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 الجهوي  المجلس             

 جهة الدار البيضاء سطات      

 

 انــــــــــــيـــب
 

لنقابة  ان الجهوي  للمجلس  البيضاءعقد اجتماع  الدار  التعليم بجهة  بعد"سطات    مفتشي  الخميس  "عن  يوم  وذلك  خ  2021يوليوز    29،   ص  ص   . 
وبعد نقاش جدي  .ين، وتحيين الملف المطلبي والبرنامج النضالي الجهوي20/21لالستماع للتقارير اإلقليمية والتقرير الجهوي عن الموسم الدراسي 

 يعلن المجلس الجهوي ما يلي:  إقليميا،و  وجهويا وطنيا واستحضارا لوضع المنظومة التربوية ومسؤول لكل النقط المدرجة في جدول أعماله، 
 :وطنـــــــيعلى المستوى ال

والمفتشينيشكر   ▪ المفتشات  اللجان   همويهنئ  عموم  الهيئة على مستوى  ممثلي  انتخابات  نتائج  التعليم،  مفتشي  نقابة  نقابتنا،  بتصدر 
 ؛ متساوية األعضاءاإلدارية 

 :ىالوطنية إلة ي يدعو وزارة الترب ▪
بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة   2019/ 17/12بتاريخ    3521.17فيما يتعلق بمراجعة مواد القرار رقم    األخذ بمقترحات النقابة -

 ألطر التفتيش بما يضمن االستقاللية الوظيفية لهيئة التفتيش؛ 
والمصالح المركزية لقراءة قانونية من طرف مديرية الشؤون  المديريات    مختلفالصادرة عن    الوزارية  ضرورة إخضاع المذكرات   -

 21/57المذكرة رقم  )  وعدم تضارب اختصاصات ومصالح المتدخلين في صياغتها أو تنفيذهاالقانونية بما يحقق االنسجام الالزم  
   ؛(كنموذجين 01/07/2021بتاريخ  21/0720، والمذكرة الوزارية رقم 2021/ 02/07بتاريخ  

  :الوصيةارة يطالب الوز  ▪
حقهم   منالتوجيه والتخطيط التربويين  المصالح المادية والمالية و في مجاالت    بضرورة تمكين المفتشات والمفتشين غير الممارسين -

 ممارسة مهام التفتيش؛ في الطبيعي والقانوني 
بوعودها - الحركة  بخصوص  بالوفاء  معايير  للتفتيش بشكل يحقق اإلنصاف    االنتقالية  مراجعة  خريطة استشرافية  ووضع  الوطنية 

   ؛...إصدار قرار معادلة دبلوم مركز مفتشي التعليم بالماسترب وتكافؤ الفرص، و 
 ،  بتسريع وتيرة التعويض عن سنوات التكوين  -
 .من المفتشين الجدد  2020اإلدارية والمالية لفوج  تسوية الوضعيةب -

 إلى:  الوزارة يدعو ▪
مختلفة  تنزيل أنماط تربوية  لتوزيع العادل لفرص النجاح في ظلل، و لتدابير االستمرارية البيداغوجيةوجدي تقويم موضوعي  إجراء -

 على مستوى   وأمعدالت تأطير المتعلمات والمتعلمين    مستوىسواء على    تباينات مجاليةالعمومية، نتج عنه  في المؤسسات التعليمية  
  ؛مقررات الدراسيةبرامج والتغطية ال

رقم - القانون  مقتضيات  للتربية    القاضي،  73.00 تفعيل  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  مؤسسة محمد  وتنظيم  بإحداث 
مؤسسة حصرا على منخرطات تابعة للال  ز االصطياف والفنادقمراك   منه، بجعل االستفادة من خدمات  3والتكوين، وخاصة المادة  

 ، ومراجعة شبكة األثمنة ومدة اإلقامة تبعا لذلك.ومنخرطي المؤسسة
 
 
 
 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/77680.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/77680.htm


 الجهوي:على المستوى 
 تربوية   حلول  ابتداع  في  الهيأة  ويثمن اجتهاد  استثنائية،  وبائية  ظرفية  ظل  في  الجهوي،  المستوى  على  الهيئة   لعمل  المشرفة  بالحصيلة   ينوه ▪

 م؛ يالتعل في من حقهم والمتعلمين المتعلمات الستفادة ضمانا  التربوية، المنظومة أداء على الجائحة تداعيات من للتخفيف
 : الجهوية األكاديمية إدارة يطالب  ▪

 التفاوضية   خالل الجلساتتنفيذ ما تم االتفاق بشأنه  ب  وااللتزام  ،بالمفتش)ة(  الصلة  ذات   المهنية  القضايا  في  الجهوي   المكتب   كراإشب -
 وعقد لقاء مستعجل للحسم في مختلف الملفات العالقة؛ السابقة، 

وخاصة توفير العدد الكافي من سيارات التنقل ألداء المهام في إطار الضمانات    ،التفتيش  اشتغال هيئة  وظروف  شروط  بتحسين -
 طر الهيئة؛ أالوافدين على االكاديمية وتجديدها لباقي  و اإلدارية والقانونية الالزمة واقتناء العدة المعلوماتية للمفشات والمفتنشين الجدد  

هياكل وآليات وتجهيزها لتفعيل    ،التي ال تتوفر على هذه الفضاءات   بالجهة  ةبالمديريات اإلقليمي  اإلقليمية  للمفتشيات   مقرات   بإحداث  -
 عمل هيئات التفتيش؛ تنظيم 

 ؛ اإلقليمية المديريات من المعلومات ببطاقات األكاديمية لتوصل تبعا  المهنية البطاقات بإصدار المطالبة يجدد ▪
احترام ما تم   ضرورة  مع  ،2021، و2020،  2019،  2018،   2017  لسنوات التفتيش    هيأة  مستحقات متأخرات و   بصرف  يطالب  ▪

 االتفاق في شانه بهذا الخصوص؛ 
 االرتقاء  ويدعوه إلى  الهيئة،  أطر  ازدراء  حد  بلغ  الذي  الجهوية  باألكاديمية  قسمرئيس    لدى  والخطاب   التواصل  مستوى   تدني  يستنكر ▪

 اإلدارية واالنتماء لوزارة التربية؛  مسؤوليته تفترضه الذي المستوى  إلى تعامله أسلوبب
، وفق ما يراه مالئما وفي الزمان والمكان  يفوض المجلس الجهوي للمكتب الجهوي صالحية الشروع في تطبيق البرنامج النضالي بتدرج ▪

 المناسبين. 
 على المستوى اإلقليمي: 

 ألكاديمية ل  سبقسيارات    استعمال  في  االستمرار  عن  الناجمة  ،والبشرية  المادية  واألعطاب  الحوادث  مسؤولية  اإلقليمية  يحمل المديريات  ▪
بن سليمان،   بنور،  )سيدي  لتنقل المفتشات والمفتشين ألداء مهامهم التربوية  صالحة  غير  سياراتاستعمال    ، أوتها صالحي  أن قررت  عدم

 ؛ (... المحمدية، سطات،
، ويطالب القانون اإلطار  مضامين  ، وعدم اهتمام بعض المديريات بتنزيلمحليا  مستوى تنزيل المشاريع اإلصالحية  نيعلن عدم رضاه ع  ▪

 ؛ األكاديمية بضرورة التدخل لتصحيح المسار
 ذين ميزا تعاطي بعض المديريات اإلقليمية مع مستحقات المفتشات والمفتشين؛ لإدانته بشدة التلكؤ والمماطلة ال ▪
كما يعلن   )النواصر، سطات(،  على صعيد المديريات اإلقليميةالنقابية    المشروعة للهياكل يدعم ويساند بشكل غير مشروط النضاالت   ▪

   .حيثما تطلب الوضع ذلك والمؤازرةاستعداده التام للدعم 
 الرؤية مشاريع وتقويم وتنزيل قيادة في الهيأة أدوار محورية على يشدد وهو  ،لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات الجهوي المجلس إن

  والفعالة   الفاعلة  المساهمة  خالل  من  سطات  البيضاء  الدار   بجهة  والمفتشين   المفتشات تجند على  ويجدد التأكيد  والتكوين، التربية  لقطاع  اإلصالحية
  األشكال   إنجاح  أجل من الصفوف  ورص لالستعداد الجميع يدعوفإنه    واإلقليمي، الجهوي المستويين على اإلصالحية التربوية المشاريع  تنزيل في

 .والمشروع العادل المطلبي ملفنا  عن دفاعا  جهويا  تجسيدها  والمنتظر ،المعلنة النضالية
 .وموّحدة متضامنة  منفتحة،   اطية،ر ديموق مستقلة، نقابة    التعليم مفتشي نقابة ودامت 

 
 الجهوي  المجلس عن

 الجهوي  الكاتب 
 ك بارام  أيت  عمر                                                             


