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   انــــــــــــــــــــبي 

 0202/0200: الدخول املدرس ي                    

 تحت شعار

التعليم ملديرات ومديري سنادا، الجمعية الوطنية سلكا وابكل اخالص ووفاء ملطالب أطر الادارة التربوية م"

    " الابتدائي باملغرب مستمرة في معركتها حتى اصدار املرسومين
 

 

 

افتراءات وردا على  ، باملغربقطاع التعليم وضرب مصداقية ، والعهود لنقض الوعود ورفضها ، ايمانا منها بعدالة قضيتها 

 "اسنادا ومسلكا "التربوية  الادارة ملف أطر  عم هيطاعتفي السيد وزير التربية الوطنية وسياسة التسويف واملماطلة التي نهجها 

 الادارةبحل ملف البرملان  وقبةيمأل بها الفضاءات والنوادي ما فتيء  التيوالتصريحات  ، قبل نهاية واليته  املرسومينعن  باإلفراج

رغم تصريح و  ،دون قيد أو شرط لفامل هذا الحوار الاجتماعي على طي كثر تمثيلية في إطارألارغم التوافق مع النقابات و  ، التربوية

السياسية رغم تبني بعض ألاحزاب و  ،واقتراب موعد إخراجهما إلى الوجود املرسومين  إلى جاهزية الداعيالسيد رئيس الحكومة 

أبدتها الجمعية في تعاملها مع هذه املواقف حسن النية التي ورغم ،  الدفاع على مطلب إلادارة التربية العادل واملشروع

في خصوصا  0202/0202 املوسم الدراس ي إلنجاح املجهود املضاعف الذي بذله أطر الادارة التربويةورغم  ،والتصريحات كلها

 ،اسنادا ومسلكا ها قواعدإذ تحيي جميع ديرات ومديري التعليم الابتدايي باملغرب الوطنية مل الجمعية فإن ،لحظاته ألاخيرة 

 هسيعرف الذيالتعثر  والحكومة مسؤولية تحمل الوزارة فإنها  ،والجمعيات الحقوقية واملنابر الاعالمية  ، والنقابات املساندة

على  0202غشت  8يومه ألاحد عن بعد املوسع عقد املجلس الوطني اجتماعه ألجل هذا كله  ، 0202/0200: الدخول املدرس ي

 : ةجو من الجدية واملسؤولية والصراحفي تدارس خالله نقطتين أساسيتين الساعة التاسعة ليال 

  الوضعية التنظيمية 

  البرنامج النضالي 
 

 :  وبعد تسجيل املالحظات التالية

  معركة الالعودةالواعي واملسؤول في هيأة الادارة التربوية انخراط ،  

  الادارة التربوية واملنابر إلاعالمية مع نضاالتالهيآت السياسية والنقابية والحقوقية تفاعل . 

 توزيع الوهم والوعود الكاذبة نهج أسلوب التسويف واملماطلة و  تعنت الوزارة وتماديها في . 

 ابتدايي  بتعليق البرنامج النضالي الذي  عدم استيعاب الوزارة والقطاعات املعنية لرسالة هيأة الادارة التربوية

ما يمكن انقاذه في انقاذ  هيئة التدريسإلى جانب ساهمتها وم"الالعودة حتى تحقيق املطالب " كان يحمل شعار 

املستجد وما خلفته جائحة فيروس كورونا حتمي في ظل اكراهات أملتها فشل من  02/02املوسم الدراس ي من 

 .من آثار سلبية على السير العادي للمؤسسات التعليمية هذه ألاخيرة 

 الجمعية الوطنية لمديرات ومديري

 التعليم االبتدائي بالمغرب

مجلس الوطنيال  
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 : ما يلي  يقرر املجلس الوطني فإن 

  مسؤوليتها النضالية تجاه الغموض الذي يشوب مرسومي الادارة التربوية اسنادا تحمل دعوة النقابات إلى

 ومسلكا املتوافق عليهما 

 شتغال من لال  ، وستتم العودة  خيارا استراتيجيا ال محيد عنه اعتبار التنسيق الثالثي لجمعيات إلادارة التربوية

 .إلنجاحهالشروط الالزمة الظروف و تجتمع له حينما داخله 

  نامج لبر مع بداية املوسم الدراس ي للمساهمة في تتبع وتنزيل اولو عن بعد قليمية إالدعوة لعقد جموع عامة

 .النضالي املرحلي 

  حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الدخول املدرس ي 

 0202شتنبر  8تسليما وتسلما ابتداء من  الورقي والالكتروني مقاطعة البريد 

 الاجتماعات التي تدعو لها املديريات وألاكاديميات وعدم استقبال اللجن  التكوينات و  مقاطعة  

  مع اعتماد الصيغة الورقية حين يتعلق ألامر بالتلميذ أو  (كريزا مسار مسير أسايز ) :التالية مقاطعة البرانم

 ....ألاستاذ 

  و ألاكاديميات املديريات  التي أنشأتهاماعي ومواقع التواصل الاجتالخروج من جميع مجموعات الواتساب. 

 والجمعية الرياضية عدم استخالص واجبات التأمين املدرس ي والتعاونية املدرسية 

  لمؤسسةلتربوي لشروع املشتغال داخل فريق اتجميد الا 

  التربوية ألاندية نشطة الانخراط  في أتجميد . 

  جمعية دعم مدرسة النجاحالعضوية  داخل  تجميد 

  11الساعة  من الغضباعتصامات تنظيمh 13إلى الساعةh  : 

  0202شتنبر  21و  2يومي  :   املديريات إلاقليمية أمام/ داخل  

  0202شتنبر  02يوم  :  ألاكاديميات الجهوية أمام/ داخل 

                                         املقبل  بداية شهر أكتوبر  ملجلس الوطنيااجتماع لها التاريخ خالل  يحدد:  ت املعنيةأمام الوزار . 

،  والكرامةالاطار في  حق قواعدها عنلدفاع لوالجمعية الوطنية ملديرات ومديري التعليم الابتدايي باملغرب  بقدر ما هي ماضية 

والتعاطي إلايجابي مع امللف املطلبي  ،تدعو الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية املعنية إلى تغليب املصلحة الفضلى للتلميذفهي 

تناشد كل الهيآت كما أنها   ،لهيئة إلادارة التربوية وفي مقدمته التسريع باإلفراج عن املرسومين الخاصين بفئتي إلاسناد واملسلك 

بكافة نساء  تهيب و  ،شروعةامل النقابية والحقوقية واملنابر الاعالمية وجمعيات املجتمع املدني لتقديم الدعم واملساندة  لنضاالتها

مصلحتهم أوال  ترومدارة التربوية ابتدايي إلى الالتفاف حول جمعيتهم العتيدة وتفهم مختلف قراراتها ومبادراتها التي إلا ورجال 

 .                                                   وأخيرا

...الابتدايي إطارا مناضال ديمقراطيا مستقال وعاشت الجمعية الوطنية ملديرات ومديري التعليم   

 


