
 

 

 المجلس الوطنً   

 بٌــــــان

 

 1035 اكتوبر 13الرباط، فً: 

آٌات بافتتحت  بالرباط، 1035 اكتوبر 13 سبتال هٌوم العادٌةته لنقابة مفتشً التعلٌم دورعقد المجلس الوطنً             

تدارس الشروع فً  تم ذلك بعد ،ترحما على أرواح المفتشٌن وذوٌهم الذٌن وافتهم المنٌة مإخرا الحكٌمبٌنات من الذكر 

 :كان كما ٌلًول أعمال الدورة الذي جد  نقط

  مع ات اللقاء وتتضمن : ) نتائج  1035ماي  30 دورة بتارٌخ كلمة المكتب الوطنً : أنشطة المكتب منذ آخر

  .... ( الحركة االنتقالٌة -اللجنة المشتركة حول النظام األساسً  - مسؤولً وزارة التربٌة الوطنٌة 

 - على ضوء مستجدات الحوار؛العالقة مع الوزارة قٌٌم ت 

 - ؛ الوضعٌة التنظٌمٌة للفروع الجهوٌة 

 - ؛للنقابة  الوضعٌة المالٌة 

 - ؛ تصرٌحات السٌد رئٌس الحكومة المسٌئة لهٌئة التفتٌش 

 -  مختلفات : ملفات جهوٌة. 

تنزٌل الوزارة لمشارٌع اإلصالح المتمثلة فً ب التً تتمٌزالمرحلة  بدقةبالمسإولٌة ٌطبعه اإلحساس وفً جو          

اختصاصات النظام األساسً لنساء ورجال التعلٌم ،بما فً ذلك  عدٌلالتدابٌر ذات األولوٌة ، إلى جانب اشتغالها على ت

  ٌلً: ما علنٌالمجلس الوطنً فإن ،  مهامها وظائفها وأدوارها ووهٌئة التفتٌش 

إصالح متعددة بما ٌخدم استراتٌجٌة فً ملفات  النقابةلمقاربة التشاركٌة مع فعٌل استمرار الوزارة فً تال تثمٌنه -

 ؛وتحسٌن الوضع االعتباري لهٌئة التفتٌش العالقة بٌن الطرفٌن  ومنظومة التربٌة والتكوٌن 

 ؛لمغربٌة خدمة للمدرسة امنظومة ال فًاللجن المشتركة للرفع من أثر التفتٌش نتائج تفعٌل الوزارة إلى  دعوته -

التً تهدف إلى وإجراء الحركة االنتقالٌة الخاصة بالهٌئة  دعوة الوزارة إلى األخذ بمقترحات النقابة بخصوص تجدٌده -

باعتماد معدل للتؤطٌر ٌساهم فً إرساء مشارٌع  خرٌطة التفتٌشل دقٌق وعلمً حدٌد مبنٌة على تحركة انتقالٌة إرساء 

دلة بالنسبة لهٌئة التفتٌش وخصوصا فئات التوجٌه والتخطٌط والمصالح اإلصالح ، وإلنجاز حركة انتقالٌة منصفة وعا

، وهو حٌف مضاعف المالٌة التً تعد الحركة االنتقالٌة بالنسبة لها و لغاٌة تارٌخه ، مدخال وحٌدا لممارسة مهام التفتٌش 

  ؛ٌقع على هذه الفئات من المفتشٌن 

فً أعداد المتفاقم الخصاص  لتداركتكوٌن مفتشً التعلٌم مركزي بالوزارة إلى الرفع من أعداد الملتحقٌن  دعوته -

م الثانوي ٌالتعل ًط التربوي ومسلك مفتشٌه والتخطٌن بمركز التوجٌضرورة فتح مسلك المفتشمفتشٌن ، مع المفتشات وال

 ؛ٌش فً أفق تجوٌد عمل هٌئة التفت ،ع التخصصات ٌلجم ًلٌم الثانوي التؤهٌالتعل ًك مفتشعدادي ومسلإلا

ب ، من أجل التدقٌق المشترك فً اختصاصاته التدبٌر المرتبط باألستاذ المصاح تفعٌلالوزارة إلى الترٌث فً  دعوته -

قد جدٌدة ومهامه وعالقاته التربوٌة خصوصا مع هٌئة التفتٌش ، للعمل المشترك من أجل تجنٌب المنظومة إحداث مهمة 

 لتؤطٌر التربوي من حٌث ترٌد اإلحسان إلٌه ؛تسئ ل

احترام المساطر اإلدارٌة والنصوص  العمل على من أجللدى النٌابات واألكادٌمٌات التدخل بالوزارة  تهمطالب - -

ومساهمة فً توفٌر جو اجتنابا لالحتقان السائد فً بعض النٌابات  شٌفتتالهٌئة التشرٌعٌة المنظمة الختصاصات وعمل 

 ؛تربوي مناسب لتنزٌل اإلصالح 



لتبخٌس السٌد رئٌس  استهجانهو ؛ ت السٌد رئٌس الحكومة فً حق كل نساء ورجال التعلٌملتصرٌحا إدانته القوٌة -

 ؛بمن فٌهم المفتشون الحكومة لمجهودات وتضحٌات كل نساء ورجال التعلٌم 

ي آل إلٌه ل الدولة المغربٌة وحدها مسإولٌة المصٌر الذحمٌوالذي  إصالح أنظمة التقاعدتذكٌره بموقف النقابة من  -

 وذلك بتغاضٌها عن االختالسات ، صندوق التقاعد من إفالس باعتبارها الجهة الوصٌة والمإتمنة على أموال الشعب

ودعوتها إلى عدم تحمٌل الموظف )ة( ؛ على مدى عقود من الزمنلها والتدبٌر غٌر الرشٌد  لموارد الصندوق المتوالٌة

ته فً ما آل إلٌه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على وحده  تكالٌف اإلصالح نظرا النعدام مسإولٌ

 تحمل أعباء مالٌة جدٌدة ؛

تجاوزات مع المفتشات والمفتشٌن بالنٌابات والجهات التً تعرف  مطلقال تضامنهوهو ٌعلن المجلس الوطنً  و           

 لما ٌلً : واإلقلٌمٌة ٌدعو الفروع الجهوٌة ، فإنه  لحقوق المفتشٌن

بعد أن ٌتم إرساء الجهات الجدٌدة فً قطاع التربٌة  على مستوى الجهات واألقالٌم الجهوٌة كلاالهٌ ستعداد لتجدٌداال -

 ؛الوطنٌة 

 ؛ أٌة خطوات نضالٌةاتخاذ  قبلالمكتب الوطنً الجهوٌة واإلقلٌمٌة مع الفروع  تنسٌق ضرورة -

حول وتقدم فٌها مقترحات إلغناء تصور النقابة  ابٌر ذات األولوٌةالتدتواكب وطنٌة وجهوٌة علمٌة  تنظٌم ندوات -

 ؛ هتنزٌلو اإلصالح مشارٌع 

فً نهاٌة الموسم حول حالة المنظومة  إعداد التقرٌر االستراتٌجًفً أفق  لوضعٌة المنظومة فً الجهات تقرٌر  إعداد -

 ؛  الحالً

جعل مصلحة منظومة التربٌة  على لمفتشٌن ا المفتشات و إصرار كبٌر تزازٌقدر باعوالمجلس الوطنً إذ        

ما ٌلزم من خطوات ب العالقة مع النقابة  تعزٌز إلى  وزارة التربٌة الوطنٌة ٌدعو فإنه  ،والتكوٌن فوق كل اعتبار 

 .وخدمة لمنظومة التربٌة والتكوٌن  انسجاما مع التوجٌهات العلٌا فً هذا الشؤنوإعالء للمصلحة العامة ، تشاركٌة 

 

 المفتشٌن ...المفتشات وللمفتشٌن .. كل مستقال للمفتشات وت نقابة مفتشً التعلٌم ممثال وعاش
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