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ادلاخةل اجمللس الإداري لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  عقد    

مبقر ، 2018 ابريل  26امخليس ، يوم  ةاس تثنائيدورة ، وادي اذلهب

فتش ، ال احلسني قضاض الس يد . ترأ س أ شغال هذه ادلورة، ولية اجلهة

والتكوين الرتبية الوطنية  للشؤون الإدارية نيابة عن الس يد وزير العام 

الس يد الاكتب  حرضها لك من، البحث العلمي التعلمي العايل و  الهين و

رئيس  انئب الس يدو والس يد ممثل عامل أ ورسد  ، العام لولية اجلهة 

الس يدة و  لدلاخةل  امجلاعة الرتابية ئيس ر انئب والس يد ، جملس اجلهة 

قلمييني لوادي اذلهب وأ ورسد مديرة الااكدميية و  الس يدين الديرين الإ

للرتبية  اجلهوية الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس الإداري لل اكدمييةو 

 .والتكوين 

أ لقاها نيابة عنه الفتش العام  اليت لس يد الوزير،ل  لكمة وقد جاء يف     

دارية،  مرشوع النظام ال سايس ل طر  أ ناللكف ابلشؤون الإ

ة يف اجلهوي ورش  أ ساس ية لس تكامل أ داة ال اكدمييات اجلهوية يشلك 

، وتعزيز اس تقاللية ال اكدمييات اجلهوية الرتبية والتكوين  قطاع تدبري 

من خالل متكيهنا من تلبية للرتبية والتكوين يف تدبري مواردها البرشية 

، مضيفا أ ن هذا الرشوع حاجياهتا المكية والنوعية من الوارد البرشية 

رساء  ىل اإ  يار خ مع  توافقتدبري هجوي للكفاءات البرشية، يف هيدف اإ

 .اجلهوية التقدمة أ سس الرتبية والتكوين و  بقطاع الالممتركز 

 

اليت  واذلي مثن القتضياتالوارد البرشية تقرير جلنة  تالوة د وبع    

قدمت ، مرشوع النظام ال سايس وقدم مجموعة التوصيات  جاء هبا

الس ياق العام لإعداد مرشوع النظام ال سايس  الس يدة مديرة ال اكدميية 

ل طر ال اكدميية، وال هداف ال ساس ية، والقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا 

ىل أ ن النظام ال سايس ل طر ال اكدميي تالرشوع. وأ وحض ة هيدف اإ

مالءمة وضعية ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين بصفهتا مؤسسات 

التعلق ابلراقبة الالية لدلوةل  69.00معومية مع مس تلزمات القانون رمق 

عىل النشأ ت العامة وهيئات أ خرى، كام حيدد الرشوط والضامانت 

، ال ساس ية اخلاصة بأ طر ال اكدمييات، والتعلقة عىل اخلصوص

ابلتوظيف، وال جور، والسار الهين، واحلقوق والواجبات، وامحلاية 

الاجامتعية، والنظام التأ دييب، ومتثيلية ال طر، والوضعيات، وضامن 

 .التحفزي الس متر عىل مدار احلياة الهنية

أ بدوا و ،مرشوع النظام انقش أ عضاء اجمللس الإداري مضامني قد و     

قتضيات اجلديدة اليت جاء هبا، ل ا  اكام مثنو  مالحظاهتم واس تفساراهتم

دارية لفئة موظفي وأ طر الااكدميية من شأ هنا واليت  تأ طري الوضعية الإ

وتوضيحات الس يد الفتش  تعقيب لك من الس يدة الديرة وبعد ،  قانونيا

خالل الناقشة، متت الصادقة ابلإجامع اليت أ ثريت العام حول النقاط 

 عىل مرشوع النظام ال سايس اخلاص بأ طر ال اكدميية.

 واختمتت أ شغال ادلورة برفع برقية الولء للسدة العالية ابهلل .

. 

 

 

داري أ ن  كد أ  كام      الرشوع يامتىش مع توهجات الس يد رئيس اجمللس الإ

ىل تدبري انجع للمسار الهين،  2015/2030الرؤية الاسرتاتيجية  ادلاعية اإ

قامئ عىل الواكبة والتقيمي والرتقية الهنية عىل أ ساس الاس تحقاق وجودة 

ىل أ ن الرشوع يوازن كذكل بني المتتع ابحلقوق  ال داء والردودية، مشريا اإ

عن ربط السؤولية  انهيك يات الامرسة الهنية،والالزتام بواجبات وأ خالق 

الوزارة من اليت بذلهتا اجلهود يف معرض لكمته  كام اس تعرض  ة .ابحملاس ب

وتقوية أ جل توفري لك الرشوط الرضورية حلفز الوارد البرشية، ومواكبهتا، 

ىل تعزيز اس تقرارها وضبط مساراهتا الهنية، ابعتبارها قدراهتا  ضافة اإ اإ

ة الرتبوية، الرأ سامل احلقيقي للوزارة والركزية ال ساس ية يف تدبري النظوم

معتربا اعامتد مرشوع النظام ال سايس مبثابة منعطف همم يف مسار التدبري 

اجلهوي للموارد البرشية ويف حتقيق أ هداف س ياسة الوزارة يف جمال تدبري 

 .هذه الوارد

وعرب، يف ختام هذه اللكمة، عن أ مهل يف أ ن يشلك مرشوع النظام 

حدى الآليات ادلامعة لل اكدميي قلميية يف ال سايس اإ ات اجلهوية ومديرايهتا الإ

 الاضطالع ابلوظائف النتظرة مهنا عىل الوجه ال مثل


