
اختاذ قرار استراتيجي من طرف وزارة التربية الوطنية يهم حاضر ومستقبل هيئة التفتيش اليت 

سيما وأن األول عرف اختزاال مطردا يف  ،2003

نكوصا من حىت اليوم، يف حني عرف االنتساب اإلداري 

وزير التربية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي بشأن تدقيق 

فقد وافقت النقابة عليه إمجاال كما جاء يف بالغها 

يف متكني اهليئة من  ودة وحكامة أداء املنظومة، وأيضا

ضمن حزمة أولية من القرارات األخرى ذات الصلة 

وضع منها معادلة دبلوم التفتيش، واالتفاق على 

  ؛، وملفات أخرى تنتظر احللولللتفتيش يتم مبوجبها  إصدار مذكرة احلركة االنتقالية، وتعيني اخلرجيني اجلدد

، وأجواء الثقة اليت بدأت تتأسس بني النقابة 

ودون مناصب معلومة،  اتفاق على خريطة للتفتيش

يف شأن  2020يونيو  30بتاريخ  20.34رقم املذكرة الوزارية 

؛، أو علم باملوضوع حىت

يئة املنظومة التربوية وه، وانطالقا من املسؤولية التارخيية للنقابة اجتاه 

:وسجل ما يلي

عليها يف اللقاء املتفق خرجيي مركز تكوين مفتشي التعليم  دون احترام اللتزامات احلوار 

والقاضية بضرورة إشراك النقابة يف ملف احلركة االنتقالية وكل ما يتعلق ا

مل يتم  لفانب واحد ملرغبة الوزارة يف تكريس تصور من ج

إداريا معينا ميكن من سيما وأن اختصاص التقييم يستلزم انتسابا 

من خريطة تفتيش، ومناصب  ،جهوية دون أطر مرجعية

العبثية يف التعامل مع احلركة االنتقالية هليئة التفتيش ؛

أحادي اهلدف متمثال يف التمهيد للتوظيف اجلهوي هليئة هلا اختصاصات ذات طابع مركزي 

االستحقاق بني خرجيات وخرجيي مركز تكوين املفتشني، مما سيترتب عنه 

 املديريات اليت يرغبون فيها العمل يفخيرب مبراسلته السيد الوزير يف هذا الشأن لتمكني اخلرجيات واخلرجيني من حقوقهم يف 

اليت يتخذها اخلرجيون واخلرجيات من املركز لضمان حقوقهم املشروعة إسوة بزمالئهم يف األفواج 

عدم املضي يف دروب النكوص عن التعهدات وااللتزامات، 

.واقع التفاهم الذي بدأ يتأسس بني النقابة والوزارة

مستقلة

  الوطين كتبامل

2020يوليوز  06: يف سال                  

اختاذ قرار استراتيجي من طرف وزارة التربية الوطنية يهم حاضر ومستقبل هيئة التفتيش اليت 

2003ربوية اختصاصا وانتسابا منذ ملنظومة التمافتئت تطالب بتحديد موقعها بوضوح يف ا

حىت اليوم، يف حني عرف االنتساب اإلداري 1967االختصاصات مع توايل مراسيم موظفي وزارة التربية الوطنية منذ 

.وصوال إىل االنتساب للمديريات اإلقليمية

وزير التربية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي بشأن تدقيق  قرار" إخراج"يوب شابت 

فقد وافقت النقابة عليه إمجاال كما جاء يف بالغها ،2019دجنرب  17بتاريخ  3521.17وتفصيل املهام املسندة ألطر التفتيش رقم 

ودة وحكامة أداء املنظومة، وأيضاما دام يصب يف خدمة ج ،رغم االنتقادات الداخلية

ضمن حزمة أولية من القرارات األخرى ذات الصلة تاتفاق ضمن  -لتقييم الناجع والفعالا يف توجه يعادي

منها معادلة دبلوم التفتيش، واالتفاق على ،2019دجنرب  25بالسيد الوزير بتاريخ  اجتماعيف 

للتفتيش يتم مبوجبها  إصدار مذكرة احلركة االنتقالية، وتعيني اخلرجيني اجلدد

، وأجواء الثقة اليت بدأت تتأسس بني النقابة نسبة هليئة التفتيشخالفا هلذا التوجه التشاركي يف بناء القرارات املصريية بال

اتفاق على خريطة للتفتيشت مذكرة احلركة االنتقالية دون صدر ؛موسم من التشنجات

املذكرة الوزارية " مترير"ومت  ،ودون تعديل يف مضامينها كما كان متفقا عليه مع النقابة

، أو علم باملوضوع حىتدون أي إشراك للنقابة 2020مسطرة تعيني خرجيي مركز تكوين مفتشي التعليم 

، وانطالقا من املسؤولية التارخيية للنقابة اجتاه انطالقا من هذه املعطيات، وبناء على هذا املستجد

وسجل ما يلييف املوضوع  عن بعد تداول املكتب الوطين ؛تفتيش؛ وبعد جتميع املعلومات ذات الصلة

خرجيي مركز تكوين مفتشي التعليم  دون احترام اللتزامات احلوار يف اختاذ قرار تعيني 

والقاضية بضرورة إشراك النقابة يف ملف احلركة االنتقالية وكل ما يتعلق ا2019دجنرب  25بتاريخ 

؛من وضع خريطة للتفتيش ومراجعة مذكرة احلركة االنتقالية، وتعيني اخلرجيني

رغبة الوزارة يف تكريس تصور من جيعترب مترير املذكرة ذه الطريقة ويف هذه الظرفية تعبريا عن 

سيما وأن اختصاص التقييم يستلزم انتسابا ،باالنتساب اإلداري هليئة التفتيش

جهوية دون أطر مرجعيةسعيا للتمهيد حلركة  كما يعتربهيادية وجترد وعلمية؛ 

العبثية يف التعامل مع احلركة االنتقالية هليئة التفتيش ؛ سوى تكرس لن المرجعية هلاالجتهادات 

أحادي اهلدف متمثال يف التمهيد للتوظيف اجلهوي هليئة هلا اختصاصات ذات طابع مركزي ر املذكرة ذا املضمون

االستحقاق بني خرجيات وخرجيي مركز تكوين املفتشني، مما سيترتب عنه  يضرب يف العمق مبدأ و وأخرى ذات طابع جهوي وحملي،

؛احتقان جماين ال يصب يف مصلحة املنظومة ابتداء وانتهاء

خيرب مبراسلته السيد الوزير يف هذا الشأن لتمكني اخلرجيات واخلرجيني من حقوقهم يف 

؛عيينا وليس تكليفا وفق ما جرت عليه العادة بالنسبة لألفواج السابقة

اليت يتخذها اخلرجيون واخلرجيات من املركز لضمان حقوقهم املشروعة إسوة بزمالئهم يف األفواج 

؛السابقة، ودفاعا عن حق نقابتهم يف املشاركة يف اختاذ قرار من هذا احلجم

عدم املضي يف دروب النكوص عن التعهدات وااللتزامات، ، وبأن مصلحة املنظومة تقتضي وأخالق بأن احلوار التزام

واقع التفاهم الذي بدأ يتأسس بني النقابة والوزارة إن كانت النية حتصني ،واستغالل الظروف والسياقات بشكل سليب

مستقلة...صامدة قابة مفتشي التعليم وفية لتعهداا، متماسكة موحدة، 

  بـــــالغ
اختاذ قرار استراتيجي من طرف وزارة التربية الوطنية يهم حاضر ومستقبل هيئة التفتيش اليت االنفراد بمرة أخرى يتم          

مافتئت تطالب بتحديد موقعها بوضوح يف ا

االختصاصات مع توايل مراسيم موظفي وزارة التربية الوطنية منذ 

وصوال إىل االنتساب للمديريات اإلقليمية االنتساب لإلدارة املركزية

يوب شابت عوعلى الرغم من         

وتفصيل املهام املسندة ألطر التفتيش رقم 

رغم االنتقادات الداخلية2020ر يناي 20بتاريخ 

يف توجه يعادي -منها  سحبتاختصاصات 

يف  ،بامللف املطليب هليئة التفتيش

للتفتيش يتم مبوجبها  إصدار مذكرة احلركة االنتقالية، وتعيني اخلرجيني اجلدد وطنية خريطة

خالفا هلذا التوجه التشاركي يف بناء القرارات املصريية بال

موسم من التشنجاتوالسيد الوزير بعد 

ودون تعديل يف مضامينها كما كان متفقا عليه مع النقابة

مسطرة تعيني خرجيي مركز تكوين مفتشي التعليم 

انطالقا من هذه املعطيات، وبناء على هذا املستجد

تفتيش؛ وبعد جتميع املعلومات ذات الصلةال

يف اختاذ قرار تعيني  الوزارة نفراديستنكر ا

بتاريخ  األخري مع السيد الوزير

من وضع خريطة للتفتيش ومراجعة مذكرة احلركة االنتقالية، وتعيني اخلرجيني

 ذه الطريقة ويف هذه الظرفية تعبريا عن يعترب مترير املذكرة

باالنتساب اإلداري هليئة التفتيش واملتعلق، التداول يف شأنه بعد

يادية وجترد وعلمية؛ حب ممارسة التقييم

الجتهادات يفسح اال هو ما سو ،شاغرة

ذا املضمونايعترب إصد ر املذكرة

وأخرى ذات طابع جهوي وحملي،

احتقان جماين ال يصب يف مصلحة املنظومة ابتداء وانتهاء

 خيرب مبراسلته السيد الوزير يف هذا الشأن لتمكني اخلرجيات واخلرجيني من حقوقهم يف

عيينا وليس تكليفا وفق ما جرت عليه العادة بالنسبة لألفواج السابقةت

اليت يتخذها اخلرجيون واخلرجيات من املركز لضمان حقوقهم املشروعة إسوة بزمالئهم يف األفواج  يعرب عن مساندته للخطوات

السابقة، ودفاعا عن حق نقابتهم يف املشاركة يف اختاذ قرار من هذا احلجم

بأن احلوار التزام لتذكرييعيد ا

واستغالل الظروف والسياقات بشكل سليب

قابة مفتشي التعليم وفية لتعهداا، متماسكة موحدة، وعاشت ن          
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