
 4102 فاتح اكتوبرالرباط فً                    إخبــار            

 المكتب الوطنً      

استجابة للدعوة التً تلقاها، عقد المكتب الوطنً لنقابة مفتشً التعلٌم لقاء مع وزارة التربٌة الوطنٌة ٌوم                  

لوزارة السادة: بمقر الوزارة بباب الرواح، حضره عن ا 4102فاتح أكتوبر   

ر التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً ـ الوزٌر المنتدب لدى وزٌر التربٌة الوطنٌة المكلف بالتكوٌن المهنً ـ الكاتب العام وزٌ

مستشارو وزٌر وبعض  ـ المفتش العام للشإون اإلدارٌة ـ المفتش العام للشإون التربوٌة ـ مدٌر الموارد البشرٌة ـ

 أعضاء دٌوانه .

ره عن النقابة كل أعضاء المكتب الوطنً باستثناء بعض الغٌابات االضطرارٌة .وحض  

تضمن مجموعة من القضاٌا التربوٌة واإلدارٌة، فً بداٌة اللقاء تقدم السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌة بعرض موجز ومختصر 

 أهمها : 

 للتصدي لهاٌات متعددة فً نفس الوقت تتطلب تدخالت على مستوومعقدة ومركبة منظومة التربٌة والتكوٌن  أزمة ـ 

 والحد من أثارها ؛ 

؛تحدد فٌه األهداف والمالمح األساسٌة للمدرسة الجدٌدة مخطط وطنً لإلصالحتنظٌم تقوٌم االختالالت فً إطار ـ   

لجمٌع ـ ـ االحترام ـ اإلصغاء ـ التجاوب ـ تضحٌة ا المتبادلة ضرورٌة : الثقةروع فً أي إصالح مبادئ ٌتطلب الش ـ 

االهتمام؛التلمٌذ فً قلب و .... المصلحة الوطنٌة فوق كل اعتبار تخلٌق اإلدارة والمإسسة التعلٌمٌة ...  

واستعادة دوره القٌادي فً المنظومة  ـ لهٌئة التفتٌش أهمٌة قصوى فً إنجاح اإلصالح وذلك بمضاعفة أثر التفتٌش

تؤطٌر العملٌة التعلٌمٌة من خالل  تقوٌم التعلمات وتجوٌد التحصٌل التربوٌة على اعتبار أن للمفتش الدور األساسً فً 

؛ الدراسً  

وال تحتمل التؤجٌل مع امكانٌة تنظٌم ٌوم دراسً  ـ تشكٌل لجن مشتركة للعمل الفوري على ملفات تكتسً طابع االستعجال

 مشترك حول األدوار الجدٌدة للتفتٌش فً المنظومة .

فً اللقاء اإلعدادي للمكتب الوطنً :ة مفتشً التعلٌم التً التزمت بما تم االتفاق حوله وبعد ذلك أعطٌت الكلمة لنقاب  

تضمن سٌرورة العالقة مع الوزارة منذ تعٌٌن السٌد الوزٌر الحالً التً اتسمت بإغالق  الوطنً ـ تقدٌم عام للكاتب العام

توٌات متعددة وأشكاال مختلفة : المجلس األعلى كل منافذ الحوار مع النقابة وباتخاذ إقصاء المفتشات والمفتشٌن مس

للتربٌة والتكوٌن ـ منهجٌة انتقاء ممثلً األطر بهذا المجلس ـ إغالق مركزي المفتشٌن ـ اإلقصاء من لجن إعداد القانون 

ضارا استحاألساسً ـ انتداب المكلفٌن بالتفتٌش الجهوي والمركزي وفق معاٌٌر غٌر دقٌقة وأحٌانا على المقاس .... و

لتؤسٌس عالقات جدٌدة تخدم منظومة التربٌة والتكوٌن والمدرسة  نقابة مفتشً التعلٌم سعىللمصلحة العلٌا للوطن ت

 العمومٌة وهٌئة التفتٌش ...

الوضعٌة المرغوب  ت لٌة وحدداعلى تشخٌص الوضعٌة الح تظٌم التفتٌش  ركزتنموضوع اختصاصات وفً  ةخلادـ م

على أهمٌة توسٌع االختصاصات أو باألحرى إرجاعها إلى ما  ، والتشدٌدفٌها والمبررات والدواعً التربوٌة واإلدارٌة 

كانت علٌه سابقا ألن تحجٌمها وتقلٌصها كان السبب المباشر فً مجموعة من األعطاب التربوٌة واالختالالت اإلدارٌة 

. وجودة التعلمات خاصة ما تعلق منها بالحكامة  

 



 

الكبٌر فً أعداد المفتشات  على النقص  اتم التركٌز فٌه ل هٌئة التفتٌشفً موضوع ظروف وشروط عم ةخلادمـ 

والمفتشٌن خصوصا بعد المغادرة الطوعٌة ، إذ تناقص العدد إلى أقل من النصف إضافة إلى المهام الكثٌرة التً ٌتم 

صً ، مما ضاعف نسب التؤطٌر وأضعف أثر التفتٌش فً تقٌٌم التعلمات والتحصٌل إسنادها للمفتشٌن خارج عملهم التخص

 الدراسً .. 

تعوٌضات  -الحركة االنتقالٌة  : وسائل العمل ـ وسائل التنقل ـ المرتبطة بملف التفتٌش من النقط ةإلى مجموع تتطرق كما

  ..التنقل ـ المفتشٌات ـ فتح مركزي التفتٌش ـ المعادلة ..

وبعد أن تبٌن تقاسم الطرفٌن للرغبة فً العمل المشترك لما فٌه خٌر لمنظومة التربٌة والتكوٌن فقد ختام وفً ال

 ا على ما ٌلً :اتفق

 ـ تجاوز المرحلة السابقة بكل سلبٌاتها وبناء عالقات جدٌدة ؛

 ـ استمرار التواصل والحوار من خالل تشكٌل مجموعة من اللجن المشتركة؛

 حة ودقٌقة لتجاوز االختالف ؛ـ وضع معاٌٌر واض

 ـ تنظٌم ٌوم دراسً مشترك ؛ 

 ؛ الكبرى للمنظومة وبفعالٌة أكبر اتـ التفكٌر فً توسٌع اختصاصات الهٌئة للمساهمة فً اإلصالح

 التعلمات ؛تقٌٌم ـ استعداد النقابة إلجراء دراسة حول 

لدى السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌة المكلف بالتكوٌن المهنً  وقبل نهاٌة اللقاء تناول الكلمة السٌد الوزٌر المنتدب         

ثمن صل من أجل االشتغال على ملف هام وحساس لبلدنا هو ملف إصالح التعلٌم ، كما اختٌار الحوار كآلٌة للتواب نوهحٌث 

من أجل  لعمق الالزمللتؤطٌر التربوي ا إلصالح ، الذي ٌنبغً أن ٌعطًل فً منظورهاثقافة الحق والواجب ل اعتماد النقابة

 ثقافة التغٌٌر .

هذا ، وٌذكر أن المكتب الوطنً عقد لقاء إعدادٌا لالتفاق على مضامٌن مداخالت النقابة وتحدٌد األهداف           

ومنهجٌة االشتغال ، كما عقد اجتماعا تقٌٌمٌا فور انتهاء اللقاء مع الوزارة خلص إلى تثمٌن األجواء اإلٌجابٌة التً مر 

ا اللقاء واستعداد السٌد الوزٌر والسادة مسإولً الوزارة لطً صفحة الماضً والدخول فً مرحلة جدٌدة أساسها فٌه

 العمل المشترك .

 .                                                               وعاشت نقابة المفتشٌن ممثال حقٌقٌا للمفتشٌن .. كل المفتشٌن 

 الوطنً كتبالم                                                                                     

                                         عبد العزٌز دهلً: الكاتب العام                                                      

 


