مشروع
النظام الداخلي لمجلس المركز الجهوي
لمهن التربية والتكوين لجهة ....
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ـ

الباب األول
مقتضيات عامة

المادة األولى:
يهدف النظام الداخلي إلى وضع وثيقة بين أيدي أعضاء مجلس املركز للتذكير بأهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
األساسية املطبقة على املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ،وال سيما:
*القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
*املرسوم رقم  2.05.855الصادر في  22من ربيع األول  21( 1427أبريل  )2006بتطبيق املادتين  33و 35من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
* املرسوم رقم  2.11.672الصادر في  27من محرم  23( 1433ديسمبر  )2011في شأن إحداث وتنظيم املراكز الجهوية
ملهن التربية والتكوين ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
*القرار املشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير التربية الوطنية رقم  4101.02الصادر في 21
من محرم  6( 1434ديسمبر  )2012بتحديد كيفيات انتخاب األعضاء املنتخبين بمجالس املراكز الجهوية ملهن التربية
والتكوين؛

المادة :2
يطبق هذا النظام في جميع القضايا املتعلقة بسير اجتماعات املجلس ،سواء العادية منها أو االستثنائية ،كما تسري مقتضياته
على جميع أعضائه سواء كانوا أعضاء بحكم القانون أو أعضاء معينين أو منتخبين.

الباب الثاني
مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
الفرع األول
تأليف مجلس المركز

المادة :3
يتألف مجلس املركز من أعضاء بحكم القانون ،وأعضاء منتخبين عن األساتذة واملوظفين اإلداريين والتقنيين،
وعن طلبة أسالك التكوين ،ومن شخصيات من خارج املركز.

 األعضاء بحكم القانون التاليين:*مدير املركز  ،بصفته رئيسا ؛
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*املديرون املساعدون؛
* الكاتب العام مقررا.

 رؤساء الشعب املحدثة باملركز؛ األعضاء املعينين التاليين:*أربع ( )4شخصيات من خارج املركز  ،يعينون ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على األكثر من
لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية باقتراح من مدير املركز ،وبعد استشارة املديرين املساعدين.

 األعضاء املنتخبين التاليين:* هيئة األساتذة:
*أربعة ( )4ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي ؛
* أربعة ( )4ممثلين منتخبين عن األساتذة املؤهلين ؛
*أربعة ( )4ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي املساعدين واألساتذة املساعدين واملساعدين
وفئات املوظفين أو املستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت باملركز.
ويتم انتخاب ممثلي األساتذة ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد.

* ممثلو املوظفين أو املستخدمين اإلداريين والتقنيين:
 ممثل واحد منتخب عن املوظفين اإلداريين والتقنيين املنتمين إلى السلم الخامس( )5أو درجة مماثلة؛
 ممثل واحد منتخب عن املوظفين اإلداريين والتقنيين املنتمين إلى الساللم من  6إلى  9أو درجة مماثلة؛
 ممثل واحد منتخب عن املوظفين اإلداريين والتقنيين املنتمين إلى السلم  10فما فوق أو درجة مماثلة.
ويتم انتخاب ممثلي املوظفين أو املستخدمين ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد.

* ممثلو طلبة أسالك التكوين:
 ممثل واحد منتخب عن طلبة سلك تأهيل أطر هيئة التدريس؛
 ممثل واحد منتخب عن طلبة سلك تحضير مباريات التبريز؛
 ممثل واحد عن طلبة سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي.
ويتم انتخاب ممثلي طلبة أسالك التكوين ملدة تطابق مدة تكوينهم باملركز.
الفرع الثاني
اجتماعات مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

المادة :4
يترأس املدير ،بصفته رئيس املجلس االجتماعات العادية واالستثنائية ،ويسهر على النظام أثناء الجلسات.
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وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ،ناب عنه أحد املديرين املساعدين املفو له ذلك كتابة .وال يمكن للرئيس
أن يرفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة ،إال بعد دراسة جميع النقط املدرجة في جدول األعمال ،أو انصرام
املدة املحددة النعقادها.

المادة :5
يجتمع مجلس املركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وعلى األقل ثالث مرات في السنة خالل شهور أكتوبر وفبراير
ويونيو ،باستدعاء من الرئيس املصحوب بجدول لألعمال عشرة ( )10أيام على األقل قبل يوم عقد االجتماع
أو بطلب مكتوب من ثلث ( )1/3األعضاء على األقل .تستغرق مدة الدورة يوما واحدا ،وعند االقتضاء ،يمكن
للدورة أن تبقى مفتوحة ليستأنف مجلس املركز اجتماعه في نفس اليوم من األسبوع املوالي.

المادة :6
يمكن كلما دعت الضرورة لذلك ،عقد دورات استثنائية إما بمبادرة من الرئيس ،أو بناء على طلب مكتوب من
ثلث( )1/3األعضاء على األقل .ويجب أن يرفق هذا الطلب بالنقط املزمع عرضها على املجلس.
ويتعين على الرئيس الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي ،كلما توفرت الشروط السالفة الذكر ،وذلك خالل
ثمانية ( )8أيام املوالية لتقديم الطلب .ويختتم االجتماع بعد دراسة جميع القضايا املدرجة في جدول األعمال
الذي دعي لالنعقاد من أجله.

المادة :7
توجه االستدعاءات في جميع الحاالت كتابة ،وبصفة فردية من قبل الرئيس إلى كافة أعضاء مجلس املركز،
وترفق هذه االستدعاءات بجدول األعمال وعند االقتضاء بتقارير اللجان.

المادة :8
يمكن ملجلس املركز أن يجتمع بصفة استعجالية بعد توجيه االستدعاءات بثمانية وأربعين ( )48ساعة على
األقل ،وذلك حسب تقديرات الرئيس ،أو ثلث األعضاء على األقل .ويتعين باإلضافة إلى ذلك تبليغ االستدعاءات
بجميع الوسائل املتاحة ،بما في ذلك البريد اإلليكتروني والفاكس.

المادة :9
تنعقد اجتماعات مجلس املركز بمقره الرئيس ي ،وعند االقتضاء بمقر أحد فروعه اإلقليمية ،أو بأي مكان آخر
يقع عليه االختيار.
ويجوز للرئيس أن يدعو ،لحضور اجتماعات املجلس ،بصفة عضو تداولي ،كل شخص يتوفر على املؤهالت
والخبرات الالزمة في املجاالت التي تدخل ضمن اختصاصات املركز ،وذلك حسب النقط املدرجة في جدول
األعمال.
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الفرع الثالث
اختصاصات مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

المادة :10
يتمتع مجلس املركز بجميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة املركز واملخولة له بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .ولهذه الغاية ،يتولى مجلس املركز القيام بما يلي:
ـ النظر في جميع املسائل املتعلقة بمهام املركز وحسن سيره ،ويمكن أن يقدم اقتراحاته في هذا الشأن إلى
مجلس التنسيق؛
ـ اقتراح وتدارس مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث؛
ـ توزيع الوسائل على مختلف هياكل التعليم والبحث التي يشتمل عليها املركز ،واملساهمة باقتراحاته في ميزانية
املركز؛
ـ إعداد نظام االمتحانات ومراقبة املعلومات الخاصة بالتكوينات املدرسة؛
ـ اقتراح شروط ولوج األسالك واملسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بعد استطالع رأي مجلس التنسيق
ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
ـ املصادقة على اتفاقات واتفاقيات التعاون املتفاو في شأنها من لدن مدير املركز؛
ـ إعداد نظامه الداخلي الذي يعر قصد املصادقة على السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والسلطة
الحكومية املكلفة بتكوين األطر ،بعد استطالع رأي مجلس التنسيق في أجل ال يتعدى  30يوما وإال أصبح
نافذا؛
ـ اقتراح هياكل التعليم والبحث وكذا تنظيمها على السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية؛
ـ اقتراح ثالثة أساتذة للتعليم العالي على السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية قصد تعيين أحدهم
عضوا في اللجنة املكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير املركز ،على أساس أال يكون هؤالء األساتذة
من بين املترشحين لشغل املنصب املذكور؛
ـ ممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط والكيفيات املحددة بموجب املرسوم رقم 2.12.638
الصادر في  18من جمادى اآلخرة  29(1434أبريل  )2013املتعلق باملجلس التأديبي الخاص بالطلبة املفتشين
والطلبة املستشارين واألساتذة املتدربين.
غير أنه بالنسبة للطلبة املوظفين الذين يتابعون تكوينهم باملركز ،فيخضعون في مجال التأديب للنصوص
التشريعية والتنظيمية املطبقة على املوظفين ،وال سيما ألحكام النظام األساي ي العام للوظيفة العمومية
والنصوص املتخذة لتطبيقه.
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الباب الثالث
لجان مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
الفرع األول
تأليف اللجان الدائمة

المادة :11
يحدث املجلس في حظيرته لجانا دائمة خالل االجتماع األول املوالي النتخاب أعضائه ،ويتعلق األمر باللجان التالية:
لجنة الشؤون التربوية :وتتولى إعداد نظام الدراسة واالمتحانات ونظام مراقبة املعلومات الخاصة
بالتكوينات املدرسة ،وتقترح على مجلس املركز إصالح التكوينات امللقنة داخل املركز ،وكذا كل إجراء ذي
طابع بيداغوجي يهدف إلى تحسين جودة التكوين.
لجنة البحث العلمي التربوي :وتتولى دراسة املسائل املتعلقة بتطوير البحث العلمي التربوي وتنسيق
الدراسات والخبرات ،وكذا كل ما يتعلق بإنشاء وتتبع فرق البحث واملختبرات ومراكز الدراسات .ويعهد إليها
بتنظيم وهيكلة التكوين عبر البحث؛
لجنة التكوين املستمر :وتتولى اقتراح خطط العمل السنوية في مجال التكوين املستمر.
لجنة تتبع امليزانية :وتسند إليها مهمة توزيع الوسائل على مختلف هياكل التعليم والبحث .كما تساهم في
إعداد ميزانية املركز وتقديم اقتراحات في هذا الشأن.
لجنة اإلعالم والتواصل والشراكة :وتتولى االرتقاء بمجال اإلعالم والتواصل للمركز في مجال التكوين وكذا
دعم الشراكات مع الهيئات واملؤسسات العمومية والخاصة الوطنية منها أو الدولية في مجال تكوين األطر.

المادة :12
ينسق كل لجنة دائمة منسق يعينه مجلس املركز من بين أعضائه بالتوافق .وفي حالة عدم التوصل إلى ذلك ،يتم
هذا التعيين عن طريق االقتراع السري.
وال يمكن للمنسق أن يتولى تنسيق أكثر من لجنة دائمة واحدة .ويعهد إلى أحد أعضاء اللجنة القيام بمهمة
مقرر لها.

المادة :13

يحدد مجلس املركز عدد أعضاء كل لجنة ،على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ( )3وال يفوق تسعة ( ،)9وال يجوز
ألي عضو أن يشارك في أكثر من لجنتين دائمتين.
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غير أنه لكل عضو من أعضاء مجلس املركز الحق في حضور جلسات جميع اللجان .ويمكنه إبداء رأيه بصفة
استشارية بعد الحصول على إذن منسق اللجنة.

المادة :14
يمكن ملجلس املركز ،باقتراح من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث ( )1/3األعضاء على األقل ،تأليف لجان خاصة
لدراسة مسائل محددة كلما دعت الضرورة لذلك .ويحدد مجلس املركز عدد أعضاء هذه اللجان ( 3إلى  9أعضاء)،
ويقوم بانتدابهم طبقا للمسطرة املشار إليها أعاله .تنتهي صالحية اللجان إما بمجرد انتهائها من دراسة املسائل
املوكولة إليها وإيداع تقريرها ،أو بانتهاء املدة الزمنية املحددة لها مسبقا من قبل مجلس املركز.

المادة :15
تستعين اللجان في ممارسة مهامها بموظفين من املركز بناء على طلب من منسقيها.
كما يمكن دعوة أساتذة من املركز أو أي شخصية من خارج املركز لحضور اجتماعات هذه اللجان على سبيل
االستشارة وإبداء الرأي في مسائل وقضايا محددة .ويتم استدعاؤهم كتابة عن طريق رئيس املجلس باقتراح من
منسق اللجنة املعنية.
الفرع الثاني
اجتماعات اللجان الدائمة

المادة :16
تجتمع اللجان الدائمة باملقر الرئيس ي للمركز بدعوة من منسقيها لدراسة القضايا التي تدخل في إطار
اختصاصاتها ،أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائها على األقل .ويوجه االستدعاء إلى كل أعضاء اللجنة ثالثة
( )3أيام على األقل قبل موعد االجتماع مرفقا بجدول األعمال.
وتجتمع هذه اللجان بصفة عادية ثالث ( )3مرات على األقل في السنة ،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة :17
تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضاءها ،وفي حالة تعذر توفر هذا النصاب ،وجب
تأجيل االجتماع إلى اليوم املوالي داخل األيام العادية للدراسة .وفي هذه الحالة ،يعتبر االجتماع صحيحا مهما كان
عدد األعضاء الحاضرين.

المادة :18
تدرس اللجان القضايا املعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وتيهئ تقارير حولها وتصادق عليها بأغلبية الحاضرين.
وفي حالة تعادل األصوات ،يرجح الجانب الذي ينتمي إليه املنسق ،كما يمكن لكل لجنة أن تقدم توصيات
وملتمسات إلى مجلس املركز.
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وتقدم التقارير والتوصيات وامللتمسات إلى الرئيس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء مجلس املركز قبل انعقاد
دورات املجلس العادية أو االستثنائية مرفوقة بامللفات املتعلقة بالقضايا املعروضة على أنظار املجلس قبل خمسة
عشر ( )15يوما من تاريخ انعقاد دورة املجلس.
وفي جميع الحاالت ،ال يمكن للجنة أن تحل محل مجلس املركز وتقرر في االختصاصات املسندة إليه بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الرابع
تسيير مجلس المركز
الفرع األول
جدول األعمال

المادة :19

يحدد رئيس املجلس جدول أعمال االجتماعات .ويجوز إضافة مواد أخرى لهذا الجدول في بداية أشغال الدورة
أو االجتماع االستثنائي بطلب من الرئيس ،أو باقتراح من أحد األعضاء وبعد موافقة مجلس املركز.
غير أنه ،ال يمكن بأي حال من األحوال ،رفض إدراج املسائل املقترحة بواسطة طلب كتابي موقع من قبل ثلث
األعضاء على األقل.
الفرع الثاني
تنظيم حضور األعضاء في الجلسات

المادة :20
يشترط لصحة مداوالت مجلس املركز أن يحضرها ما ال يقل عن نصف أعضائه في الجلسة األولى ،وفي حالة
عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان ويكون النصاب بالحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية األصوات ،فإن
تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة :21
يوقع أعضاء مجلس املركز في ورقة للحضور ،ويتعين على األعضاء الذين يتعذر عليهم حضور أحد اجتماعات
املجلس إبالغ الرئيس بذلك كتابة قبل انعقاد االجتماع بمدة ال تقل عن  48ساعة.

المادة :22
كل عضو يتغيب عن حضور اجتماعات املجلس ملدة سنة تكوينية كاملة يعتبر مستقيال من مهامه .وال يمكن
أن يعاد انتخابه أو تعيينه من جديد ما لم يتم القيام بتجديد كلي ملجلس املركز .ويتم تعويض العضو املقال
وفق الكيفيات التي اكتسب بها العضوية ألول مرة.
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الفرع الثالث
تنظيم المناقشات

المادة :23

ال يمكن ملجلس املركز أن يتداول إال في املسائل املدرجة في جدول أعماله .ويقوم املجلس بمناقشتها حسب
ترتيبها .غير أنه يمكن تغيير هذا الترتيب بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين.

المادة :24

قبل بداية مناقشة أي نقطة من النقط املدرجة في جدول األعمال ،يقوم منسقو اللجان بتقديم ملخص عن
التقارير املتعلقة بها عند االقتضاء.

المادة :25
لكل عضو الحق في طلب نقطة نظام .ويجب أن تتعلق هذه النقطة أساسا بالتذكير بتطبيق أحكام القوانين
واألنظمة الجاري بها العمل ،أو بالنظام الداخلي للمجلس ،أو بجدول األعمال
أو بسير املناقشة أو بمسألة أولية أو ذات أسبقية.

الفرع الرابع
كيفية التصويت
المادة :26
يبدي مجلس املركز آرائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ،ويعتبر التصويت حقا شخصيا ال يجوز
تفويضه ،كما ال يصح أي تراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .وال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ
الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت.
ويتم التصويت باالقتراع السري .وفي حالة تعادل األصوات ،يرجح الجانب الذي صوت الرئيس لصالحه.
ويتم تدوين نتائج التصويت في محضر ،مع اإلشارة إلى عدد األعضاء الحاضرين وعدد األعضاء املصوتين وعدد
األعضاء املمتنعين عن التصويت.
الفرع الخامس
محاضر االجتماعات

المادة :27
يعين الكاتب العام ليتولى مهمة مقرر اجتماعات مجلس املركز .ويسهر بهذه الصفة على تحرير محضر لكل
جلسة يتضمن بدقة ما راج فيها من مناقشات بما فيها تدخالت األعضاء ،ونتيجة التصويت الخاصة بكل نقطة
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على حدة عند االقتضاء ،وتضمن املحاضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ومقرر املجلس .في حالة غياب
الكاتب العام يتولى أحد املديرين املساعدين مهمة املقرر بتعيين من املدير.
توزع نسخ من محاضر الجلسات على أعضاء املجلس خالل  15يوما املوالية الختتام االجتماع على أبعد تقدير.

المادة :28
يعر الرئيس عند بداية كل دورة محضر الدورة السابقة على مجلس املركز للتصويت عليه ،واعتماده بصفة
نهائية.
يتم حفظ محاضر االجتماعات ووضعها رهن إشارة جميع أعضاء مجلس املركز لدى كتابة املجلس التي يقوم
بها الكاتب العام للمركز الجهوي ملهن التربية والتكوين.

الباب الخامس
االستقالة وكيفية شغل المقاعد الشاغرة
الفرع األول
االستقالة االختيارية

المادة :29
يمكن لكل عضو بمجلس املركز يرغب في التخلي عن مهامه االنتدابية تقديم طلب استقالته كتابة إلى الرئيس.
ويسري أثر االستقالة ابتداء من تاريخ استالمها من قبله .يحيط الرئيس أعضاء مجلس املركز علما بذلك كتابة.
الفرع الثاني
شغل المقاعد الشاغرة

المادة :30
يتم شغل املقاعد الشاغرة بالنسبة لكل فئة من األعضاء طبقا للكيفيات املحددة في املرسوم رقم 2.05.885
الصادر في  21أبريل  2006املشار إليه أعاله.

المادة :31
تنتهي مدة انتداب األعضاء املتفرعين عن انتخابات تكميلية أو تعيينات جديدة في التاريخ الذي كان مقررا فيه
بانتهاء مدة انتداب األعضاء الذين يخلفونهم.
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الباب السادس
مقتضيات مختلفة

المادة :32

تعتبر العضوية بمجلس املركز شخصية باستثناء األعضاء بحكم القانون الذي يجوز لهم تعيين ممثلين عنهم
كتابة لحضور اجتماعات مجلس املركز.

المادة :33
يجب على أعضاء مجلس املركز حضور اجتماعاته وذلك في التواريخ واألوقات واألماكن املحددة في
االستدعاءات املوجهة إليهم من قبل رئيسه.

المادة :34
يجب على أعضاء مجلس املركز كيفما كانت الظروف التقيد بواجبات التحفظ وكتمان السر املنهي طيلة مدة
عضويتهم باملجلس أو باللجان الدائمة الخاصة لدراسة مسائل معينة.

المادة :35
يمكن تعديل مقتضيات النظام الداخلي بناء على طلب من الرئيس (ة) أو بطلب كتابي من ثلث األعضاء بمجلس
املركز على األقل ،ويخضع أي تعديل للمسطرة الجاري بها العمل.

المادة :36
يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد املصادقة عليه من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي بعد استطالع رأي مجلس التنسيق طبقا ملقتضيات املادة  35من القانون رقم
01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي.
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