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 للمتنفذ اإلقليمي المسؤولية عن النتائج يقتدي تحميلإلصالح ا
 

نتائج  مسؤولية بتحميل سيبقى رهينا ,باقي القطاعات العموميةتحقيقه بك, التعليم العمومي إصالح تحقيق

لما لها , هذه الجملة تستحق التسطير عليها بمائة سطر و .ةمن أقاليم المملك إقليمكل للمتنفذ في التعليمية  المؤسسات مردودية

فمن دون توفير هذا الشرط ستظل كل اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن من دون أثر على الرفع من . من أهمية قصوى

ية و احملاس بة علهيا ضبط املسؤول "هذا الشرط بعبارة  يشير إلى الميثاق الوطني للتربية و التكوين .مستوى التالميذ المتدني جدا

مردودية المؤسسات التعليمية و من دون تحديد الموضوع األهم بالتعليم و المتعلق بليس في , مع األسف الشديدو لكن  "بوضوح

الذي   واضع السياسات العمومية التربوية والتكوينيةفيما يخص .المحاَسبالمسؤول ال و  المحاِسبل الُمسائ  ال 

 . يعنيه النص

 

حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه , ى نظام التربية والتكوين كبنيان يشد بعضه بعضاينظر إل

فإن  ,ومن ثم. في نسق متماسك ودائم التفاعل والتالؤم مع محيطه االجتماعي والمهني والعلمي والثقافي

ؤثرات تتطلب التحكم في كل الم, وتقويم نتائجه ومالءمته المستمرة, إصالح كل جانب من جوانبه

يوحد اإلشراف على وضع السياسات العمومية التربوية والتكوينية   ,وبناء عليه. والعوامل المتفاعلة فيه

مع ضبط  ,وعملي وحثيث, على نحو يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك, وتنفيذها وتتبعها

 .المسؤولية والمحاسبة عليها بوضوح

 لتربية و التكوينمن الميثاق الوطني ل 451المادة 
  

سبة لواضع نبالهذا جيد ". وضع الس ياسات العمومية الرتبوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها ": المسؤولية و المحاسبة تعني هنا 

تلك السياسة من جهة نتائج تطبيق تحديد كيفية تقييم السؤال مطروح في شأن بقي يلكن . السياسة العمومية التربوية و التكوينية

ثم حتى في حال تحديد هذين األمرين تبقى . هذا ما لم يشر إليه الميثاق. أخرى ب واضعها من جهةتحديد من يقيمها و يحاس  و 

 .تطبيق السياسات المسطرة فوقيافيصعب بل يستحيل التحكم في  ,المسؤولية عن قرب من المؤسسات التعليمية غائبة

 

 المسؤول عن نتائجهاو  ميةالمؤسسات التعليمجموعة في  قليميإلالمتنفذ ا

 

. يطبقون و ينفذون قراراتها و تعليماتهاو  ,ن يمثلون المصالح المركزيةين إقليمييذفمتنعلى الوزارات حاليا جل  تتوفر

 و ال يتحمل أية مسؤولية عن نتائج تنفيذ و تطبيق التعليمات الفوقية التي يتلقاها. نائب الوزارةأو  امندوب  عى كل منهم د  و يُ و 

و  .و ال يجوز أن يتحملها ما دام ال دخل له في إعداد و إقرار تلك التعليمات و ما دام ال يجوز له التصرف فيها. من وزارته

تأتيه  التيفيه ال يجوز له ال إعداد برامج العمل باإلقليم كما أسلفنا لن يتحقق أي إصالح في أي قطاع عام ما دام المتنفذ إقليميا 

غير مسؤول عن نتائج تطبيقه لتلك التعليمات فال يجوز  نائب الوزارةبذلك يكون  .فيهاوز له التصرف ال يج من الفوق و 

 . محاسبته عليها

 

حتى في حالة إقليميا فيها يتعذر تحميل المسؤولية للمتنفذ , على سبيل المثال ,و هناك قطاعات عمومية كالعدل و الصحة

من لصعوبة إيجاد آليات موضوعية بالنظر و ذلك . للمصالح التي يشرف عليها ما إذا كانت له صالحيات واسعة في تدبيره

ال  ,تقويم جودة األحكام الصادرة عن أية محكمة يصعب معهاتحول سلطة تقديرية  للقاضيف. تقييم مردودية مؤسساتهاشأنها 

مهما كانت نوعية األحكام . ي مستشفىأداء أجودة الحكم على معها ال يمكن التي للطبيب نفس السلطة و . اا و ال نوع  كم   

 .سيدعي القاضي في محكمته و الطبيب في مستشفاه أداء واجبه باجتهاد تطبعه حسن النية

 

عن طريق نتائج االمتحانات اإلقليمية  إال أنه يمكن تقييم مردودية المؤسسات التعليمية في نهاية كل سنة دراسية

محاسبة و مساءلة المتنفذ إقليميا يمكن  على ضوئهاو . الحاسمة في انتقال تالميذ السنة األخير منه للسلك المواليو حدة و  المُ 
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إذا ما كانت له فقط  و تصح تلك المساءلة. في نهاية كل سنة دراسية تلك النتائجعن مجمل كل سلك بفي المؤسسات التعليمية 

هج و صالحية تعديلها و استبدالها بغيرها عند الحاجة من أجل تحقيق النتائج صالحية التصرف في إعداد البرامج و المنا

 .المطلوبة

 

 

 

 كل سلك تعليمي  مؤسساتمجموعة على رأس متنفذ إقليمي تعيين 

 من أجلالتسيير مركزية عن نتائج قطاع التعليم ال بد من التخلي عن مركزية القرار و من أجل تحديد المسؤوليات 

من سلك من أسالك التعليم  المؤسسات التعليمية على تسيير و تدبير مجموعةقرب يشرف عن فذ إقليمي لمتن ماتفويضه

 :فيوجد بكل إقليم  .باإلقليم

 االبتدائية  اإلقليم مدارسمجموعة متنفذ في  (4

 اإلقليم إعدادياتمجموعة متنفذ في  (2

 اإلقليم ثانوياتمجموعة متنفذ في  (3

 : التالية لكل منهم صالحياتمع ال

كل األطر التي تعمل تحت إشرافه من أساتذة و مديري المؤسسات التعليمية و  علىمباشرة  سلطة كاملة و (4

 .ذلك في أطار القوانين المعمول بها بالتشريع المدرسيكل و . إداريين و مفتشين

لألكاديمية  او تبعيتهم جميع, باقي المتنفذين في باقي األسالك بنفس اإلقليمعن  استقالل المتنفذ في كل سلك (2

 .الجهوية للتربية و التكوين

يعدها و يشرف عليها في إعداد برامج و مناهج التدريس على ضوء االمتحانات الموحدة اإلقليمية التي  الحرية (3

 .الجددتالميذه هذا السلك بها ينتقي السلك الموالي بنفس اإلقليم و التي 

 و اإلشراف, قي كل سلك تالميذه الجدد من السلك الذي قبلهالذي بواسطته ينتاإلقليمي  ةاالمتحان الموحد إعداد (1

الحد األدنى من المواصفات التعليمية و التكوينية المطلوب بذلك يحدد كل سلك للسلك الذي قبله . اعليهالكلي 

  .لالنتقال لسلكه ينميذ المرشحتوفرها في التال

 عداديمن السلك اإل ابتداء   اتمسارثالثة  إلىالتعليم قطاع تقسيم 

حين يصبح التعليم االبتدائي يؤدي دوره كامال بإعداد تالميذ مؤهلين بشكل جيد من أجل متابعة دراستهم بمختلف 

 :يجب تقسيمهم بحسب مستوى مؤهالتهم إلى ثالث فئات , أصناف اإلعداديات

 فئة المتفوقين (4

 فئة المتوسطين (2

 فئة المقبولين (3

 : ةالمسارت الثالث كالتالي من بين ثم توجيه كل منها في المسار الذي يليق بها

 القطاع المسار  النسبة فئة

 ينووزارة التربية و التك التعليم العام إعدادية %33 المتفوقين

مكتب التكوين المهني و  التعليم التقني إعدادية 33% المتوسطين

 إنعاش الشغل
التكوين  إعدادية 33% المقبولين

 المهني



 المخرج من أزمة التعليم

 

بحسب ما يقتضيه , تصحيح المسار في الطريق باالنتقال من مسار إلى الذي يليه أو الذي قبلهمع منح التلميذ إمكانية 

 .التغير الحاصل في مؤهالته المعرفية و الذهنية

 بكل إقليمهيكلية التعليم و التكوين 

 :على الشكل التالي بكل إقليمفتصبح هيكلية التعليم و التكوين 

 ين المهني و إنعاش الشغلمكتب التكو  وزارة التعليم  القطاع

 نيهالتكوين الم التقني  العام  المسار

    االبتدائي  السلك

 اإلعدادي اإلعدادي  اإلعدادي 

 الثانوي الثانوي  الثانوي 

 

 التعليم العالي

 لوزارة التربية و التكوينالتابع  التعليم العامبثالثة متنفذين في مسار 

 بتدائيةمتنفذ في مجموعة المدارس اال (4

 متنفذ في إعداديات التعليم العام (2

 متنفذ في ثانويات التعليم العام (3

 لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغلالتابعين  التعليم التقني و التكوين المهنيمتنفذين في مساري  أربعةب

 التعليم التقنيمتنفذ في إعداديات  (4

 التعليم التقنيمتنفذ في ثانويات  (2

 لتكوين المهنيامتنفذ في إعداديات  (3

 التكوين المهني متنفذ في ثانويات (1

 

 

 

 

 


