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 بمركز  املفتشون الطالبات والطلبة  2020يوليوز  11الرباط بتاريخ 

 تكوين مفتش ي التعليم بالرباط 

اقف النقابات التعليمية اتجاه قضيت   -  هم يشيدون بمو

 2020يونيو  30الصادرة بتاريخ  20/034يرفضون حمولة املذكرة  -

 يقاطعون تعبئة مطبوع التعيين باالكاديميات الجهوية  -

املذكرة املشؤومة   للتربية   20/034على إثر صدور   الجهوية  األكاديميات  والقاضية بتعيين الطالبات املفتشات والطلبة املفتشين في 

، والذي لقي تجاوبا 3/7/2020االقليمية إسوة باألفواج السابقة، وبعد استنكار ما جاءت به في البالغ األول بتاريخ    والتكوين بدل املديريات

  كبيرا من طرف نقابات تعليمية وتعميما واسعا من قبل املنابر اإلعالمية االلكترونية، والذي عبر الطلبة املفتشون من خالله عن  رفضهم 

ا ودعوا  ملبدأ  التام ملضمونها  ومراعاة  الفرص  وتكافؤ  في االنصاف  لالختيار ضمانا لحقهم  املديريات  بفتح جميع  عنها  للتراجع  الوصية  لوزارة 

الطلبة  قام  واملشروعة،  العادلة  ملطالبهم  تام  تجاهل  في  املطبق  والصمت  الوزارة  طرف  من  الصماء  االذان  سياسة  نهج  وأمام  االستحقاق. 

املفتشات   والطالبات  ملء املفتشون  لشرح حيثيات  املركز  إدارة  قبل  من  بعد  املنظم عن  اللقاء  من  الجماعي  باالنسحاب  موازية،  في خطوة 

 املطبوع الخاص بتعيين املفتشين الجدد،  تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم  لطريقة تدبير الوزارة لهذه العملية.

وا  االعراف  كل  الوزارة  فيه  تجاوزت  والذي  املتأزم  الوضع  هذا  الشركاء  امام  إقصاء  وأمام  الصدد،  هذا  في  بها  املعمول  لقوانين 

التراجعات   مسلسل  الفئة ضمن  هذه  مكتسبات  من  تبقى  ما  على  لإلجهاز  املذكرة  بصياغة  واالستفراد  العملية  هذه  تدبير  في  االجتماعيين 

انعقد اجتماع ثان للجنة التنسيق املوسعة التي ضمت تمثيلية  املسالك والشعب ب مركز تكوين مفتش ي التعليم. وبعد نقاش جاد  املمنهج، 

 ومسؤول نعلن للرأي العام ما يلي: 

شجبنا الستغالل الوزارة ظروف الطوارئ الصحية وغياب الطلبة املفتشين عن املركز لتمرير بنود تراجعية تضرب في العمق مبدأ  ▪

بتاريخ   الرغبة  التعبير عن  الفرص، وتسقيف  في غياب الئحة  20تكافؤ  الفصل    يوليوز  امتحانات  الشاغرة وقبل اجتياز  املناصب 

 الرابع واإلعالن عن نتائجها؛  

املشؤومة   ▪ املذكرة  ملضمون  التام   وتجسيدنا     20/34رفضنا  التعليم،  مفتش ي  مركز  خريجي  مكتسبات  على  اإلجهاز  إلى  الرامية 

 ملقاطعة ملء مطبوع التعبير عن الرغبة في املنصب؛ 

 ذان الصماء التي تنهجها الوزارة اتجاه مطالبنا العادلة واملشروعة؛ استنكارنا لسياسة ال  ▪

 مطالبتنا للوزارة بفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول مع  لجنة املتابعة والحوار املمثلة لكافة  الطالبات والطلبة باملركز. ▪

 العالن عنها في الوقت املناسب؛ عزمنا خوض كافة األشكال النضالية لتحقيق مطالبنا العادلة واملشروعة والتي سيتم ا ▪

 تحميلنا الوزارة الوصية املسؤولية فيما ستؤول اليه األوضاع في غياب تام لقنوات التواصل؛ ▪

  دعوتنا  لكافة االطارات النقابية و الهيئات الحقوقية واملنابراإلعالمية الى املزيد من الدعم واملؤازرة لقضيتنا العادلة واملشروعة. ▪

ب نشيد  اللقاء واذ  من  االنسحاب  لخطوة  وتجسيدهم  الذكر،  السالفة  املذكرة  من  املفتشين  والطلبة  املفتشات  الطالبات  موقف 

والخميس   االربعاء  يومي  املركز  طرف  من  املنظم  الصفوف،  2020يوليوز   9و    8التواصلي  ورص  التعبئة  من  املزيد  الى  ندعوهم  فإننا   ،

 ا للمكتسبات وتحقيقا ملطالبنا العادلة.واالستعداد للخطوات النضالية املقبلة صون




