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 انــــــبي                                      الوطني كتبالم    

 

اإلعالن عن تشكٌلة المجلس  خبر فتشً التعلٌمباستغراب شدٌد وباستٌاء عمٌق تلقى المكتب الوطنً لنقابة م 

، األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً الذي تم تنصٌبه من طرف جاللة الملك محمد السادس أٌده هللا ونصره 

، بعد تٌقنه من اإلقصاء المتعمد والمستهدف للنقابة من طرف وزارة التربٌة  2104ٌولٌوز  01زوال ٌوم األربعاء 

اإلدارٌة المتساوٌة للمرتبة الخامسة فً انتخابات اللجان   غم احتالل النقابة؛ إذ ر ةمن طرف الحكومالوطنٌة و

لتحدٌد النقابات التعلٌمٌة األكثر مرجعا والتً تم اعتمادها ،  كما ٌبٌن المرفق أسفله  2112 لسنة األخٌرة  األعضاء

 لقانون.لم بشكل سافر وخارق تجاوز تمثٌلٌة نقابة مفتشً التعلٌبكل أسف  وتم   ، تمثٌلٌة

مؤسسة دستورٌة منظمة بقانون فً تشكٌل والمكتب الوطنً، إذ ٌستنكر هذا السلوك الذي تبنته الحكومة  

وال مع  منطق اإلقصاء الذي ال ٌتماشى مع التوجٌهات الملكٌة السامٌة وال مع منطق اإلصالحمدٌنا واضح وشفاف ، 

كافة لللرأي العام و فإنه ٌعلن؛ إصالح منظومة التربٌة والتكوٌنٌة وطنٌة تروم أٌة منهج منطق اإلجماع الذي تقتضٌه

 ما ٌلً :  المفتشات والمفتشٌن

اثنٌن بناء على نتائج ه بتمكٌن النقابة من التمثٌلٌة فً المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً بممثلٌن تشبت -

 وتطبٌقا للقانون المنظم للمجلس؛ 2112انتخابات 

 النقابة؛ وإنصاف الحق إحقاق أجل من التدخل فٌها مطالبا   المعنٌة الجهات كل إلى مراسالت توجٌهه -

جهات معلومة داخل عدم االنسٌاق مع منطق اإلقصاء الذي تمارسه بشكل ممنهج ومقصود إلى الحكومة  دعوته -

 ارة التربٌة الوطنٌة ؛وز

 ألصحابه .الدستوري استعداده اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة والنضالٌة من أجل إرجاع الحق  -

على تمكٌن نقابتهم من التمثٌلٌة بالمجلس األعلى المفتشٌن  المفتشات و تزاز إصرارٌقدر باع وهو الوطنً  والمكتب       

إلى االستعداد للدفاع عن حق قانونً مغتصب فً واضحة النهار ضدا على كل األعراف الجمٌع  ٌدعو ،للتربٌة والتكوٌن 

 انسجاما مع التوجٌهات العلٌا فً هذا الشأن.وإعالء للمصلحة العامة  والقوانٌن ،

 طالب.وما ضاع حق وراءه  

 المفتشٌن ...المفتشات ولمفتشٌن .. كل امستقال للمفتشات ووعاشت نقابة مفتشً التعلٌم ممثال 
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