
 

 

 بالرباط التربية وزارة أمام االحتجاجية الوقفة في ةمشاركلل دعوت   للتعليم الوطنية الجامعة
 التفتيش هيئةش تهميلبتلبية المطالب وجعل حد طالب وت   صباحا 10س 2018 شتنبر 13 الخميس
 الموجهة الفاشلة السياسات لكل مباشرة كنتيجة المغرب في التربوي المشهد تطبع التي والعشوائية العبث ظل في

 بين للمعرفة العادل بالتوزيع المتسم العمومي التعليم لخيار وانتصارا ،العمومي تعليمال مقومات من تبقى ما لضرب

 المناهج قلبها وفي العمومي تعليمال قضايا لكل المنحاز النقابي خطنا من وانطالقا ،يربالمغ الشعب وأبناء بنات جميع

، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه التعليمومفتشي لمفتشات  الوطنية السكرتارية تعلن الدراسية والبرامج

 :يلي ما على الشديد احتجاجها ،FNEالديمقراطي 

 في واالرتجالية الفشل كرست التي المتتالية "اإلصالحية" المحاوالت كل رغم التعليم قطاع منه يعاني الذي التخبط .1

 والعلمية واالجتماعية التربوية الوظائف ضاربة الخوصصة بمخطط وعجلت ،بالمغرب التربوي الشأن تدبير

 ؛مدرسةلل

 مسؤولياتها عن الدولة وتخلي ،العمومي التعليم تخريب في االمبريالية المالية المؤسسات لتوجيهات الدولة إذعان .2

 ،واالستراتيجي الحيوي القطاع هذا في المجتمع اتجاه

 األجور تجميد التقاعد، ضرب) فئاتها بكافة التعليمية الشغيلة ومكتسبات حقوق يخص مافي الخطيرة التراجعات .3

 ؛(الخ ..، التماطل في حل الملفات العالقةالنقابية الحريات ضرب األسعار، ورفع

 البرامج صياغة إعادة في إلشراكها التفتيش لهيئة الرجوع دون الوزارة بها انفردت التي العشوائية القرارات .4

 ؛والتنزيل للتنفيذ جهازا فقط التفتيش هيئة تعتبر بل ،التعاقد ملف في أو التربوية والمناهج

 تهاستقاللياو واستقرارها اختصاصاتها وضرب التفتيش لهيئة والمهني الوظيفي الوجود على القضاء محاولة .5

 ؛الوظيفية

 وموقعه التفتيش حول جدي حوار بفتح وذلك لتهميشها، حد ووضع التفتيش هيئة مطالب مع الجدي التعاطي عدم- .6

 بدورها تقوم حتى للهيئة والمعنوية والمادية المؤسساتية العمل شروط توفير يكفل بما التربوية، المنظومة في

 ؛...(وتوجيها وتخطيطا وإداريا وماديا تربويا) اختالالتها عن والكشف المنظومة تقويم في الحقيقي

 الفعاليات، لكل موسع ديمقراطي إشراك غياب في والمقررات المناهج تعرفه الذي التخبط من وامتعاضها استهجانها .7

 . التفتيش أطر منها خاصة

، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه لمفتشات ومفتشي التعليم الوطنية السكرتارية فإن سبق ما على بناء

 الخميس يوم بالرباط الوطنية التربية وزارة مقر أمام الوطنية االحتجاجية الوقفة في انخراطها تعلن ،FNEالديمقراطي 

 والمفتشين المفتشات كل وتدعو مفتشي التعليم،نقابة التي دعت لها  صباحا، العاشرة الساعة على 2018 شتنبر 13

عن البنا وطبمتشبثنا  عن للتعبير المكثف النضالي الحضور إلى الديمقراطي التوجه /للتعليم الوطنية للجامعة المنتسبين

 .وقضاياه الشعب وعموم والتعليم التربية أعداء من ممالة مخططات وفق التعليمية منظومتنا بمستقبل للعبث رفضنا

 لمفتشات ومفتشي التعليم الوطنية السكرتارية عاشت

 FNE الديمقراطي التوجه للتعليم الوطنية الجامعة عاشت

 السكرتارية الوطنيةعن 
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