
 

 2018يونيو  25الرباط في 
 FNE/351/2018عدد: 

 السيد أمزازي سعيد إلى

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 الرباط
 .تشينتكوين المف مركزلولوج  2017 ماي ةمبارامطلب إعالن نتائج بوتذكير الموضوع: احتجاج 

 تحية وسالما وبعد،

مباراة نتائج لقد سبق لنا أن طالبنا سلفكم وزير التربية الوطنية حصاد محمد بإعالن وبعد، 

عن نتائج المباراة الكتابية لن عيوكان من المفروض أن  2017ماي  21و 20يومي  ، التي تمتالتفتيش

وقد مرت أكثر من سنة من االنتظار  ،2017يونيو  1 فيالنتائج النهائية عن و 2017ماي  29يوم 

 ،!!والمطالبة..

بحضور الكاتب  2018مارس  13أننا في لقائنا معكم يوم  السيد الوزيركركم ذ  أن ن  يؤسفنا و

كجامعة وطنية  ،من جديد الملف ية ومدير الموارد البشرية قد طرحناالعام لوزارة التربية الوطن

علن الوزارة عن المباراة أن ت  والالمسؤول معقول الالأنه من بنا رذك  و ،وجه الديمقراطيتللتعليم ال

ن من مختلف المناطق... وفي ووتعبئ الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية لذلك وينتقل المتبار

ال يعطى أي مبرر للمعنيين وال وفي الوقت المحدد والمعلن لذلك، األخير ال تعلن عن نتائج المباراة 

للنقابات.. إن هذا الوضع العبثي خلق تدمرا كبيرا وسط المعنيين بشكل خاص ووسط نساء ورجال 

 ..عامة التعليم

وزارة التربية عن إجراء  نا بإعالننلتفاجؤو أكثر من ثالثة أشهرلقد مرت على لقائنا معكم 
، ما معناه أن الوزارة 2018يوليوز  16و 15الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، يومي  اةمبار

 .الل هاوض   هامتمادية في غي   

 إننا إذ نعبر عن احتجاجنا على ذلك:

 ؛تشينتكوين المف مركزلوج لو 2017ماي مباراة بإعالن نتائج د مطالبتنا نجد    -1

 التفتيش؛ التباري لاللتحاق بسلك مند مطالبتنا بجعل حد إلقصاء أساتذة اإلعدادي نجد    -2

 .والسالمأصدق مشاعرنا وتقبلوا 

 عن المكتب الوطني

 الكاتب العام الوطني

 عبد الرزاقاإلدريسي 
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