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 صالحيات المتنفذين اإلقليميين 22

 

 المسؤولية عن مردودية المؤسسات التعليميةو ال تمركز ال مركزية 

 

 المتنقذين إقليميا في بةمحاس  إقرار  يستوجبالرفع من مستوى تالميذ و طلبة التعليم العمومي  ،كما أسلفنا

ين منتفذ على رأس يتع ,كما أسلفنا, الذي يقتضياألمر . دراسية في نهاية كل سنةعن مردوديتها المؤسسات التعليمية 

 :و ذلك على النحو التراتبي التالي. مؤسسات كل سلك من أسالك التعليم بكل إقليم

 منتفذ إقليمي في مجموعة المدارس االبتدائية (1

 متنفذ إقليمي في مجموع اإلعداديات (2

 متنفذ إقليمي في مجموعة الثانويات (3

 ي التعليم العالي بالجهةو من فوق مجموعة الثانويات يأت

 

كل سلك يختبر و يمتحن تالميذ السلك الذي قبله من , و من أجل الرفع من مستوى تالميذ و طلبة التعليم العمومي

يحدد انطالقا من التعليم العالي بالجهة ـ  ـ يصبح كل سلكبهذا النمط من االمتحانات و . من بينهم دأجل انتقاء طلبته الجد

 بنتائج هذه االمتحاناتو  .عند التالميذ القادمين إليهكحد أدنى ي قبله المستوى المطلوب للسلك الذضمنيا 

  ,ذلك السلك حكم على مردودية مؤسساتي   (1

 .حكم على نجاعة أو فشل تدبير المتنفذ اإلقليمي فيهاي   (2

 

و لكن حتى . بلهالسلك الذي قفي مؤسسات بمثل هذه االمتحانات يحدد كل سلك المطلوب من المتنفذ اإلقليمي 

فماذا . الكافية لذلكالوسائل و االمتيازات  كل أنواع يتمكن كل متنفذ إقليمي في تحقيق المطلوب منه ال بد من تمكينه من

 عن هذه الوسائل و االمتيازات ؟
 

 .تفويض ما يكفي من القرارات المركزية للمتنفذ اإلقليمي

 

حق نتائج المؤسسات التي يشرف عليها تقتضي منحه  نية عفي نهاية كل سنة دراس ة المتنفذ اإلقليميمحاسب

و ذلك ما يصطلح على  .التي كانت من صالحيات اإلدارة المركزيةذات الصلة بالبرامج و المناهج اتخاذ القرارات 

 :و من هذه القرارات ما يلي . الالتمركزسياسة بتسميته 

 

  لمدرسيةالبرامج و المناهج و الكتب ا إعداد و اختيارصالحيات  (1

 .من قرارت تنظيمية صالحية التصرف فيما يأتيه من اإلدارة المركزية (2
ة كل و ال شك أنه سيكون من مصلح. التعليمتوجيه بحيث ال يعود لإلدارة المركزية الدور الحاسم في 

 التي يحددهاالعلمية و المعرفية المواصفات الحد األدنى من على ضوء  هقرارات كلاتخاذ  متنفذ إقليمي

ينتقيهم يشرف عليها كليا لمن خالل مضامين االمتحانات التي , له السلك الموالي في شأن تالميذه الجدد

 . بها
 

من أعوان و إداريين و أساتذة و الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفه التحكم في  صالحيات (3

من دون مراجعة اإلدارة المركزية في كل تحفيز الو   جزاءالمحاسبة و من حيث ال ,مديرين و مفتشين

نافذة و ال تقبل المراجعة من طرف اإلدارة المركزية إال في حالة تكون بمعنى أن قراراته في هذا الشأن . .ذلك

اليوم و لكن من الوزارة فهذه الصالحيات بيد نائب , و لإلشارة فقط. مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل

  .دية المؤسسات التعليمية في المقابلعن مردو تهدون محاسب

 

 .اإلقليمي تفويض التدبير المالي و اإلداري للمتنفذ

 

محاسبة المتنفذ اإلقليمي ف. يعني ذلك ال مركزية تسيير و تدبير المؤسسات التعليمية على صعيد كل إقليم

لوسائل المادية و المالية اكل يقتضي منحه عن مردوديتها في نهاية كل سنة دراسية في المؤسسات التعليمية 

و كل ذلك في إطار القوانين الجاري بها  .و حق التصرف فيها من دون مراجعة اإلدارة المركزيةالكافية 
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يخضع عند الحاجة  يعني ذلك بأن المتنفذ اإلقليمي .العمل في شأن تسيير و تدبير المال العام و الممتلكات العمومية

متوفرة لحد ما  الوسائلفهذه , و لإلشارة دائما. الفتحاصا عن طريق كانيات الماديةعلى تصرفه في تلك اإلمللمحاسبة 

و لكن في مقابل تحقيق أهداف ال عالقة لها باألهم و هو الرفع من مستوى مردودية , و لمدير األكاديمية للنائب

  .المؤسسات
 

 التعويض عن المردودية

 

من دون  قلدهاتيقبل بلن يوجد من لمسؤولية فو من حيث االمتيازات المحفزة لتحمل مثل هذه ا

 كل متنفذ إقليمي في مجموعة مؤسسات كل سلك منحفكما أسلفنا ال بد من . تعويضات عن المردودية المحققة

و كما أسلفنا  .في نهاية كل سنة دراسيةالمحققة  تعويضا ماليا عن مردودية المؤسسات التعليمية العمومية

 السلك الموالي على ضوء نتائج االمتحانات التيبكل موضوعية و بكل تلقائية م فيها تلك المردودية يحس, كذلك

محبوكة الترابط من  ةهكذا تصبح المنظومة التربوي .دعلى أساسها ينتقي طلبته الجد يشرف عليها كليا و التي

 .داخلها من أجل الرفع من مستوى تالميذ كل سلك من أسالك التعليم و الحفاظ عليه عاليا
 


