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عقد اجمللس الإداري للاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة ادلاخةل
وادي اذلهب ،دورة اس تثنائية  ،يوم امخليس  26ابريل  ،2018مبقر
ولية اجلهة .ترأس أشغال هذه ادلورة ،الس يد احلسني قضاض  ،الفتش
العام للشؤون الإدارية نيابة عن الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين
الهين و التعلمي العايل والبحث العلمي  ،حرضها لك من الس يد الاكتب
العام لولية اجلهة  ،والس يد ممثل عامل أورسد والس يد انئب رئيس
جملس اجلهة  ،والس يد انئب رئيس امجلاعة الرتابية لدلاخةل والس يدة
مديرة الااكدميية والس يدين الديرين ا إلقلمييني لوادي اذلهب وأورسد
والس يدات والسادة أعضاء اجمللس الإداري للاكدميية اجلهوية للرتبية
والتكوين .
وقد جاء يف لكمة للس يد الوزير ،اليت ألقاها نيابة عنه الفتش العام
اللكف ابلشؤون الإدارية ،أن مرشوع النظام السايس لطر
الاكدمييات اجلهوية يشلك أداة أساس ية لس تكامل ورش اجلهوية يف
تدبري قطاع الرتبية والتكوين  ،وتعزيز اس تقاللية الاكدمييات اجلهوية
للرتبية والتكوين يف تدبري مواردها البرشية من خالل متكيهنا من تلبية
حاجياهتا المكية والنوعية من الوارد البرشية  ،مضيفا أن هذا الرشوع
هيدف اإىل اإرساء تدبري هجوي للكفاءات البرشية ،يف توافق مع خيار
الالممتركز بقطاع الرتبية والتكوين وأسس اجلهوية التقدمة.
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كام أكد الس يد رئيس اجمللس الإداري أن الرشوع يامتىش مع توهجات
الرؤية الاسرتاتيجية  2030/2015ادلاعية اإىل تدبري انجع للمسار الهين،
قامئ عىل الواكبة والتقيمي والرتقية الهنية عىل أساس الاس تحقاق وجودة
الداء والردودية ،مشريا اإىل أن الرشوع يوازن كذكل بني المتتع ابحلقوق
والالزتام بواجبات وأخالقيات الامرسة الهنية ،انهيك عن ربط السؤولية
ابحملاس بة  .كام اس تعرض يف معرض لكمته اجلهود اليت بذلهتا الوزارة من
أجل توفري لك الرشوط الرضورية حلفز الوارد البرشية ،ومواكبهتا ،وتقوية
قدراهتا اإضافة اإىل تعزيز اس تقرارها وضبط مساراهتا الهنية ،ابعتبارها
الرأسامل احلقيقي للوزارة والركزية الساس ية يف تدبري النظومة الرتبوية،
معتربا اعامتد مرشوع النظام السايس مبثابة منعطف همم يف مسار التدبري
اجلهوي للموارد البرشية ويف حتقيق أهداف س ياسة الوزارة يف جمال تدبري
هذه الوارد.
وعرب ،يف ختام هذه اللكمة ،عن أمهل يف أن يشلك مرشوع النظام
السايس اإحدى الآليات ادلامعة للاكدمييات اجلهوية ومديرايهتا ا إلقلميية يف

وبعد تالوة تقرير جلنة الوارد البرشية واذلي مثن القتضيات اليت
جاء هبا مرشوع النظام السايس وقدم مجموعة التوصيات  ،قدمت
الس يدة مديرة الاكدميية الس ياق العام لإعداد مرشوع النظام السايس
لطر الاكدميية ،والهداف الساس ية ،والقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا
الرشوع .وأوحضت أن النظام السايس لطر الاكدميية هيدف اإىل
مالءمة وضعية الاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين بصفهتا مؤسسات
معومية مع مس تلزمات القانون رمق  69.00التعلق ابلراقبة الالية لدلوةل
عىل النشأت العامة وهيئات أخرى ،كام حيدد الرشوط والضامانت
الساس ية اخلاصة بأطر الاكدمييات ،والتعلقة عىل اخلصوص،
ابلتوظيف ،والجور ،والسار الهين ،واحلقوق والواجبات ،وامحلاية
الاجامتعية ،والنظام التأدييب ،ومتثيلية الطر ،والوضعيات ،وضامن
التحفزي الس متر عىل مدار احلياة الهنية.
وقد انقش أعضاء اجمللس الإداري مضامني مرشوع النظام ،وأبدوا
مالحظاهتم واس تفساراهتم كام مثنوا القتضيات اجلديدة اليت جاء هبا،
واليت من شأهنا تأطري الوضعية الإدارية لفئة موظفي وأطر الااكدميية
قانونيا  ،وبعد تعقيب لك من الس يدة الديرة وتوضيحات الس يد الفتش
العام حول النقاط اليت أثريت خالل الناقشة ،متت الصادقة ابلإجامع
عىل مرشوع النظام السايس اخلاص بأطر الاكدميية.
واختمتت أشغال ادلورة برفع برقية الولء للسدة العالية ابهلل .
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