة ميزانية وجود عدم •

مبشاريع املؤسسة. خاصة معطيات قاعدة خلق ضرورة •

تأدية مهامها. املؤسسات لتمكينها من تأهيل •

تضم لألكادمييات اإلدارية االس  تركيبة وأن خصوصا التواصل في نقص •
التمثيليات. جميع

باملؤسسة. املتدخلني جميع لدى التدبير ثقافة إشاعة على العمل •
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التعليمية. خاصة باملؤسسة ميزانية وضع •

لتفعليها التدبير الس أوسع مسؤولية إعطاء هامش •

مصادر التمويل توسيع وتنويع •

الشراكات. توقيع في للمدير أكبر سلطة إعطاء •

تقاريرها املالية بإشهار آباء وأولياء التالميذ جمعيات تقوم أن على العمل •
واألدبية

عامة وشاملة. تكون يجب أن احملاسبة ثقافة •

إلى :الوصول الثانية الورشة  ❖
الفاعلني وإشراك املعلومة

املؤسسة بتدبير املتعلقة املعلومة إلى  الوصول مسألة  مناقشة الورشة هذه في متت
العالقة أيضا استهدفت كما أنها خاص، بشكل مواردها املالية وتدبير عام بشكل التعليمية
املنتخبون التالميذ، وأولياء (آباء الفاعلني  مختلف وإشراك  املعلومة  إلى  الوصول مابني

املوارد. هذه تدبير مسألة في اجلماعيون...)

قصد التساؤالت من مجموعة طرحت  امليداني ، البحث أظهرها التي املعطيات من انطالقا
والشركاء الفاعلني مختلف وإشراك إلى املعلومة الوصول أهمية مسألة حول تأطيرالنقاش

: التوالي على وهي

باملدرسة؟ املتعلق اإلعالمي النظام ماهو  o

موثوق إعالمي نظام إحداث تعترض التي  واإلكراهات الصعوبات ماهي   o
به؟                        

في واإلشراك املعلومة إلى الوصول  مابني واالستنساب الصلة نوع ما  o
؟ املدرسية احلياة

إلى الوصول وأهمية  املدرسية املؤسسة وشركاء آباء  توعية كيفية  o
املعلومة اخلاص مبواردها؟

التعليمية؟ املؤسسة حول مالية املعلومة إلى الوصول تسهيل كيفية  o

إخبار فعال؟ لضمان والركائز هي الدعامات ما  o

امليزانية؟ صرف على والفاعلني املتدخلني إطالع جميع ميكن كيف  o

: التالية والتوصيات املالحظات مت استخالص وقد

هذه امليزانية احملاسباتي ومت اختزال مبعناه ميزانية على تتوفر ال االبتدائية املؤسسة •
واجلمعية املدرسي والتعاون واألمهات اآلباء جمعيات في التالميذ مساهمة في
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مساهمات الشركاء. الرياضية وبعض

الفاعلني. إشراك لضمان املتدخلني وتعبئة املعلومة إلى بني الوصول الربط •

ميكن احمللي واإلقليمي واجلهوي الصعيد على باملؤسسات املعلومة نشر مأسسة •
الوصول إلى املعلومات. من

مراسالت. سبورة، : معلوماتية وسائط وضع •

قانونية. تدابير بإحداث املعلومة وذلك في الوصول إلى إقراراحلق على العمل •

للتواصل مخطط احلسابية (وضع السجالت وضبط والتكوين التحسيس •
والتعبئة).

املديرين مهام وتعدد والتكوين اإلمكانيات ضعف •

التدبير وجمعيات آباء مجالس املدرسة ودور :تدبير الثالثة الورشة  ❖
وأولياءالتالميذ

وأولياء آباء وجمعيات التدبير، مجالس دور حول نقاش خلق الورشة هذه استهدفت وقد
التي واإلكراهات املشاكل وحتديد التعليمية، املؤسسات تدبير املساهمة في في  التالميذ
احلقيقي وإشراكها أجرأتها آفاق واستشفاف املهمتني املدرسيتني البنيتني هاتني تعرفها
الوطني للتربية امليثاق خاصة وان املدرسية احلياة وتنشيط التعليمية املؤسسة تدبير في
في مجالس التدبير تتجلى والتي جديدة مدرسية بنية خلق مدخالته كأحد اعتبر والتكوين

واختصاصاتها.  تكوينها ١٧ يوليوز ٢٠٠٢ حدد بتاريخ الوزاري فاملرسوم التعليمية، باملؤسسات
.

يتم كي التالية األسئلة حتديد مت  امليداني، البحث من املستخلصة التنائج هذه قاعدة وعلى
: الورشة نقاشات هذه تأطير

املؤسسة إطار في التالميذ وأولياء آباء وجمعيات التدبير أهمية مجالس هي ما •
االبتدائية؟

الوسط وفي احلضري الوسط في تعرفها التي واإلكراهات العراقيل ماهي  •
القروي؟

الهيآت؟ املنظمة لهذه واملراسيم التنظيمية املقررات ماهي محدودية •

التالميذ؟ آباء وأولياء وجمعيات التدبير مجالس ألجرأة به القيام ميكن ماذا •

إتخاذها؟ يجب التي األولية التدابير ماهي •
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: مايلي الى النقاشات وخلصت -

جمعية اآلباء من احمليط ومنفتحة على داخلية آلية منتخبة التدبير مجلس اعتبار -
احملليني. والشركاء

التدبير. ثقافة إلى باملؤسسة االنتقال الس هو أهمية -

التشاركي. للتدبير آلية هي التدبير مجالس -

واجلمعية الرياضية. املدرسي التعاون جمعية إشراك عدم -

ونتائج واملناهج البرامج فعال فيما يخص تتبع تنفيذ دور هو اآلباء جمعيات دور -
عام. بشكل املؤسسة

هو تربوي. فيما اجلمعية تساهم أن يجب -

التشاركي. والتدبير ثقافة املواطنة على التربية نوع من هي التدبير مجالس تواجد -

جتديد على التعمل اذ قانونية غير وضعية في اآلباء من جمعيات مجموعة وجود -
مكاتبها.

دورها. يعيق مما املؤسسة شيء داخل كل في تتدخل جمعيات هناك -

جميع املدير السيد يدبر بحيث االبتدائية املدرسة مدير يعرفها إكراهات هناك -
تدبير يعيق املالي اال في تكوين ان غياب كما واالجتماعية اجلوانب التربوية

التعليمية. واملؤسسة التدبير مجالس

االبتدائية. املدرسة في طاقم إداري غياب -

التالية: التوصيات حتديد مت من النقاشات املالحظات املستخلصة من وانطالقا

االس. اجتماعات فيما يخص اإلدارية املساطر تبسيط ضرورة -

مجالس لدن املقترحة من املؤسسة مشاريع تنفيذ لتتبع آلية خلق على العمل -
التدبير.

والبرمجة. املالي التدبير مجال في مجالس أعضاء لفائدة تكوينية برامج إحداث -

املناسبة القرارات اتخاذ أجل من الضرورية املعلومات توفير -

وخارجي. داخلي املستمر إرساء ثقافة التقومي -

التدبير. مجالس باعضاء خاص مبسط دليل بإصدار القيام -

من خارج التدبير مجالس أعضاء انخراط لتسهيل مصاحبة إقرار إجراءات -
املؤسسة.
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اإلمكانيات إلعطائها التدبير الس احملدث املرسوم النظر في اعادة على العمل -
فعالية أكثر لتكون وتفعيلها الالزمة

مجال الصرف في التالميذ وأولياء آباء وجمعية اإلدارة بني الشفافية ميثاق تعميم -

-------------

  


