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 2022  يناير  11الرباط ف

  
بية الوطنية، المنضوية تح   ي التعليم بوزارة الثر

ي إطار متابعة السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتش 
،  FNEت لواء الجامعة الوطنية للتعليم  ف 

التعليم بشكل عام وأوضاع المفتشات والمفتشي   ل  للسياق العام الذي يجرى فيه الحوار االجتماعي  وحيثياته وتداعياته عىل أوضاع نساء ورجا  
ي للجامعة الوطنية للتعليم بحضور  

بشكل خاص، عقدت مساء اليوم تمثيلية عن السكرتارية الوطنية لقاء تواصليا عن بعد مع المكتب الوطن 
ي لهيئة التأطث  والمرا ي الرفيق عبد الرزاق االدريشي تم التطرق فيه  للملف المطلن 

ي الكاتب الوطن  اتيج  ي بعده االسثر
بوية بمختلف فئاتها ف  قبة الثر

كث   عىل  
ي للجامعة أواالستعجالي مع الثر

ي الفئات والهيئات األخرى، وقد أكد الكاتب الوطن 
ي الحوار االجتماعي ال جانب ملفات بافر

ولويته ف 
أن الوزارة   رغم ، ولحدود الساعة الزال مطروحا  عىل  حضور ملف المفتشي   والمفتشات ضمن الملفات ذات األولوية منذ أول لقاء مع الوزير 

ي جو من النقاش الجدي والمسؤول تم التأكيد عىل ما يىلي : 
 تريد مناقشته  ضمن القانون األساسي الجديد، وف 

ي تحظ  
ي لطرح ملف المفتشات والمفتشي   ضمن الملفات النر

 باألولوية،  ـ تثمي   السكريتارية للمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطن 

ي ملفات نساء ورجال التعليم وأن حله  
ي إطار الحوار الحالي الذي تجريه الوزارة مع النقابات يجب أن يتم  واعتباره ملفا ال ينفصل عن بافر

  ف 

 .  األكثر تمثيلية

 ـ مطالبتها الوزارة ب: 

ي   ي ظروف مناسبة؛   2021و    2020* التعجيل بتسوية األوضاع اإلدارية والمالية للمفتشات والمفتشي   فوج 
 حنر يتسن  لهم ممارسة مهامهم ف 

 دون اإلقرار الفعىلي والتنظيمي لل 
ي لن تتأتر

ستقللية  *ترسيخ الحكامة الجيدة باعتبارها إحدى المرتكزات الثابتة للتقويم الفعال والمستمر والنر

بوية عن االكاديميات الجهوية وعن المد  يريات اإلقليمية؛ الوظيفية لهيئة التأطث  والمراقبة الثر

الدراسة بسلك    االرساع بإخراج* لمتابعة  المفتشي    امام  بية وفتح اآلفاق  الثر ي مهن 
الماسثر ف  التعليم لشهادة  ي 

مرسوم معادلة دبلوم مفتش 

 ة؛ االدكتور 

ي الشق المتعلق بالتأطث  
ي القرارات والمذكرات الصادرة عن الوزارة خصوصا ف 

ن المستمر، واعادة االعتبار والتكوي  * وضع حد لتهميش الهيئة ف 

 ؛  مخرجات المدرسة العموميةللهيئة باعتباره مدخل ال محيد عنه لتحسي   جودة 

ي القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
اجع عن إثقال كاهل المفتشي   بمهام إضافية؛  6847* إعادة النظر ف   بشأن تدقيق المهام والثر

ي من خلل السماح لحامىلي دبلوم مفتش للولوج ال إطار   * الرفع من قيمة التعويضات مع
ي المهن 

فر فتح المجال للمفتشي   والمفتشات للثر

ي التعليم ، مركز التوجيه والتخطيط( مع إ 
بية والتكوين ، مركز تكوين مفتش  قرار "مكون" بمراكز التكوين الجهوية والمركزية ) مراكز مهن الثر

 ؛  2022الجديد المزمع إخراجه ال حث   الوجود مع نهاية سنة  هذا اإلطار  ضمن القانون األساسي 

ي غياب تحديد دقيق للحاجيات من التكوين    ا * استنكاره
انية ضخمة لذلك ف  نامج التكوين المستمر وتخصيص مث   الشديد النفراد الوزارة بث 

فة عليه، مما يهدد بتكرار مأساة هدر المال العا ؛ إضافة إل عدم تحديد الجهات المش  ي شهدها المخطط االستعجالي
 م النر

بية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم   ي التعليم بوزارة الثر
، وهي  FNEإن السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتش 

ي خطواته النضالية دفاعا عن المدرسة  
العمومية، كما تدعو جميع المفتشات  تنظم هذا اللقاء التواصىلي الهام تعلن مساندتها إلطارها العتيد ف 

 والمفتشي   ال المزيد من رص الصفوف وتوحيد النضاالت لمجابهة التحديات المطروحة وتحصي   المكتسبات. 
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