
 4302غشت  03 الرباط في                     انـــــبي

المكتب الوطني              

   اجتماعا بالرباط   4302غشت  03 السبت الوطني يوم كتبعقد الم ، 4302-4302استعدادا للموسم الدراسي              

  تنظيمية للنقابة خاصة موضوع المقر المركزيالدخول المدرسي، الملفات ال أهمهاناقش خالله  العديد من القضايا عاديا 

وملفات أخرى  الترقية الداخلية،الحركة االنتقالية  ، اإلعداد لدورة المجلس الوطني ، الحوار مع الوزارة،والموقع اإللكتروني 

  : يلي عمال لل  مااألقضايا جدول المكتب بعد التداول في مختلف .  وقد خلص مرتبطة بشؤون المفتشات والمفتشين 

  يؤكد بقوة حرصه عل  استرجاع حق النقابة الدستوري في عضوية المجلس األعل  للتربية والتكوين والبحث العلمي

لن تم  المنظومة التربوية ضريبتهوالذي ستؤدي الوزارة لل  لصالح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة وداعيا 

 .مجلسااللتفاف عل  حق النقابة في التمثيلية في ال

  المعبر عنها في اللقاء الذي جمعه مع عضوين من المكتب الوطني عل  هامش  -رغبة السيد الوزيرل يجدد تثمينه

في فتح صفحة جديدة مع النقابة من أجل شراكة حقيقية للقيام   -الدورة األول  للمجلس األعل  للتعليم والبحث العلمي

التفيش من خالل تنظيم يوم دراسي مشترك مع النقابة حول  باإلصالحات المطلوبة خاصة ما تعلق منها بملف

داعيا الوزارة لل  اإلسراع بعقد لقاء مع ، و تنظيم جديد للتفتيش  تصور موحد ينبثق عنه الموضوع من أجل بناء

 لليوم الدراسي.  ، وللتحضيرول في مختلف قضايا وشروط وظروف عمل المفتشين االمكتب الوطني للتد

 ت والمفتشين عل  اقتناء النقابة لمقر مركزي بجهودهم الفردية مما سيكون له األثر الكبير في تسيير المفتشا يهنئ

هيئة المثمر مع تواصل الكما يهنئهم عل  الموقع االلكتروني في حلته الجديدة والذي سيساهم في شؤون النقابة و

 .وعل  لشعاع لعالمي متميز للنقابة التفتيش

  بإشراك النقابة في تدبيرها مع االنطالق من خريطة يدعو الوزارة لل  المعالجة الجذرية  لموضوع الحركة االنتقالية

ل  وجوب التعاطي ، لضافة لورفع الحيف عن هيئة التفتيش  بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرصتفتيش علمية ودقيقة 

 .في أفق لنصاف المتضررين  موسم الفارطالجاد مع الطعون المقدمة في الموضوع بالنسبة لحركة ال

  للنقابة ومنها تقليص  يطالب بالفتح الفوري لمركزي تكوين المفتشين لالعتبارات المشار لليها في كل البيانات السابقة

خاصة وأن اإلصالح يقتضي  الرفع من جودة التأطير نسبة التأطير التربوي بغرض تجويد مهام التفتيش التربوي ، 

 والوضع الحالي ألعداد المفتشات والمفتشين. يتحققا وهو ما ال كما ونوع

  ( العتبارات تدبيرية4302-03-01يدعو لل  عقد دورة المجلس الوطني في  الثامن عشر من شهر أكتوبر القادم )  

بر الجاري شتن 1مهيبا بأعضاء اللجن لعداد المشاريع قبل ، ألوراق المتبقية من أجل المصادقة عليها جيد لوإلعداد 

 من أجل موافاة الجهات بها قبل انعقاد الدورة.

  والمكتب الوطني لذ يجدد استعداده لتعاقد جديد مع الوزارة أساسه الشراكة الحقيقية من أجل مصلحة المنظومة؛ فإنه

من أجل لغناء البرنامج النضالي جهوية  قبل دورة المجلس الوطني عامة جموع لل  عقد  في ذات الوقت يدعو

الوطني والجهوي لهذا الموسم ولعداد مقترحات الجهة بخصوص اختصاصات وتنظيم هيئة التفتيش موضوع اليوم 

 الدراسي مع الوزارة، وبقية األوراق المتضمنة في المذكرة الداخلية التي ستصدر في هذا الشأن .

   لكل االحتماالت اعداداستورص الصفوف التعبئة كما أنه يدعو كافة المفتشات والمفتشين لل  مزيد من  

 الوطني كتبالم     .   ..وعاشت نقابة المفتشين ممثال حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين 

                                         عبد العزيز دهلي :الكاتب العام                                                                      

 


