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تم إعداد هذا الدليل في إطار مشروع إدماج المساءلة اإلجتماعية في التعليم اإلبتدائي من أجل التنمية، الممول من طرف: برنامج الشراكة العالمية 
من أجل المساءلة اإلجتماعية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

مالحظة: اآلراء المعبر عنها في هذا الدليل ال تعبر بالضرورة عن رأي برنامج الشراكة العالمية من أجل المساءلة االجتماعية أو الوكالة الفرنسية للتنمية.

للحصول على جميع الوثائق  والمعلومات الخاصة بالمشروع، يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني لكير المغرب:
www.caremaroc.org

تم تطوير هذا الدليل من قبل جمعية كير الدولية - المغرب، عبر فريق مشروع  
« إدمــاج المســاءلة االجتماعيــة فــي التعليــم اإلبتدائــي مــن أجــل التنميــة «، إنــه يعكــس منهجيــة وأداة تــم تطويرهــا 

باالشــتراك مــع:
• األكاديميات الجهوية  للتربية والتكوين الدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي

• المديريات اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية، سيدي البرنوصي والحوز
• هيئة التدريس واألطر اإلدارية بالمدارس التي تم فيها تنفيذ المشروع

• جمعيات أمهات آباء وأولياء التالميذ
(FNAPEM( الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات، آباء وأولياء التالميذ •

• التلميذات والتالميذ

شــكر خــاص لفريــق المشــروع الــذي عمــل كل يــوم فــي مناطــق اشــتغال المشــروع، وســاهم فــي تعزيــز تظافــر جهــود 
مختلــف المتدخليــن، ممــا ســاهم فــي الوصــول الــى هاتــه النتيجــة.



مؤسسة الشرق األدنى، تأسست سنة 1915
ــاء  ــام 1987. وتســاهم فــي بن ــذ ع وتتواجــد فــي المغــرب من
مجتمعــات أكثــر اســتدامة وشــمولية فــي الشــرق األوســط 
وإفريقيــا مــن خــالل: التعليــم؛ والتنظيــم المجتمعــي والتنميــة 

االقتصاديــة.

جمعية كير - المغرب
هــي جمعيــة غيــر حكوميــة غيــر طائفيــة وغيــر سياســية، تخضــع
للقانــون المغربــي، أصبحــت تتمتــع بصفــة المنفعــة العامــة 
منــذ يونيــو 2018  وهــي جــزء مــن شــبكة كيــر الدوليــة. وتعمــل
فــي المغــرب منذ عــام 2007 لمســاعدة الفئات األكثر هشاشــة،
فــي قطاعــات التعليــم، وتقويــة  المجتمــع المدنــي، والتمكيــن

االقتصادي للمرأة.
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1. تـمـهـــيد 

تلميذات وتالميذ بمدرسة ابن باديس االبتدائية - بمديرية سيدي البرنوصي - الدار البيضاء



1-1 الخلفية والسياق

ارتباطــا بتزايــد الطلــب فــي المغــرب علــى ضــرورة تعزيــز دور المواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي التخطيــط اإلســتراتيجي 
والمشــاركة بالــرأي فــي طريقــة وحــودة تقديــم الخدمــات العامــة، بهــدف تحســينها واإلرتقــاء بهــا، واســتنادا الــى التجــارب 
الناجحــة لمنهــج المســاءلة اإلجتماعيــة دوليــا ومــدى تاثيرهــا اإليجابــي فــي تحســين العالقــة بيــن المواطنيــن والمواطنــات 
ــي  ــن بشــكل عــام، ومنظمــات المجتمــع المدن ــى المواطني ــرة عل ــه األخي ــاح هات ــز انفت واإلدارات الخاصــة والعامــة، وتعزي
وكــذا اإلعــالم، فإنــه بــات مــن الضــروري تشــجيع التعريــف بمختلــف التجــارب التــي تدخــل فــي هــذا الســياق، مهمــا كان 
حجمهــا، باعتبارهــا تؤســس لمنهــج متجــدد قائــم علــى التفاعــل بيــن المواطنيــن وممثليهــم والمســؤولين عــن تســطير 

السياســات وتقديــم الخدمــات العامــة.

فــي هــذا الســياق عملــت جمعيــة كيــر الدوليــة - المغــرب ومؤسســة الشــرق األدنــى علــى تعزيز مفهــوم المســاءلة اإلجتماعية 
فــي المغــرب، مــن خــالل مشــروع  إدمــاج المســاءلة اإلجتماعيــة فــي التعليــم اإلبتدائــي مــن أجــل التنميــة « والــذي يعتبــر 
مشــروعا نموذجيــا، عبــر مســاهمته فــي تحســين الخدمــة التعليميــة فــي المدرســة اإلبتدائيــة، وهــو المشــروع الــذي تنفــذه 
المنظمتــان بتعــاون مــع الفدراليــة الوطنيــة لجمعيــات أمهــات آبــاء وأوليــاء التالمــذة فــي المغــرب واألكاديميتيــن الجهويتيــن 
للتربيــة والتكويــن بجهتــي مراكــش – آســفي و الــدار البيضــاء – ســطات وكل مــن المديريتيــن اإلقليميتيــن الحــوز بمراكــش 
وســيدي البرنوصــي بالــدار البيضــاء، والممــول مــن طــرف برنامــج الشــراكة العالميــة مــن أجــل المســاءلة اإلجتماعيــة التابــع 

للبنــك الدولــي والوكالــة الفرنســية للتنميــة.
يهــدف المشــروع الــى تعزيــز مفهــوم المســاءلة اإلجتماعيــة فــي قطــاع التعليــم، من أجل تحســين مســتوى تقديــم الخدمات 

العامــة فــي المدرســة ، والرفــع مــن مســتويات الحكامــة والتدبيــر الرشــيد للمــوارد البشــرية والماليــة والمادية عبر :

تمكين جمعيات أمهات 
آباء وأولياء التالميذ 

واألطر اإلدارية والتربوية، 
والرفع من قدراتها عبر 

التكوين والتأهيل؛

تطوير أداة المساءلة 
اإلجتماعية - بيان التعاقد 

المدرسي - وتدريب 
مختلف الفاعلين داخل 

المدرسة على استعمالها؛

تعزيز التواصل بين 
جمعيات أمهات، آباء 

وأولياء التالميذ محليا، 
إقليميا، جهويا ووطنيا، 
بهدف تقوية أدوارها 

وتعزيز تعاونها واشتغالها 
للترافع من أجل القضايا 

األساسية في قطاع 
التعليم بالمغرب؛
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أداة بيــان التعاقــد المدرســي هــي ثمــرة تجربــة انطلقــت منــذ بدايــة 2015 الــى غايــة 2018، وقــد تــم تطويرهــا فــي احتــرام 
للخصوصيــات المحليــة و بالتشــاور مــع مختلــف المتدخليــن فــي المشــروع: تلميــذات وتالميــذ، أطــر تربويــة، جمعيــات 

أمهــات آبــاء وأوليــاء التالمــذة، مديــرات ومديــرون، أطــر إداريــة وجمعيــات محليــة.
بيان التعاقد المدرسي تم تطبيقه وتعديله، في 50 مدرسة ابتدائية داخل منطقتي تنفيذ المشروع:

- المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي البرنوصي 
- المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بالحوز  

استفاد من هذا المشروع :

األكاديميتين الجهويتين للتربية 
والتكوين بكل من مراكش – آسفي 

والدار البيضاء – سطات

المديريتين اإلقليميتين للتربية الوطنية 
والتكوين المهني  بكل من سيدي البرنوصي

– الدار البيضاء والحوز – مراكش 

1239 أستاذات، أساتذة،
مديرات ومديرين

50 مدرسة إبتدائية

50 جمعية أمهات، 
آباء وأولياء التالمذة

410 ممثلين لجمعيات محلية

1535 أم و أب

413 تلميذة وتلميذ

71 إطار إداري



• المحتوى  
يتضمــن الدليــل فصــول ذات ارتبــاط عضــوي يشــد بعضهــا البعــض، مؤسســة علــى اليــة المســاءلة االجتماعيــة التــي يجــب 

ادماجهــا مــن طــرف مختلــف الشــركاء والمتدخليــن لتحســين العــرض التعليمــي والخدمــات التعليميــة المقدمــة.
تم تنظيم هذا الدليل في خمسة فصول رئيسية:

• الفصل األول: تمهيد
• الفصل الثاني: المفاهيم العامة

• الفصل الثالث: أداة المساءلة اإلجتماعية – بيان التعاقد المدرسي
• الفصل الرابع: التكوينات وتقوية القدرات

• الفصل الخامس: خالصة عامة

• الهدف العام للدليل :
المدرســة  فــي  المتدخلــة  األطــراف  مســاعدة 
التربــوي،  بالشــأن  المهتميــن  وكافــة  العموميــة 
لبلــورة وتبنــي اســتراتيجية عمــل جماعيــة، وفــق 
رؤيــة محليــة تســتحضر الســياق اإلقليمــي الجهــوي 
المســاءلة  آليــة  تنزيــل  عبــر  وذلــك  والوطنــي، 
بهــدف   - المدرســي  التعاقــد  بيــان   - االجتماعيــة 
داخــل  المقدمــة  التعليميــة  الخدمــات  تحســين 

المدرســة.

• األهداف الخاصة للدليل:
1. تســهيل عمليــة  فهــم وتنفيــد أداة المســاءلة 

المدرســي(؛  التعاقــد  بيــان   ( اإلجتماعيــة 
2. تمكيــن األطــراف المتدخلــة مــن وضــع تصــور 
وخطــوات  مراحــل  لمختلــف  ومســتدام،  فعــال 
للمدرســة  جماعيــة  عمــل  اســتراتيجية  وضــع 

محليــة. رؤيــة  وفــق  العموميــة 

1-2 أهداف الدليل

هــذا الدليــل موجــه للمدرســة العموميــة المغربيــة، ويعــد بمثابــة دعــم لألطــراف المتدخلــة فــي المؤسســات، اذ يهــدف الــى 
ترســيخ ثقافــة المســاءلة االجتماعيــة لتحســين جــودة التعليــم والنهــوض بوظائــف وأدوار المدرســة العمومية.
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2. مفاهيم عامة

  تلميذ بمدرسة ابن حابوس االبتدائية- مديرية الحوز - مراكش



2-2 ماذا تعني المساءلة اإلجتماعية؟ 
مدخــل يعمــد إلــى بنــاء المســاءلة التــي تقــوم علــى المشــاركة المدنيــة، والتــي يشــارك مــن خاللهــا المواطــن 
العــادي/ منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المســاءلة بشــكل مباشــرأو غيــر مباشــر. فــي ســياق القطــاع العــام، 
تشــير المســاءلة االجتماعيــة لمــدى واســع مــن التدخــالت واألدوات التــي يســتطيع مــن خاللهــا المواطــن/ 

المجتمــع/ االعــالم/ منظمــات المجتمــع المدنــي وضــع المســؤولين الحكومييــن موضــع المســاءلة.

 World Bank, Participation and Civic Engagement, Social Development Papers, SOCIAL ACCOUNTABILITY, An Introduction to the Concept and
Emerging Practice, Carmen Malena, with Reiner Forster and Janmejay Singh, Paper No. 76 December 2004

2-3 لماذا المساءلة اإلجتماعية في التعليم؟

ــر كاف، خاصــة فــي واقــع يعــرف ضعــف مشــاركة األطــراف  ــرا غي ــم أم ــاء بالمســاءلة الرســمية فــي التعلي ــات اإلكتف ب
المتدخلــة فــي الشــأن التربــوي، وغيــاب التنســيق والعمــل المشــترك بينهــا بجانــب ضعــف تكوينهــا، وتنصــل كل طــرف 

مــن مســؤوليته.
غيــر أن الوضــع لــم يعــد مقبــوال علــى مختلــف األصعــدة، نظــرا إلرتفــاع الضغوطــات داخليــا وخارجيــا مــن أجــل الوصــول 
ــة مــن االســتراتيجيات  ــذي ســاهم فــي وضــع مجموع ــة، وهــو األمــر ال ــل إلصــالح األوضــاع التعليمي ــول وبدائ ــى حل ال

والخطــط التــي يمكــن حصرهــا علــى الشــكل التالــي: 

الميثاق الوطني 
للتربية والتكوين 
    2009 - 2000

البرنامج 
اإلستعجالي 
2012 - 2009

الرؤية 
اإلستراتيجية 
2030 - 2015

والتعاقــدات  اإللتزامــات  وضــوح  تفتــرض  الفعالــة  المســاءلة  أنظمــة  إن 
وقنــوات اإلتصــال وتحديــد المســؤوليات، بمــا يســهم فــي قيامهــا بوظيفتيــن 

أساســيتين:

1 - الحد من إساءة استخدام السلطات أو الشطط في استعمالها.
2 - تقييم اآلداء والمردودية ارتباطا بمفهوم المدخالت والمخرجات.

تحقيــق  عــن  التقليديــة، وقصورهــا  المســاءلة  آليــات  فعاليــة  إن محدوديــة 
طموحــات المواطنيــن فــي تحســين الخدمــات العامــة، ســاهم بشــكل كبيــر 
فــي التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز دور المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
وذلــك  االجتماعيــة،  المســاءلة  عبــر  المســاءلة  هاتــه  تكميــل  فــي  واإلعــالم 

لتحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية كمــا هــو موضــح فــي الرســم جانبــه:

2-1 ماذا تعني المساءلة الرسمية / التقليدية؟
ــق أصحــاب الســلطات والنفــوذ، بالخضــوع للمســاءلة وتحمــل  ــى عات ــا واجــب عل ــف المســاءلة بأنه يمكــن تعري

ــن أعمالهــم. المســؤولية ع
ويقصــد بأصحــاب الســلطة والنفــوذ ذوو الســلطات السياســية أو الماليــة أو األشــكال األخــرى للنفــوذ، بمــن فــي

ذلك المسؤولون في الحكومة والشركات الخاصة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. 
الدليل المرجعي للمساءلة اإلجتماعية – الفصل الثاني – ماذا تعني المساءلة للبنك الدولي – ص6

تحسين اإلدارة
العامة الرشيدة

تعزيز تمكين
المواطنين

 تحسين الخدمات
العامة
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يرتبــط تــدرج اإلصــالح التربــوي فــي المغــرب انطالقــا  مــن الميثــاق 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن وصــوال للرؤيــة االســتراتيجية 30/2015،  
بضــرورة الرفــع مــن نســب تحقيــق المؤشــرات العالميــة للتعليــم في 
عالقتهــا بالهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة الخــاص بالتعليــم دوليا، 
وبتحقيــق نفــس األهــداف  وتحســين جــودة الخدمــات التعليميــة 
ــذي  ــا، وهــو األســاس ال ــة وطني ــة المنظومــة التربوي وآداء ومردودي
اعتمــده المجلــس األعلــى للتعليــم خــالل مراحــل تســطيره للرؤيــة 
االســتراتيجية ، بهــدف تجــاوز المشــاكل التــي تعلــق فيهــا المنظومة، 
المناهــج  ثقــل  الــى  وصــوال  الرشــيدة  اإلدارة  ضعــف  مــن  بــدءا 
اإلجــراءات  مــن  الخــروج بمجموعــة  فــي  التعليميــة، ممــا ســاهم 
والروافــع التــي تتقاطــع بشــكل كبيــر مــع أهــداف مشــروع » إدمــاج 

المســاءلة اإلجتماعيــة فــي التعليــم مــن أجــل التنميــة « أهمهــا: 

 إن ضمان التعليم الجيد
 والمنصف والشامل للجميع وتعزيز
 فرص التعلم مدى الحياة للجميع،

يتطلب غالبا جهدا جماعيا تشترك فيه 
األطراف الفاعلة كلها وتعمل بصورة 
متضافرة من أجل الوفاء بمسؤولياتها

التقرير العالمي لرصد التعليم 18/2017
المساءلة في مجال التعليم 

الرافعة 7:
ــروم إليــه المشــروع مــن خــالل فكــرة التعاقــد بيــن مختلــف المتدخليــن،  إرســاء مدرســة ذات جــودة وجاذبيــة وهــو مــا ي

ــا إلــى إرســاء مدرســة ذات جــودة وجاذبيــة؛ للخــروج ببدائــل تصــل بن

الرافعة 15:
اســتهداف حكامــة ناجعــة لمنظومــة التربيــة والتكويــن وهــو مــا سيســاهم المشــروع فــي الوصــول إليــه غبــر خطــة تكويــن 

وتأهيــل مختلــف المتدخليــن لتعزيــز منظومــة الحكامــة والتدبيــر الرشــيد للمــوارد الماديــة، الماليــة والبشــرية؛

الرافعة 18:
ترســيخ مجتمــع المواطنــة والديمقراطيــة والمســاواة وهــو األمــر الــذي يعتبــر واحــدا مــن األهــداف األساســية للمشــروع 

ارتباطــا بكــون المســاءلة اإلجتماعيــة تتقاطــع بشــكل كبيــر مــع المبــادئ الثــالث: المواطنــة، الديمقراطيــة والمســاواة؛

الرافعة 22:
تعبئــة مجتمعيــة مســتدامة، وهــي الرافعــة التــي تتقاطــع بشــكل واضــح مــع الهــدف الثانــي للمشــروع والقائــم علــى تعبئــة 

مختلــف المتدخليــن فــي المؤسســات التعليميــة مــن أجــل تحســين الخدمــات التعليميــة المقدمة؛

كمــا يســعى المشــروع إلــى المســاهمة فــي التنزيــل الميدانــي للتدابيــر المتضمنــة فــي مختلــف المشــاريع المندمجــة 
لتفعيــل الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2015 - 2030 وخاصــة المشــاريع :

المشروع المندمج 9:
• االرتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية؛

المشروع المندمج 14: 
• تطوير الحكامة ومأسسة التعاقد؛

المشروع المندمح 15: 
• تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية



3. أداة بيان التعاقد المدرسي

تلميذات وتالميذ من مدرسة ابن باديس - مديرية سيدي البرنوصي - الدار البيضاء 
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3-1 تعريف أداة بيان التعاقد المدرسي:

بيــان التعاقــد المدرســي هــو أداة للمســاءلة اإلجتماعيــة فــي قطــاع التعليــم اإلبتدائــي، تمــت صياغتهــا فــي إطــار مشــروع  
» إدمــاج المســاءلة اإلجتماعيــة فــي التعليــم اإلبتدائــي مــن أجــل التنميــة « بشــكل تشــاركي مــع مختلــف المتدخليــن 
ــاء وأوليــاء التالميــذ، تلميــذات  فــي المدرســة اإلبتدائيــة العموميــة ) مديــري مــدارس، أطــر تربويــة، جمعيــات أمهــات، آب

ــة... (. ــة إقليميــة وجهوي وتالميــذ، أطــر إداري

ــر المراحــل  ــا، عب ــة له ــة محلي ــة وتســطير رؤي ــن فــي المدرســة بالمشــاركة فــي صياغ ــف المتدخلي ــه أداة تســمح لمختل إن
ــة: التالي

1. تشخيص الوضعية.

2. مناقشة القضايا المشتركة. 

3. تحديد إجراءات محلية؛ جهوية  ووطنية.

4. صياغة وتوحيد الرؤية للعمل المشترك.

5. وضع خطة عمل مشتركة لتحسين جودة التعليم على المستوى المحلي.

6. التأسيس لصياغة خطة للترافع حول  القضايا المشتركة. 

بشكل عام تهدف أداة بيان التعاقد المدرسي الى:

تعزيز التواصل والشفافية وتحسين
 مستوى الولوج للمعلومة - الموارد -
وتعميمها على مختلف المتدخلين في

سبيل خلق بيئة قابلة لتنفيذ
منهج المساءلة اإلجتماعية؛

 تطوير مستويات التدخل عبر
 تمكين مختلف المتدخلين وتقوية

 قدراتهم، وتعزيز فكرة التعاقد
 لديهم للخروج بمخطط عمل

مشترك؛

 تعزيز انخراط ومشاركة المتدخلين
 في المدرسة وتقوية التعاون
 بينهم بهدف خلق دينامية

 إيجابية وتشاركية داخل
المدارس ؛



3-2 مراحل بناء أداة بيان التعاقد المدرسي:

مــر بنــاء أداة بيــان التعاقــد المدرســي بمجموعــة مــن المراحــل، ابتــداء مــن التكويــن حــول مفهــوم المســاءلة اإلجتماعيــة 
ــة مــن  ــاة مجموع ــدد مــن المــدارس المشــاركة فــي المشــروع مــع مراع ــه بع ــرح األداة وتجريب ــة مقت ــى صياغ وصــوال ال

الشــروط أهمهــا:
• مشاركة  مختلف األطراف؛

• احترام مقاربة النوع اإلجتماعي في مختلف مراحل بناء األداة؛ 
• اإلنفتاح على مختلف المتدخلين خارج فضاء المدرسة؛

• احترام الخصوصيات المحلية )مراعاة االختالفات بين المجال الحضري والقروي(؛

3-3 مراحل تنفيذ بيان التعاقد المدرسي داخل المدرسة:

مراحل بناء أداة بيان
التعاقد المدرسي

تنظيم دورات تكوينية لمختلف 
المتدخلين حول المساءلة 

اإلجتماعية وآلياتها

تنظيم مجموعات بؤرية مع كل من األطراف المتدخلة
)مدراء / أساتذة / تالميذ / جمعيات أمهات وآباء وأولياء 

التالمذة / أطر إدارية  إقليمية وجهوية( بهدف إعداد
المقترح األولي ألداة بيان التعاقد المدرسي 

إنهاء مقترح األداة وتجريبه
داخل 6 مدارس بكل من جهتي 

تنفيذ المشروع

2 - تجميع المعطيات من المدارس 
والمديريتين اإلقليميتين وتحليلها 

وإعداد تقرير التشخيص األولي

إعداد المقترح األولي ألداة بيان
التعاقد المدرسي وتقاسمه مع مختلف 

األطراف إلبداء الرأي فيه

إعتماد مقترحات المدارس
بعد تجريب النسخة

األولية لألداة 

3 - تنظيم ندوتين إقليميتين لتقديم 
نتائج التشخيص األولي 

تنظيم مجموعة من الورشات
التشاورية لمناقشة المقترح األلي لألداة 

وتجميع مالحظات المتدخلين

إختبار الصيغة الجديدة لألداة في 
7 دارس بكل جهة من جهتي تنفيذ 

المشروع وإعتماد مقترحات جديدة بها

إعتماد النسخة النهائية  لألداة بباقي 
المدارس المشاركة في المشروع

123

456

78910

1 - اإلعداد والتحضير

4 - المصادقة2 - التشخيص

3 - التعاقد و تحديد
اإلجراءات والبدائل

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
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المرحلة األولى: اإلعداد والتحضير 

تلميذتين بمدرسة الزهراوي االبتدائية - بمديرية سيدي البرنوصي - الدار البيضاء 



الشروط الواجب مراعاتها خالل عملية تشكيل اللجنة:
• الحرص على توسيع تمثيلية مختلف المتدخلين 

•  التحفيــز والرغبــة فــي إشــراك اآلخريــن لضمــان اإلحاطــة بمختلــف 
زوايــا النظــر فــي قضايــا المدرســة

قبل الشروع  في تنفيذ أداة بيان التعاقد المدرسي، يجب توفير الشروط االساسية لالنطالق السليم عبر:

نصيحة:
 لتنفيد بيان التعاقد المدرسي

 يمكن اعتماد تشكيل لجنة مكلفة بالتنفيذ
أو تفويض العملية لمجلس تدبير المدرسة، 

 إذا كان هذا المجلس مفعال ويحترم
 مختلف الشروط المرتبطة بالتمثيلية

لكافة األطراف

مالحظــة: خــالل اجتماعــات اللجنــة يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار 
احتياجــات كل طــرف علــى حــده وقبــول االختــالف والــرأي 
والــرأي اآلخــر لتفــادي الصدامــات بيــن األطــراف واتهــام طــرف 

ــة. ــة او مشــكلة معين لآلخــر فــي قضي

1 - تعبئة الفاعلين والشركاء: عبر عقد لقاء أو لقاءات موسعة مع مختلف الشركاء والمتدخلين في المدرسة، 
لتحسيسهم بأهمية الموضوع وتقاسم الخطوات المنهجية والعملية لتنفيذ أداة بيان التعاقد المدرسي 

وضمان انخراطهم ومساهمتهم فيها.

2 - نشر إعالن داخل المدرسة يوضح انطالق مسلسل تنفيذ بيان التعاقد المدرسي، مع دعوة مختلف 
األطراف الى المشاركة والترشح لعضوية اللجنة المكلفة بتنفيذ األداة 

3 - تنظيم ورشات تكوينيــة حول بيان التعاقد المدرسي وطريقة إستعمالـه لكل طرف على حــده ) مديرين، 
أطر تربوية، جمعيات آباء وأولياء التالميذ، تلميذات وتالميذ، متدخلين آخرين في حال تواجدهم(، ودعوتهم 

للترشح لعضوية اللجنة المكلفة بتنفيذ األداة؛

4 - تشكيل اللجنة المكلفة بتنفيذ األداة / التفويض لمجلس التدبير بالمدرسة مع الحرص على ضمان 
تمثيلية مختلف األطراف المتدخلة في المدرسة داخل اللجنة على الشكل التالي:

- مدير المدرسة 
- ممثل)ة(هيئة التدريس 

- ممثل)ة( جمعية أمهات آباء وأولياء التالميذ 
- تلميذ وتلميذة 

-  متدخل آخر في حال تواجده على سبيل المثال ) ممثل السلطات المحلية أو مستشار جماعي، أو ممثل 
شركة خاصة أو المجتمع المدني ...(

5 - إصدار القرار الخاص بتعيين اللجنة المكلفة بتنفيذ أداة بيان التعاقد المدرسي ؛
 

6 - تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة بهدف:

• توحيد المفاهيم حول المساءلة اإلجتماعية واألداة موضوع اإلشتغال؛
• شرح معمق لألداة أهدافها وطريقة استعمالها؛

• وضع برنامج عمل اللجنة واإلتفاق على طريقة العمل وآليات التواصل؛
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المرحلة الثانية: التشخيص

تلميذ بمدرسة ابن باديس االبتدائية - بمديرية سيدي البرنوصي - الدار البيضاء



تعتبــر مرحلــة التشــخيص أول مرحلــة فــي عمليــة تنفيــذ أداة بيــان التعاقــد المدرســي، وترتكــز باألســاس علــى اإلحاطــة بــكل 
 المعطيــات الكميــة والكيفيــة المرتبطــة بالمــوارد البشــرية والماليــة الخاصــة بالمدرســة، بهدف رصد واقع حــال هاته األخيرة

وفهم مسبباته واآلثار المترتبة عليه، وتنقسم هذه المرحلة الى ثالثة محاور على الشكل التالي:

أ - المحور األول: معلومات عامة حول المدرسة

يضم هذا المحور:

1 - الجــدول رقــم 1 المرتبــط بالمعطيــات الرقميــة الخاصــة بالمــوارد الماديــة والبشــرية للمدرســة والتــي تمنحنــا فكــرة عــن 
البنيــة التحيــة للمدرســة فــي عالقتهــا مــع عــدد المــوارد البشــرية المتوفــرة:

* في حالة وجود قاعات مغلقة المرجو توضيح األسباب :............................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

عدد 
الحجرات 
الدراسية 
بالمؤسسة

المستعملة 
للتدريس 
اإلبتدائي

المستعملة 
للتعليم 
األولي *

األقسام 
عدد مغلقة *آخرمكتباتالمدمجة

األساتذة

ــا بدورهــا  2 - الجــدول 2 المتعلــق بالمعطيــات الرقميــة الخاصــة بالتالميــذ حســب األقســام والمســتويات والتــي تمنحن
فكــرة عــن نســبة االكتظــاظ بالمدرســة حســب المســتويات:

مالحظــة: لضمــان انخــراط كل أعضــاء اللجنــة فــي عمليــة التشــخيص، يفضــل تقســيم جمــع المعطيــات المذكــورة أعــاله 
بيــن المديــر وممثــل هيئــة األســاتذة، مــع الحــرص علــى إعدادهــا قبــل اإلجتمــاع األول وتقاســمها مــع باقــي األعضــاء. 

عدد األقسام المستويات
لكل مستوى

عدد التالميذ
معدل القسم

عدد األقسام 
التي يفوق عدد 

تالميذها 40 المجمــوعالذكــوراإلنــــاث
المستوى األولى
المستوى الثاني
المستوى الثالث
المستوى الرابع

المستوى الخامس
المستوى السادس

المجموع
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ــي يمكــن أن  ــن الســابقين، والت ــف المالحظــات المرتبطــة بالجدولي ــا تســجيل مختل ــة: الهــدف منه 3 - مالحظــات عام
ــا وبشــريا. ــة المؤسســة مادي ــات لتحســين وضعي ــم مقترح ــال لتقدي ــح المج تعمــق النقــاش وتفت

 مالحظات عامة
) ارتباطا بعدد األقسام، الحجرات، التالمذة واألساتذة...( :

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

ب - المحور الثاني: الخدمات و األنشطة المدرسية 
 يضــم هــذا المحــور مجموعــة مــن الخدمــات التــي مــن المفتــرض أن تقدمهــا المدرســة، ارتباطــا بمنطقــة تواجدهــا
) حضريــة / شــبه حضريــة / قرويــة (، وامكاناتهــا ومســتويات انفتاحهــا علــى أطــراف أخــرى متدخلــة فــي الشــأن التربــوي 

وهــي مرتبــة علــى الشــكل التالــي:

ــم،  ــة والتعلي ــي للتربي ــاق الوطن ــذ الميث ــا من ــص عليه ــم التنصي ــة أساســية  ت ــر مرحل ــذي يعتب ــي: وال ــم األول 1 - التعلي
دون اإلشــارة الــى إلزاميتهــا، اال أنهــا مــن أهــم الخدمــات التــي تعــرف تعــدد المتدخليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
وكــذا المجتمــع المدنــي، لهــذا فــإن تواجــد هاتــه الخدمــة المدرســية مــن عدمــه والجهــة المســؤولة عنهــا، بجانــب مســتوى 
تقديمهــا وعالقــة المتدخليــن فــي هــذا المجــال، يمكــن أن تمنحنــا فكــرة عــن مــدى انفتــاح المدرســة علــى محيطهــا القبــل 

مدرســي وأيضــا مســتويات المشــاركة والتنســيق بيــن األطــراف. 

الهيئة المسيرة: • هل تتوفر المدرسة على أقسام للتعليم 
األولي؟  نعم      ال  

• في حالة اإلجابة ب نعم كم عدد 
المستفيدين الحالين؟  ..... اإلناث منهم: 

         .....
مالحظات عامة: • هل تغطي أقسام التعليم األولي جميع 

الطلبات المقدمة؟  نعم      ال 
• في حالة اإلجابة ب ال كم عدد الراغبين 

في االستفادة من أقسام التعليم األولي؟  
  ............

2 - األقســام المدمجــة: والتــي تعتبــر آليــة لفتــح المجــال أمــام األطفــال مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة لممارســة  
حقهــم فــي التعلــم، وفكــرة تواجــد هاتــه الخدمــة مــن عدمهــا فــي المدرســة تمنحنــا فكــرة عــن مــدى انفتــاح المدرســة 
علــى المحيــط بشــكل عــام والمجتمــع المدنــي بشــكل خــاص، وعــن مــدى األخــد بعيــن اإلعتبــار حاجيــات األطفــال ذوي 

ــم. ــة والتعلي ــات الخاصــة مــن التربي اإلحتياج

الهيئة المسيرة: • هل تتوفر المدرسة على أقسام مدمجة؟ 
نعم      ال  

• في حالة اإلجابة ب نعم كم عدد المستفيدين 
الحالين؟  ..... اإلناث منهم: .....         

مالحظات عامة: • هل تغطي األقسام المدمجة جميع الطلبات 
المقدمة؟  نعم      ال 

• في حالة اإلجابة ب ال كم عدد الراغبين في 
االستفادة من األقسام  المدمجة؟    ............  



3 - اإلطعــام المدرســي: يرتبــط توفــر خدمــة اإلطعــام المدرســي بشــكل عــام بالمجــال الجغرافــي للمــدارس، ففــي الغالــب 
نجدهــا فــي المجــال القــروي وأحيانــا فــي المجــال الشــبه حضــري، غيــر أن توافرهــا مــن عدمــه يرتبــط بمــدى الحاجــة اليهــا، 

مــع تحديــد المتدخليــن فــي تقديمهــا يعتبــر مــن النقــاط الرئيســية الواجــب اعتمادهــا فــي تشــخيص وضعيــة المــدارس.

4 - النقــل المدرســي / اإليــواء: يرتبــط توفــر هاتيــن الخدمتيــن أو أحدهمــا بشــكل خــاص بالمجــال الجغرافــي للمــدارس، 
وفــي الغالــب مــن المفتــرض أن نجدهــا فــي المجــال القــروي، حيــث تعتبــر مؤشــرا رئيســيا لمــدى حــرص المــدارس علــى 
ــن المدرســة  ــاوز المســافة بي ــذات بمتابعــة الدراســة، خاصــة فــي مناطــق يمكــن أن تتج ــذ والتلمي ــزام التالمي ضمــان إلت
والمنــزل الكلومتــرات، لهــذا فــإن تحديــد توفرهــا مــن عدمــه مــع وضــع مالحظــات مرتبطــة بجغرافيــة المــدارس، وتحديــد 
المتدخليــن فــي تقديــم هاتــه الخدمــات سيســهم فــي تدقيــق احتياجــات المــدارس وبالتالــي ســهولة وضــع البدائــل 

واإلجــراءات. 

مالحظات عامة:  • هل تتوفر المدرسة على اإلطعام المدرسي؟
نعم      ال  

• في حالة اإلجابة ب نعم كم عدد المستفيدين الحالين؟  ..... 
اإلناث منهم: .....         

 • هل يغطي اإلطعام المدرسي جميع الطلبات المقدمة؟
نعم      ال 

• في حالة اإلجابة ب ال كم عدد الراغبين في االستفادة من 
اإلطعام المدرسي؟  ............  

الهيئة المسيرة: • هل تتوفر المدرسة على النقل المدرسي؟ 
نعم      ال  

• في حالة اإلجابة ب نعم كم عدد المستفيدين 
الحالين؟  ..... اإلناث منهم: .....         

مالحظات عامة: • هل يغطي النقل المدرسي جميع الطلبات 
المقدمة؟   نعم      ال 

• في حالة اإلجابة ب ال كم عدد الراغبين في 
االستفادة من النقل المدرسي؟    ............  

مالحظات عامة:  • هل تتوفر المدرسة على اإليواء؟
 نعم      ال  

• في حالة اإلجابة ب نعم كم عدد المستفيدين 
الحالين؟  ..... اإلناث منهم: .....         

 • هل يغطي اإليواء جميع الطلبات المقدمة؟ 
نعم      ال 

• في حالة اإلجابة ب ال كم عدد الراغبين في 
االستفادة من اإليواء؟  ............  

5 - البنيــة التحتيــة الرياضيــة: إن التعــرف علــى مــدى توفــر هاتــه الخدمــة مــن عدمــه ارتباطــا بالبنيــة التحتيــة والتجهيــزات 
والمــوارد البشــرية المتخصصــة، سيســاهم بشــكل دقيــق فــي تحديــد أولويــات اشــتغال األطــراف المتدخلــة فــي عالقتهــا 

بباقــي الخدمــات الواجــب توافرهــا. 

• ماهي الحاجيات األساسية الخاصة بالجانب الرياضي في 
المدرسة؟

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

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

• هل تتوفر المدرسة على بنية تحتية رياضية ؟ 
نعم      ال  

• في حالة اإلجابة ب نعم :
كم عدد المالعـب؟ ......... كم عدد المستودعات ...........        
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6 - األنشــطة المندمجــة والموازيــة: يحــدد هــذا الجــزء المرتبــط باألنشــطة المدرســية مــدى ديناميــة المؤسســة وايضــا 
ــا  ــة األنشــطة تمنحن ــى نوعي ــي واإلشــارة ال ــع المدن ــات المجتم ــن، خاصــة جمعي ــن آخري ــى متدخلي ــا عل مســتوى انفتاحه
فكــرة مباشــرة عــن مســتوى إشــراك التالميــذ والتلميــذات فــي التخطيــط لألنشــطة وانجازهــا والتنســيق بيــن مختلــف 

ــد الحاجيــات األساســية إلنجــاز األنشــطة. ــاة المدرســية، مــع ضــرورة تحدي المتدخليــن لتفعيــل الحي

7 - اإلجــراءات ذات األولويــة: فــي نهايــة المحــور الخــاص بالخدمــات واألنشــطة المدرســية يطلــب مــن المتدخليــن تحديــد 
نوعيــن مــن اإلجــراءات محليــة وأخــرى إقليميــة، جهويــة أو وطنيــة فــي عالقتهــا مــع العناصــر التــي تمــت دراســتها فــي 

هــذا المحــور:

•  إجــراءات محليــة: يمكــن تحقيقهــا علــى مســتوى المدرســة، مــع األخــد بعيــن اإلعتبــار اإلمكانــات الماديــة والماليــة 
للمدرســة، ومســتوى عالقاتهــا الخارجيــة ومــدى انفتاحهــا علــى أطــراف أخــرى، مــع التأكيــد علــى ضــرورة اقتــراح اجــراءات 

قابلــة للتحقيــق وواقعيــة وتراعــي خصوصيــة المدرســة.

 يجب اعتماد الدقة بخصوص هاته الخدمة فمثال هناك مدارس تتوفر على ساحة يتم استعمالها ألربع رياضات 
مختلفة، لهذا يجب تحديد عدد المالعب ونوعيتها للتعرف على مستوى وإمكانات البنيات التحتية ومدى 

مالئمتها لإلجراءات التي سيتم اقتراحها.

- عدد األنشطة المنجزة خالل سنة 2016 - 2017:  
- المرجوا تحديد نوعية هاته األنشطة:

................................... / ......................................  /  ...................................

................................... / ......................................  /  ...................................

الحاجيات األساسية إلنجاز هاته األنشطةاألنشطة المراد إنجازها خالل سنة 2017-2018

) التعليم األولي، النقل المدرسي، اإلطعام المدرسي، اإليواء، البنية التحتية الرياضية واألنشطة (

إجراءات إقليمية / جهوية / وطنية إجراءات محلية )على مستوى المدرسة(

مالحظات عامة حول البنية التحتية الرياضية للمدرسة:

بهــا  ونقصــد  وطنيــة:  أو  جهويــة  إقليميــة،  •  إجــراءات 
بدائــل يمكــن اقتراحهــا لحــل بعــض المشــاكل التــي تتجــاوز 
أو  جهــوي  إقليمــي،  ماهــو  الــى  المدرســة  صالحيــات 
وطنــي، وهــي إجــراءات البــد فيهــا مــن توفيــر إعتمــادات 
ــرات مســطرية أو  ــد  تغيي ــة أو مــوارد بشــرية أو تحدي مالي

تغييــر قوانيــن أو التنصيــص علــى مذكــرات ....

محلييــن  بإجرائييــن  باإلكتفــاء  ينصــح  مالحظــة: 
 ... وطنييــن  أو  جهوييــن  إقليمييــن،  وإجرائييــن 
الــى  الوصــول  اإلجــراءات وعــدم  تعــدد  لتفــادي 

توافــق مــن أجــل تنفيذهــا.



ت - المحور الثالث: المردودية المدرسية 

مالحظاتنسبة التعثر وفق التقويم التشخيصيمالحظاتنسبة التكرارالمستويات الدراسية

2016 / 20152017 / 20162018 / 20172016 / 20152017 / 20162018 / 2017

المستوى األولى

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس

مالحظاتنسبة النجاحالمستويات الدراسية
نسبة االنقطاع

)بالنسبة للمسجلين في بداية السنة(
مالحظات

2016 / 20152017 / 20162018 / 20172016 / 20152017 / 20162018 / 2017

المستوى األولى

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس

يضــم هــذا المحــور الجــدول أعــاله الخــاص بنســب النجــاح، اإلنقطــاع، التكــرار والتعثــر وفــق التقويــم التشــخيصي حيــث 
ــد مســتويات النجــاح، اإلنقطــاع،  ــة فــي تحدي ــي ستســاعد اللجن ــات الت ــر كافــة المعطي ــب مــن إدارة المدرســة توفي يطل
التكــرار والتعثــر حســب الســنوات وبالتالــي مــدى ارتفاعهــا مــن عكســه، وتســجيل المالحظــات الخاصــة بــكل معطــى 

ــا. حســب ارتفــاع النســب أو انخفاضه

يضــم هــذا المحــور أيضــا فقــرة خاصــة بمالحظــات حــول المســتوى التعليمــي بالمدرســة: والهــدف منهــا اإلشــارة الــى 
مختلــف العوامــل الخارجيــة أو الداخليــة المؤثــرة فــي مســتوى المردوديــة المدرســية، ويمكــن أن تكــون عبــارة عــن تقييــم 

نوعــي أو معطيــات أو احصــاءات إقليميــة، جهويــة أو وطنيــة ...

مالحظات حول المستوى التعليمي بالمؤسسة )معدل نقط النجاح، معدل االمتحان اإلقليمي... ( يمكن أن تكون 
المالحظات عبارة عن تقييم نوعي او معطيات جهوية او وطنية في حال توفرها:

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

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

................................................................................................. •
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مالحظــة: مــن الضــروري خــالل وصــف مظاهــر محيــط المدرســة، تحديــد أولويــات اإلشــتغال حســب أهميتهــا وتأثيرهــا 
المباشــر علــى ظــروف التمــدرس داخــل المدرســة وإقتــراح بدائــل وحلــول لتحســينها أو تجاوزهــا.

فــي نهايــة هــذا المحــور نجــد الجــدول الخــاص باإلجــراءات ذات األولويــة والتــي تنقســم إلــى )محليــة / إقليميــة، جهويــة أو 
وطنيــة(، يجــب تحديدهــا ارتباطــا بالنقــط التــي تــم تدارســها فــي هــذا المحــور. 

ث - المحور الرابع: رضى األطراف المعنية
 ينقســم هــذا المحــور الــى قســمين، األول يخــص مالحظــات مختلــف األطــراف حــول محيــط المدرســة والقســم الثانــي
 يهــم مســتويات تقييــم األطــراف المختلفــة للمدرســة للمحــاور التاليــة: البنيــة التحتيــة / جــودة التعليــم / اآلداء العــام

للفاعلين / التواصل.

اإلجراءات ذات األولوية ارتباطا بهذا المحور )المردودية المدرسية(:

إجراءات إقليمية / جهوية / وطنية إجراءات محلية )على مستوى المدرسة(

• مالحظات حول محيط المؤسسة

مقترحات / بدائلالوصفمظاهر محيط المدرسة
فضاء المدرسة ) الساحة، المساحات الخضراء...(

حالة قاعات الدراسة

 المراحيض

بناية اإلدارة

 المكتبة/ قاعة للقراءة

 صحة، وقاية

المطعم في حالة توفره

مظاهر أخرى يتعين تحديدها



رضى األطراف المعنية ) 1 = غير راضي إطالقا … 5 = راضي جدا (

العناصرالمحاور

 ممثل)ة( جمعية
 أمهات وآباء وأولياء

 التالمذة أو ممثل عن
األمهات واآلباء

ممثل)ة( األساتذةممثل)ة( التالمذة
 ممثل)ة( إدارة

المدرسة

12345123451234512345

البنية التحتية

الفضاءات الخضراء
الساحة 

الملعب / المالعب
النظافة

المراحيض

جودة التعليم

 مستوى التحصيل
في المؤسسة
 الدعم التربوي

 الداخلي
 الدعم التربوي

 الخارجي
 محتوى الكتب

المدرسية
 غالف الزمن

المدرسي
األنشطة المندمجة

 اآلداء العام
للفاعلين

 أداء وفعالية مجلس
التدبير

 أداء النوادي
المدرسية

 أداء جمعية أمهات
وآباء وأولياء التالمذة

 التواصل في
المؤسسة

 مدى توفر المعلومة
والولوج إليها

التواصل مع اإلدارة
 التواصل مع

المدرسين
التواصل مع التالمذة
 التواصل مع المديرية

اإلقليمية
 التواصل مع جمعية
أمهات آباء التالمذة

 التواصل مع الساكنة
()األمهات واآلباء

 تواصل الجمعية مع
 الساكنة )األمهات

(واآلباء



27

 يهــدف الجــدول الخــاص برضــى األطــراف المعنيــة الــى التعــرف علــى تقييــم هاتــه األطــراف ) جمعيــة أمهــات، آبــاء وأوليــاء 
التالمــذة أو ممثلــي األمهــات واآلبــاء / التالمــذة / األســاتذة / إدارة المدرســة ...( ألربــع محــاور رئيســية: البنيــة التحتيــة / 
جــودة التعليــم / اآلداء العــام للفاعليــن / التواصــل، وذلــك مــن خــالل تنظيــم ممثــل كل هيئــة إلجتمــاع مــع الهيئــة التــي 
يمثلهــا مــن أجــل تــدارس النقــط الخاصــة بــكل محــور وتســجيل المالحظــات الخاصــة بهــا، بعــد ذلــك يتــم تقاســم نتائــج 
اإلجتماعــات فــي لقــاء للجنــة / مجلــس التدبيــر المكلــف بتنفيــذ بيــان التعاقــد المدرســي، ويتــم تســجيل كل التقييمــات فــي 
الجــدول أعــاله، وتحديــد العناصــر األكثــر إرضــاء واألقــل إرضــاء ارتباطــا بالمحــاور األربعــة، وتســجيلها فــي الجــدول أســفله مــع 
وضــع مقترحــات لتعزيــز العناصــر األكثــر إرضــاء والحفــاظ عليهــا وكــذا مقترحــات لتحســين العناصــر األقــل إرضــاء وتطويرهــا.

مالحظات حول العناصر األقل واألكثر إرضاء لألطراف المعنية

اإلجراءات ذات األولوية ارتباطا بهذا المحور )رضى األطراف المعنية(

العناصر
 كيف يمكن الحفاظ على العناصر
 األكثر إرضاء / كيف يمكن تحسين

وتجويد العناصر األقل إرضاء

 العناصر األكثر إرضاء في الجداول
السابقة

 العناصر االقل إرضاء في الجداول
السابقة

 إجراءات إقليمية / جهوية / وطنيةإجراءات محلية )على مستوى المدرسة(

كافة اإلجراءات المقترحة في المحاور السابقة

 إجراءات إقليمية / جهوية / وطنيةإجراءات محلية )على مستوى المدرسة(



 المرحلة الثالثة:
التعاقد / تحديد اإلجراءات والبدائل

تلميذات وتالميذ بمدرسة الزهراوي االبتدائية - بمديرية سيدي البرنوصي - الدار البيضاء
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 المرحلة الثالثة:
التعاقد / تحديد اإلجراءات والبدائل

خــالل هاتــه المرحلــة، يطلــب مــن كل ممثــل هيئــة داخــل اللجنــة/ مجلــس التدبيــر تحديــد إجرائييــن مــن اإلجــراءات 
المحليــة الســابقة وتقســيمها فــي الجــدول حســب اإلختيــار/ األولويــة، لتحديــد اإلجــراءات التعاقديــة المشــتركة 

ذات األولويــة فــي المدرســة.

ح - المحور السادس : برنامج تنفيذ اإلجراءات التعاقدية المتبادلة
بعــد تحديــد اإلجــراءات المشــتركة والتعاقديــة يتــم تنزيلهــا فــي الجــدول أســفله الخــاص ببرنامــج العمل حيث يقــوم األعضاء 
 بتحديــد النتائــج المتوقعــة لــكل إجــراء تعاقــدي مــع الحاجيــات األساســية لتنفيــذ اإلجــراء مــع األنشــطة المقترحــة لتفعيلــه

وكذا تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وأدوارهم.

مالحظــــة: يجــب عــرض بيــان التعاقــد المدرســي علــى 
ــد  ــه، مــع تحدي ــة علي ــل المصادق ــر مــن أج ــس التدبي مجل
المهــام المزمــع القيــام بهــا مــن طــرف كل متدخــل وكــذا 
عــن  فضــال  القادمــة،  الثــالث  للســنوات  عمــل  خطــة 
دراســة المــوارد الماليــة والبشــرية المتوفــرة و/أو التــي 

ســتتم تعبئتهــا. 

 الحاجيات المشتركةاإلختيار الثانياإلختيار األول
والمتقاسمة

التالمذة

جمعية أمهات وآباء وأولياء التالمذة

األساتذة

إدارة المدرسة

 ج - المحور الخامس: القضايا األساسية المحلية 
)يهــدف هــذا الجــدول إلــى إبــراز القضايــا والمالحظــات األساســية لألطــراف المعنيــة حــول الحالــة العامــة للمدرســة أو الشــركاء 

)جمعيــة أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالمــذة، إدارة...( ارتباطــا باإلجــراءات ذات األولويــة التــي ســبق وتــم تحديدهــا(.

3 - ميزانية المدرسة

2 - اإلجراءات
التعاقدية المتبادلة

1 - القضايا
األساسية المحلية

تعتبر هاته المرحلة أساسية في عمل اللجنة / مجلس 
التدبير المكلف بتنفيذ بيان التعاقد المدرسي، ألنها 
المرحلة التي يتم خاللها التعاقد حول اإلجراءات ذات 

األولوية، وتنقسم الى ثالثة محاور: 



 اإلجراءات ذات
األنشطةالنتائج المتوقعةاألولوية

 الحاجيات
 األساسية لتنفيذ

اإلجراءات

 المسؤول /
األدوار

 الكلفة اإلجمالية
لإلجراء

مالحظــة : لضمان فاعلية اإلجراءات ذات األولوية 
المتفق عليها يجب الحرص على توفرها على 

المواصفات التالية :
ـ التخصيص، ويقصد به أن يعبر اإلجراء بشكل واضح ودقيق عن 

نوعية التغيير والتحول المراد تحقيقه؛
ـ القابلية للقياس؛ وتعني ضرورة إمكانية قياس درجة أو مستوى 

التقدم أو التحول الذي نتج عن اإلجراء المعتمد؛ 
ـ الواقعية؛ ويقصد بها أن ال تكون اإلجراءات المعتمدة افتراضية أو 

متخيلة أو حتى بعيدة أو صعبة المنال؛
ـ القابلية للتحقيق في عالقتها باإلمكانات المادية والبشرية والمالية 

المتوفرة ؛ 
ـ وقتية، أي أن التحوالت أو التغيير المنشود المعبر عنه من خالل 

 اإلجراءات يجب أن يرتبط بمدة زمنية معلومة ومحددة بشكل سابق.
فال يجب اإللتزام بتحقيق غاية معينة دون تحديد زمن أو وقت 

بلوغها ولو افتراضيا.

التعليم مسؤولية 
مشتركة نتقاسمها 

جميعا
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يعتبــر هــذا القســم أساســيا حيــث يتــم مــن خاللــه تحديــد جميــع مــوارد ونفقــات المدرســة فــي ســنتين متتاليتيــن، بغــض 
ــاء  النظــر عــن تواضعهــا وعــدم انتظامهــا. ويشــكل تبــادل هــذه المعلومــات مــع مختلــف المتدخليــن مدخــال رئيســيا لبن
الثقــة، ويمكــن لهــذه المعلومــات أن تكــون مفيــدة أيضــا للتفكيــر فــي المــوارد الماليــة الالزمــة للوفــاء بااللتزامــات التــي تــم 
التعهــد بهــا. سيشــكل تقاســم هاتــه المعطيــات فرصــة للتفكيــر فــي تطويــر وجمــع مــوارد إضافيــة مــن مختلــف الشــركاء 

والمتدخليــن لتحقيــق برنامــج العمــل. 

د - المحور الثامن: القضايا األساسية الجهوية والوطنية
يتــم فــي هــذا المحــور ترتيــب اإلجــراءات الجهويــة والوطنيــة المقترحــة حســب األولويــة واألهميــة، وتعتبــر هاتــه العمليــة 
مهمــة إلمكانيــة اعتمادهــا مــن أجــل تحديــد القضايــا المشــتركة جهويــا ووطنيــا للترافــع حولهــا مــن طــرف جمعيــات اآلبــاء 

عبــر الفدراليــة الوطنيــة لجمعيــات أمهــات آبــاء وأوليــاء التالميــذ أو شــبكات اوتنظيمــات جمعويــة أخــرى.

خ - المحور السابع : ميزانية المدرسة

 ارتباطا الموسم الدراسي2017 - 2018الموسم الدراسي 2016 - 2017
باإلجراءات 
حاجيات 
التمويل

مصاريفمداخيلمصاريفمداخيل

جمعية دعم مدرسة 
النجاح

 الجمعية الرياضية
 – جمعية تنمية التعاون 

المدرسي – المرجو 
التوضيح

جمعية أمهات آباء 
واولياء التالميذ 

الشراكات)*(
المرجو التوضيح 



المرحلة الرابعة : المصادقة 
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2 - مصادقــة مجلــس تدبيــر المؤسســة؛ يجــب عــرض مشــروع بيــان التعاقــد المدرســي، مشــموال بــكل المالحظــات 
والتعديــالت المســجلة، علــى مصادقــة مجلــس تدبيــر المؤسســة الــذي يعمــل بــدوره علــى دراســته وتســجيل مالحظاتــه 
او التغييــرات المقترحــة قبــل المصادقــة عليــه، كمــا يمكــن لمجلــس التدبيــر اقتــراح عــرض الوثيقــة بعــد المصادقــة عليهــا 

علــى أنظــار المديريــة اإلقليميــة للمصادقــة عليهــا فــي إطــار اشــراك مختلــف المتدخليــن؛

التوقيــعالصفـةاإلسـم الكامـل

مدير)ة( المدرسة

ممثل)ة( هيئة التدريس

 ممثل)ة( جمعية أمهات،
آباء وأولياء التالمذة

ممثلي التالمذة

مصادقة مجلس التدبير
 .................... مدرسة

مصادقة المديرية اإلقليمية 

توقيع أعضاء الفريق المكلف بتنفيذ أداة المساءلة اإلجتماعية

كــي يصبــح بيــان التعاقــد المدرســي وثيقــة رســمية يجــب عرضهــا علــى المصادقــة، إجرائيــا، تمــر هــده المصادقــة 
بمرحلتيــن أساســيتين يمكــن عرضهمــا كالتالــي : 

ــذ األداة ســواء كان  ــف بتنفي ــق المكل ــة يقــوم الفري ــه المرحل ــذ األداة؛ فــي هات ــة المكلفــة بتنفي ــع أعضــاء اللجن 1 - توقي
لجنــة تــم تشــكيلها او أعضــاء مــن مجلــس التدبيــر بتســجيل أســمائهم وصفاتهــم والتوقيــع علــى الوثيقــة قبــل تســليمها 

لمجلــس التدبيــر الموســع ليعمــل علــى دراســتها والمصادقــة عليهــا؛



4. التكوينات وتقوية القدرات

تكوين لفائدة األمهات حول التدبير اإلداري والمالي للجمعية بمدرسة االمام علي - الدار البيضاء 
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إن نجــاح منهــج المســاءلة اإلجتماعيــة ونجاعــة آلياتــه وأدواتــه، رهيــن بتمكيــن األطــراف المشــاركة فــي عمليــة المســاءلة 
ــة  ــل وتقوي ــرض تأهي ــة تفت ــن لهــا، حيــث أن تطبيقــات المســاءلة اإلجتماعي ــن بهــا او الخاضعي ــة ســواء القائمي اإلجتماعي
قــدرات كافــة المتدخليــن، حرصــا علــى فاعليتهــا وإلتزامــا بالمبــادئ التــي تقــوم عليهــا مــن احتــرام للــرأي والــرأي اآلخــر وخلــق 
فضــاءات للحــوار والنقــاش العمومــي، وتحقيقــا ألهدافهــا المرتبطــة بشــكل أساســي بتحســين الخدمــات العامــة وتعزيــز 

منظومــة الحكامــة الرشــيدة.

مــن هــذا المنطلــق اعتمــد مشــروع » إدمــاج المســاءلة اإلجتماعيــة فــي التعليــم اإلبتدائــي مــن أجــل التنمية « التأهيــل وتقوية 
القدرات محورا عرضانيا، عبر التزامه بتمكين المتدخلين في المدرسة من جمعيات أمهات آباء وأولياء التالمذة، اإلدارة واألطر 
التربويــة وأطــر المديريــات اإلقليميــة ...  فــي مجموعة من المجاالت، المرتبطة بشــكل أساســي بالتواصل والتدبير والحكامة 
والمســاءلة اإلجتماعيــة وغيرهــا مــن المواضيــع األساســية لضمــان تنفيــذ ســليم ألدوات وتطبيقــات المســاءلة اإلجتماعيــة

) بيــان التعاقــد المدرســي أو غيــره مــن األدوات ...(، بمــا يســهم فــي تحســين وتعزيز مســتويات التواصــل والولوج للمعلومة 
داخــل المدرســة وإعــداد وصياغــة مخططــات عمــل جماعيــة تشــاركية، ترتكــز علــى تحقيــق مصلحــة المتعلــم وتلبيــة احتياجاتــه 

التعليميــة والتعلميــة فــي مراعــاة لظروفــه اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة، وذلــك وفــق التصــور الموضــح في الخطاطة أســفله:

تكوين في مفهوم
المساءلة اإلجتماعية

وأدواتها

تكوين في مجال التدبير
اإلداري والمالي

1 - تعبئة الشركاء والفاعلين 
في المدرسة عبر لقاء أو 

لقاءات تحسيسية

تكوين األطراف المتدخلة
في أداة بيان التعاقد 

المدرسي وكيفية تطبيقها

2 - نشر اإلعالن الخاص 
بانطالق مسلسل تنفيذ بيان 

التعاقد المدرسي

3 - تشكيل اللجنة المكلفة 
بتنفيذ أداة بيان التعاقد 
المدرسي / اختيار أعضاء

من مجلس التدبير

5 - مرحلة التشخيص
4 - إصدار قرار

تعيين اللجنة المكلفة
بتنفيذ األداة

7 - مرحلة التعاقد

تكوين اللجنة
المكلفة في التواصل

وتدبير النزاع

5 - مرحلة التخطيط

تكوين اللجنة في إعداد 
وتدبير المشاريع

تكوين المتدخلين في 
المدرسة في إعداد مشروع 

المؤسسة

9 - تتبع تنفيذ
برنامج عمل بيان
التعاقد المدرسي

تكوين في النوع اإلجتماعي

تكوين المتدخلين
في المدرسة في
حشد التمويل 

8 - المصادقة على
وثيقة بيان التعاقد

المدرسي 



5. خالصة عامة

شهادة تلميذة من مدرسة اسني بمديرية الحوز - خالل اللقاء الوطني الخاص بتقديم نتائج المشروع بالرباط 
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إن المســاءلة اإلجتماعيــة وســيلة وليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا، لهــذا فــإن اإلســتعمال اإليجابــي آللياتهــا فــي قطــاع التعليــم 
سيســهم ال محالــة فــي توفيــر نظــم تعليميــة أكثــر جــودة وإنصافــا، عبــر تظافــر جهــود مختلــف الفاعليــن، فتحســين 
المنظومــة التعليميــة وتجويــد الخدمــات التــي تقدمهــا، اليمكــن حصــره فــي  مســؤولية طــرف واحــد، بــل هــو أمــر يتطلــب 
جهــدا جماعيــا تشــترك فيــه كل األطــراف المعنيــة، ويســتلزم توفيــر بيئــة مواتيــة تكــون فيهــا المعلومــة متاحــة ومتبادلــة 

بيــن المعنييــن باألمــر وتكــون المــوارد بتنوعهــا متوفــرة والتمكيــن وتقويــة القــدرات رابطــا مشــتركا بيــن كافــة الشــركاء.
ــم الخدمــات العامــة واإلدارة الرشــيدة،  ــة تشــكل محفــزا رئيســيا لتحســين تقدي ــات المســاءلة اإلجتماعي لقــد أصبحــت آلي
ممــا أضحــى معــه مطلــب مأسســتها مشــروعا وملحــا، بهــدف توســيع مجــاالت اســتعمالها وتعزيــز دورهــا فــي تحســين 

وتجويــد الخدمــات العامــة وضمــان قــدر أكبــر مــن المســاءلة بيــن المواطنيــن واإلدارات العامــة والمســؤولين.
إن أداة بيــان التعاقــد المدرســي واحــدة مــن أدوات المســاءلة اإلجتماعيــة التــي أثبثــت التجربــة نجاعتهــا ارتباطــا باألهــداف 

التــي شــكلت بنائهــا.

حيــث أظهــر التحليــل الــذي أجــراه اإلستشــاري الخارجــي Santiago NUNEZ REGUEIRO حــول نتائــج تطبيــق أداة بيــان 
التعاقــد المدرســي، األثــر اإليجابــي علــى التالميــذ مــن خــالل الجوانــب التاليــة:

• اندماج أفضل للتالميذ في الحياة المدرسية
ــة المكلفــة  ــل داخــل اللجن ــات المدرســية / التمثي ــاة المدرســية وفــي مســار اإلنتخاب ــذ فــي الحي • مشــاركة أقــوى للتالمي

ــان التعاقــد المدرســي ــة – بي ــذ أداة المســاءلة اإلجتماعي بتنفي

ومــع هــذا تبقــى فعاليــة األداة رهينــة بســياق تنفيذهــا ومــدى توافــر شــروط نجاحهــا، وأهمهــا قابليــة مختلــف األطــراف 
لتبنيهــا، لهــذا تبقــى الحاجــة الــى مأسســتها قائمــة، وذلــك اســتنادا الــى وضعيــة المدرســة العموميــة التــي الزالــت تفتقــد 

لمجموعــة مــن شــروط النجاعــة أهمهــا االســتقاللية الماليــة واإلداريــة والفاعليــة فــي التدبيــر.

 مــن هنــا فــإن نجاعــة بيــان التعاقــد المدرســي، ال ترتبــط فقــط بمــدى تســهيله لعمليــة التواصــل بيــن مختلــف الفاعليــن، 
وإنمــا أيضــا بتســهيله لعمليــة بنــاء مشــروع المؤسســة، وفــق رؤيــة بيداغوجيــة تنطلــق مــن التلميــذ وتنتهــي عنــده،  هــذا 
بجانــب مســاهمة بيــان التعاقــد المدرســي فــي تعبئــة الشــركاء والفاعليــن، وتعزيــز قدراتهــم وتمكينهــم عبــر رؤيــة تجمــع 

بيــن تنفيــذ األداة وتقويــة القــدرات.

فــي هــذا الســياق اشــار نفــس التحليــل الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه والخــاص بتطبيــق أداة بيــان التعاقــد المدرســي، األثــر 
اإليجابــي علــى مشــاركة المديــرات والمديريــن ومســاءلتهم، حيــث أصبحــوا يشــكلون المحــور المركــزي للمشــروع مــن خــالل 

فهمهــم وتملكهــم لمفهــوم المســاءلة اإلجتماعيــة.

إن هاتــه التجربــة الجماعيــة أظهــرت أن نجــاح المدرســة فــي أداء أدوارهــا اليعتمــد فقــط علــى مشــاركة األســرة كأحــد 
األطــراف المتدخلــة داخليــا، وإنمــا يتجاوزهــا لمشــاركة أســرية فعالــة وممتــدة فــي الزمــان والمــكان. تجربــة تتبنــى مفهــوم 
الوالديــة اإليجابيــة بمــا تعنيــه مــن تربيــة، مواكبــة وتتبــع للمســار الدراســي لألبنــاء، ومشــاركة حقيقيــة فــي تثبيــت وتدعيــم 

مكتســباتهم وتعزيزهــا أســريا ومجتمعيــا.

انطالقــا ممــا ســبق وارتباطــا بســياق بنــاء األداة داخــل مشــروع » إدمــاج المســاءلة اإلجتماعيــة فــي التعليــم اإلبتدائــي مــن 
أجــل التنميــة » فــإن منظمــة كيــر المغــرب ومؤسســة الشــرق األدنــى تعتبــران أن التجربــة والنجــاح الحقيقــي ليــس مرتبطــا 
ــاألداة بحــد ذاتهــا، بقــدر ماهــو مرتبــط بمســار بنائهــا وحجــم المشــاركة التــي عرفهــا وقــوة مســاهمة مختلــف الفرقــاء  ب
فــي اإلقتــراح والمالحظــة والتعديــل، إنــه مســار مســاءلة إجتماعيــة حقيقــي بــدأ مــن المدرســة، مــن أجلهــا وسيســتمر فــي 

ســبيل تنميتهــا. 
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