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•مداوالت اللجنة
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية وال&بية والبحث العلم Cبتاريخ  26نوفم  2018لإلستماع
إى وزير ال&بية حول مشروع امل12انية املق&حة لسنة  2019حيث ب2ن السيد الوزير أن املنظومة
ال&بوية ال تزال تعاني من عدة هنات خاصة عZى مستوى ضعف تحصيل التالميذ Tي اللغات و عدم
تملكهم ملهارات التواصل وٕالاندماج  ،عدم إنتظامية تكوين املدرس2ن و تقلص الدور التأط2ي
للمتفقدين  .كما أشار إى إشكال ٕالانقطاع املدر Cqrحيث أنه من ضمن  100تلميذ يدخلون السنة
ٔالاوى فإن  28تلميذ فقط يصلون إى مستوى الباكالوريا .
وعZى إثر ذلك  ،ب2ن السيد الوزير أن الوزارة عملت Tي إطار إعداد مشروع هذﻩ امل12انية عZى :
 تطوير املؤسسات ال&بوية خاصة من ناحية التجه12ات والبناءات دعم املندوبيات الجهوية لل&بية خاصة باملهندس2ن الحوكمة Tي تنفيذ املشاريع والضغط عZى التكاليف تأم2ن تكوين املدرس2ن واملرتبط بمجاالت التطوير البيداغو ي إحداث ٕالاجازة التطبيقية Tي ال&بية والتعليم حيث إنطلقت الدفعة ٔالاوى من املتكون2ن Tي هذااملستوى وال Cتضم  2472متكونا Tي  6مؤسسات وهم يزاولون تكويم Tي مستوى السنة
الثانية من ٕالاجازة
 تسوية وضعية  2269مدرس نائب Tي املرحلة ٕالابتدائية سنة  2018ونفس العدد لسنة 2019و  2500سنة  2020و 2500سنة  2021وسيتم ٕالانتداب من خريي ٕالاجازة التطبيقية Tي
ال&بية والتعليم املدر Cqrملدر Cqrالتعليم ٕالابتدائي Tي حدود  2472سنة  2019و  2691سنة
 2020و  2040سنة  . 2021أما Tي التعليم الثانوي فستتم تسوية وضعية ٔالاساتذة النواب Tي
سبتم T 2018ي حدود  1200باإلضافة إى تسوية وضعية الناجح2ن Tي مناظرة املاجست 2املC
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Tي علوم ال&بية Tي سبتم T 2019ي حدود  . 2355كما سيتم الانتداب من خريي ٕالاجازة
التطبيقية Tي سبتم T 2022ي حدود  1205متخرج .
 توظيف تكنولوجيات املعلومات والاتصال Tي املناهج ال&بوية وحسن استغالل مخابر ٕالاعالميةباملدارس بما يحسن من املستوى املعرTي للتلميذ ،
 إقرار إجبارية التسجيل عن بعد وال Cستشمل املرحلة الابتدائية خالل السنة الدراسيةالقادمة .
 تجويد تدريس اللغات سيما أمام ضعف التحصيل Tي هذا املجال . تخصيص كامل يوم السبت لألنشطة الثقافية والرياضية لتالميذ املدارس ٕالابتدائية من السنةٔالاوى إى السنة الرابعة الراغب2ن وبالنسبة إى السنت2ن الخامسة والسادسة Tي حدود ما تسمح
به البنية ٔالاساسية املتوفرة .
 تطوير خدمات ٕالاسناد املوجهة للتالميذ وال Cيؤما ديوان الخدمات املدرسية سواء من ناحيةالنقل أو ٕالاعاشة حيث تمت مضاعفة قيمة ٔالاكلة املدرسية من  800مي إى  1600مي مع
إحداث البنك الغذائي وعدة مطابخ مركزية بتجه12ات عصرية  ،وسيتم بعث  06أقاليم لهذا
الديوان لغاية تقريب خدماته من التالميذ وضمانا لنجاعة وشفافية التصرف .
وتفاعال مع عرض مشروع امل12انية املق&حة الحظ عدد من السيدات والسادة النواب أن العودة
املدرسية شهدت عديد املشاكل  ،من بيا تأخر التالميذ Tي الالتحاق بمقاعد الدراسة Tي عديد
الجهات ومشكل عدم توف 2مدر Cqrال&بية البدنية بعدد من املدارس واملعاهد الثانوية ،
و اه&اء البنية التحتية املدرسية والتجه12ات املتقادمة لعدد من املؤسسات ال&بوية .
وسجل النواب غياب إصالح حقيقي Tي عمق املنظومة ال&بوية وكثافة املواد الدراسية املقدمة
للتالميذ مع ضعف مضمو©ا  ،وTي هذا ٕالاطار تمت ٕالاشارة إى أنه من ب2ن أسباب الضعف Tي
املنظومة ال&بوية عدم مراجعة محتوى ومضام2ن الكتب املدرسية واعتماد مقاربة تدريسية أدت
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إى انحدار مستوى التعليم Cللتالميذ  ،والتخZي عن معاهد ترشيح املعلم2ن الذي تسبب Tي تراجع
القدرة عZى التمكن لدى عديد املعلم2ن خاصة Tي اللغات  ،غياب املكتبة املدرسية باملؤسسات
ال&بوية ،ونبه بعض النواب إى تفاقم ظاهرة غياب املرب2ن والتالميذ عZى حد السواء  ،إضافة إى
إقحام التالميذ Tي املشاكل والصراعات ب2ن بعض ٕالاطارات ال&بوية بعدد من املدارس واملعاهد ،
كما تم التطرق إى صعوبات Tي خالص مزودي املطاعم املدرسية .
وتساءل أحد أعضاء اللجنة عZى معايٕ 2الانتداب Tي مناظرة القيم2ن ٔالاول واملرشدين التطبيقي2ن
لل&بية ،وعن انتداب املفروزين أمنيا  .كما أث 2تساؤل آخر حول مآل التحقيقات املتعلقة بحرق
املبيتات املدرسية ـومقاربة الوزارة للتصدي لظاهرة العنف بالوسط املدر Cqrوٕالاعتداءات املتكررة
عZى املدرس2ن .
من جهة أخرى ثمن عدد من أعضاء اللجنة مق&ح الوزارة بخصوص إحداث مجامع املدارس
ٕالابتدائية  .ويتعلق هذا املق&ح بتمك2ن املدارس ٕالابتدائية الذي يساوي أو يفوق عدد تالميذهم
 600تلميذ  ،من صفة املؤسسة العمومية ذات الصبغة ٕالادارية ،وسيمكن هذا ٕالاجراء املق&ح من
تمتيع املدارس ٕالابتدائية بفرص تدب 2شؤو©ا بنفسها ع إدار³ا مل12اني²ا بشكل مستمر دون
الحاجة إى الرجوع إى املندوبيات الجهوية لل&بية  .مع ٕالاشارة أن املق&ح املقدم لن يكون له
انعكاس ماي عZى م12انية الدولة حيث سيتم تغطية الحاجيات ٕالاضافية من املوارد البشرية من
خالل إعادة توزيع املوارد البشرية املتوفرة  .كما سيتم إسناد م12انية للمؤسسات ال Cسيقع
إحدا´ا من خالل تحويل ٕالاعتمادات ال Cسيتم ترسيمها بم12انية ٕالادارة املركزية ) برنامج القيادة
واملساندة ( هذا وقد أحالت اللجنة املق&ح املقدم من الوزارة مرفقا بشرح اسبابه إى لجنة املالية
والتخطيط والتنمية بتاريخ  28نوفم  2018للنظر Tي إمكانية إدراجه ضمن مشروع قانون املالية
لسنة . 2019
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ومن جهة ثالثة شدد عدد من النواب عZى ضرورة تسريع الوزارة بوضع ماج جديد Tي ٕالاصالح
ال&بوي وعدم ٕالاكتفاء بالحلول الجزئية ال&قيعية ومعالجة مشكل الزمن املدر Cqrوتعزيز جهاز
التفقد .
وأث2ت عديد التساؤالت حول :
 قرار التخZي عن مناظرة السنة السادسة ابتدائي ثم ال&اجع عن هذا القرار . محتوى ٔالامر الحكومي املتعلق باألساتذة النواب والقيم2ن ٔالاول واملرشدين التطبيقي2ن لل&بية . ٕالاضرابات املتكررة Tي كل سنة دراسية بما يؤدي إى إيقاف الدروس ويحول دون إجراءٕالامتحانات .
 مشكل الاكتظاظ Tي ٔالاقسام . مشكل نقص عدد القيم2ن . مشكل نقص العملة Tي عديد املؤسسات ال&بوية التأخT 2ي خالص املتعاقدين .وأو ¸q¹بعض النواب بحل مشاكل صيانة املؤسسات ال&بوية من خالل إحالة ٕالاعتمادات
املرصودة لذلك للبلديات حيث تتكفل الجماعات املحلية ºذﻩ املهمة بما يخفف العبء عZى
الوزارة ويجعلها قادرة عZى التفرغ أك» للجوانب ٕالاس&اتيجية و البيداغوجية .
كما أكدوا عZى ضرورة تفعيل الالمركزية ال&بوية من خالل إعطاء أك» هامش من ٕالاستقاللية
للمندوبيات الجهوية لل&بية .
ودعا عدد من النواب إى ضرورة تشريك لجنة الشباب والشؤون الثقافية وال&بية والبحث العلمC
Tي إعداد مشروع ٕالاصالح ال&بوي من خالل مقاربة تشاركية أك» انفتاحا عZى مختلف ٔالاطراف
املتدخلة .
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ومن جهة أخرى أشاروا إى ضرورة إيجاد آلية لحماية املؤسسات ال&بوية من بعض مظاهر الب
والتخريب والحرق متسائل2ن Tي ذات الصدد عZى حجم الخسائر ؤالاضرار ال Cلحقت ºذﻩ
املؤسسات وانعكاسا³ا عZى م12انية الوزارة وTي هذا السياق دعا النواب إى ضرورة انتداب حراس
ليلي2ن لحماية املؤسسات ال&بوية  ،كما طالب النواب بضرورة تسليط عقوبات عZى املقاول2ن
املتالعب2ن Tي إنجاز أشغال املؤسسات ال&بوية  ،واق&ح أحد أعضاء اللجنة إحداث ضريبة
استثنائية لتمويل إحداث هذﻩ املؤسسات بقيمة  1باملائة من ٔالاجور .
وأو ¸q¹عدد من أعضاء اللجنة بـ ـ ــالتسريع بــتسوية عديد امللفات كوضعية املعل2ن النواب
ؤالاساتذة النواب والقيم2ن ٔالاول واملرشدين التطبيقي2ن لل&بية واملشارك2ن Tي مناظرة انتداب
أساتذة التعليم ٕالابتدائي دورة  ، 2015وتفعيل الاتفاقية املمة مع الجامعة العامة للتعليم
الثانوي والتسريع بصرف منحة الناجح2ن Tي مناظرة الدخول ملرحلة التكوين Tي شهادة املاجست2
املT Cي علوم ال&بية .
والحظ السيدات والسادة النواب ضعف ٕالاعتمادات املالية املرصودة للتنمية وتراجع حجم
امل12انية مقارنة بالسنوات الفارطة موص2ن بضرورة ال&فيع فÀا .
وTي ردﻩ عZى تساؤالت السيدات والسادة النواب أقر السيد وزير ال&بية بوجود إشكالية Tي حوكمة
املنظومة ال&بوية  ،وفشل املنظومة ال&بوية والتكوينية Tي التالؤم مع متطلبات سوق الشغل.
وأفاد أن الوزارة توجهت نحو تفعيل الالمركزية من خالل إعداد تصور لهيكلية جديدة للوزارة
تمكن املندوبيات الجهوية من تحمل مسؤوليا³ا  ،إال أنه أشار إى نقص عدد ٕالاطارات عZى
املستوى الجهوي  .هذا وثمن السيد الوزير فكرة جعل مهمة صيانة املؤسسات ال&بوية من
مشموالت الجماعات املحلية بتحويل ٕالاعتمادات املالية املرصودة للبنية ٔالاساسية للبلديات ،
مق&حا Tي هذا ٕالاطار إحداث مركز صيانة وط. CÁ
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وبخصوص تسوية وضعيات ٔالاساتذة واملعلم2ن النواب ب2ن أن الوزارة تعمل عZى ضبط قائمة
©ائية Tي الغرض  ،وÂي بصدد تسوية الوضعيات عن طريق دفوعات حيث سيتم تسوية وضعية
 2269مدرس نائب Tي املرحلة ٕالابتدائية  ،كما سيتم تسوية وضعية ٔالاساتذة النواب.
ومن ناحية أخرى تعهد السيد الوزير باح&ام محضر الاتفاقية املم ب2ن الوزارة والجامعة العامة
للتعليم ٔالاسا Cqrبتاريخ  8ماي  2018واملتعلق أساسا بتسوية وضعية ٔالاعوان الوقتي2ن املشمول2ن
باتفاق  5ديسم  ، 2015وال&قيات ٕالاستثنائية ملدر Cqrالتعليم العام  ،وال&فيع Tي منح النواب
وإدماجهم وسد الشغورات الظرفية باملدارس ٕالابتدائية  .وأكد أنه سيتم اصدار أمر حكومي Tي
الرائد الرسمT Cي الغرض .
وأفاد السيد الوزير أن ٕالانتدابات Tي ملف ٔالاساتذة النواب كانت عشوائية Tي مرحلة شهدت فÀا
الدولة عديد ٕالانفالتات والضغوطات مش2ا إى أن الوزارة وجدت نفسها أمام ضرورة تسوية هذﻩ
الوضعيات .
وأكد السيد وزير ال&بية  ،أن الوزارة اتخذت عديد ٕالاجراءات القانونية والتفقدية بخصوص
التحقيق Tي أحداث حرق املبيتات املدرسية ومحاسبة مرتك CÃهذﻩ الجريمة النكراء مؤكدا أن
التحقيقات متواصلة Tي الغرض حيث تنكب مخابر أجنبية عZى إجراء التحاليل الالزمة  ،وأضاف
بأن الوزارة تعمل عZى القيام بإصالحات باملبيتات وتجه12ها بأجهزة مراقبة وتعزيزها بتداب 2الحماية
والسالمة .
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وبخصوص تظلم املشارك2ن Tي مناظرة القيم2ن ٔالاول واملرشدين التطبيقي2ن ب2ن أن الوزارة توصلت
إى حل عن طريق آلية التعاقد لعدم وجود امكانية لإلنتداب Tي الوقت الحاضر .

أما بالنسبة إللحاق أساتذة ال&بية البدنية بوزارة ال&بية فقد أكد السيد الوزير أنه سيجتمع Tي أقرب
ٓالاجال مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة ومع الطرف النقابي للنظر Tي هذا املوضوع .
وحول التفاوض بخصوص املطالب النقابية للجامعة العامة للتعليم الثانوي أكد أن وزارة ال&بية
مستعدة ملواصلة التفاوض Tي كنف ٕالاح&ام املتبادل بشرط عدم املساس بمصلحة التلميذ .

وقد صادقت اللجنة بأغلبية أعضاÇا الحاضرين عZى الباب الخامس والعشرون من مشروع م12انية
الدولة لسنة  2019املتعلق بم12انية وزارة ال&بية وعZى التقرير الذي أعدته Tي جلس²ا املنعقدة بتاريخ
 30نوفم . 2018

رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

هيكل بلقاسم

لخضر بلهوشات
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