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  ر                                                                                                                           ما تأكد عدم وفاء السادة مدير األكاديمية والمدير اإلقليمي  السيابو والميدير اإلقليمي  ال يال  بالتهامياتهم وتعهيداتهم المتليمضة بالم لي   بعد

                    الصييما المقبييو ليي دارة          ، وضتيايية     0303      ضييوضبر     03                                                                         الموقييب بيييم المالييي اإلقليميي  لضشابيية ميتشيي  التعليييم والمديريية اإلقليمييية بتيياري            المشيتر  

        السيبا                                                                                      ، وتعضتها ف  مواصلة التليييو عليا الهي،ية، عشيدا ضشابية ميتشي  التعلييم بمديريية شيشياوة يومي   ة      السابش    اا                          قليمية والاهوية عش  البياض  اإل

                               ا آليا لليي  األولياظ وفيروت اشيت ال                     آل الم لر المشتر  ومي            خصص لدراسة م        عم بعد                     امعا عاما استثضا،يا      0302       أبريل    02
  :                                                                                       ، وبعد ضشاش مستييض ومسؤول، وتضويرا للرأي العام، اتيو الامب علا لصدار بيام يعبر في  عم          ة التربوية                     هي،ة التأقير والمراقب

 بالشيمة الملافة الت  ي ششها عمل هي،ة التيتيش ف  كافة األوراش التربوية، رغم التلييو الممضهج مم قبل اإلدارة اإلقليمية؛         اعتزازه                                                                                                                  
 الميتشيوم-                                                                              ليمية للمشاربية التشياركية في  تيدبير المرفيو العميوم  في  تعاملهيا ميب الهي،ية الرقابيية                         علا لرورة تبض  اإلدارة اإلق        تأكيده        -

                                                                                    لتاويد مخرااا المضفومة التربوية، وتاض  سياسة تدبير اإلكراه اليوم  المرتال والعشوا، ؛
   يشة، مم خالل التواصيل اليعيال والمثمير                                                                          الشوي بلرورة ت لي  اإلدارة اإلقليمية للمصل ة العامة علا المصالح الشخصية الل        إيمانه                                   

                                                                             مب كافة الياعليم التربوييم بمم فيهم الميتشوم ل ل لة المشاكل وت ييد المعيشاا؛
 0322                                                                                                     مم التااهل المتعميد للمقالي  المشيروعة للهي،ية، واإلصيرار عليا عيدم تمكييم الميتشييم ميم العيدة المكتبيية السيضوية           استغرابه      

                                                             الولييعية الكارثييية لمشيير الميتشييية اإلقليمييية وتاهيهاتهييا المكتبييية، -                             ة والاللضسيياضية لسييياراا المصييل ة              ال اليية المهتر،يي  -    0302 و      0303 و

  ؛                                                          تعليو صرت التعويلاا المست شة علا ههالتها ألكثر مم ثالث سضواا-                           األمم اإلضساض  فيها للمرتيشيم              مواد التعشيم و        واضعدام 
 ولعيل آخرهيا ميا                                                                                                   للتسويت المتكرر والوعود الكاذبة مم قبل اإلدارة اإلقليمية دوم أي تشدم يذكر ف  تسيوية المليياا العالشية،           استهجانه              

  ؛                      بمشر المديرية اإلقليمية      0302       فبراير     32                                      ااءا ب  مخرااا اللشاء التواصل  بتاري  
  0303      ضوضبر     03                                     قليمية بالم لر المشتر  الصادر بتاري                      التهاماا المديرية اإل                                  عدم تعاق  المدير اإلقليم  بادية مب         أسفه عن    .  

  د                                                                                                                            وعش  استعراض الولعية التربوية باإلقليم، وبعد استضياد كافة السبل لتوفير المضاخ التربيوي واإلضسياض  لعميل الهي،ية وبيالضفر لليا اعتميا

       اآلتية:   ا       الشرارا         علا تبض                                                       اإلدارة اإلقليمية لسياسة اآلذام الصماء، أامب المؤتمروم

  التالية:                          اللجن اإلقليمية و الجهوية و                        من التكوينات والمنتديات          انسحابهم         
  ؛                                                   لجنة مراقبة األقسام الداخلية لمؤسسات التعليم الثانوي -
                           أطر اإلدارة التربوية الجدد؛                       التتبع واإلقرار الخاصة ب     لجنة  -

                         لمؤسسات التعليم الخصوصي؛                                لجنة المراقبة التربوية واإلدارية  -
  ؛     71.15              القانون اإلطار        أحكام                              لجن تتبع إنجازية مشاريع تنزيل  -
                                                        لجنة تتبع ومراقبة المشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية؛ -
                                   تنسيق برنامج التربية غير النظامية؛ -
                              تنسيق برنامج التربية الدامجة؛ -
                              اللجنة الخاصة بالتعليم األولي؛ -
  ؛                     مشروع التعليم الثانوي -

                                  جميع التكوينات اإلقليمية والجهوية؛ -
                               ملتقيات اإلعالم المدرسي والمهني.         منتديات و -

  اإلعيداد ومراقبية المراكيه ومراقبية الايودة                           وجميع االمتحاناات اإلشاهادية                   اإلقليمية والجهوية           والتكليفات           االجتماعات     كل         مقاطعتهم (                                        

  ة  د     الاوار                      كافاة الملفاات العالقاة ل          الفعلياة        تساوية  ال        إلا  حاين                                    وامتحاناات نيال شاهادة التقناي العاالي                           واإلشرات علا مراكيه التصي يح  

            سالف الذكر؛                  بالمحضر المشترك 
 التربوية.                                                             المتمثلة في التأطير والمراقبة التربوية في المقاطعات والمناطق     ية     األساس   م  مه ا   بمه   م                 عل  استمرار قيامه   م      تأكيده          

                                                           أن مصلحة المنظومة فوق كل اعتبار مما يلزم  كزل األازراا بالوفزا          ، يذكر                                    اإلقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة        المجلس              وفي األخير فإن 

               النضالي المسزرر                                 االستعداد التا  لتنفيذ البرنامج        باإلقليم            والمفتشين              هيب بالمفتشات      كما ي  .                                                 بتعهداتها وعد  النكوص ونهج سياسة الهروب إلى األما 

  .          النيل منها                                                                              والبقا  جندا مجندين للدفاع على المكانة االعتبارية للهيأة والتي يحاول الكثيرون

 ما ال يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال

 وعاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة وصامدة

        اإلقليمي        المجلس                                                                                      

ينسحبون من تنسيق البرامج والتكوينات واللجن تعليم بإقليم شيشاوة ال ومفتش

 ويقاطعون جميع التكليفات واالجتماعات اإلقليمية والجهوية

   يـــــــانــــــــب لشيشاوة قليميالمجلس اإل


