
 

 

 

 

 

 2222دجنبر  2يوم الخميس 

 بــيــــــــان تنسيق اإلدارة التربوية

دفاعا عن حقوقه مرحلة العد العكسيتنسيق اإلدارة التربوية يدخل   

.حصينا للمكتسبات التي راكمها نصرة للكرامة و اإلطارو ت المشروعة   
اإلدارة التربوية جراء عدم احترام وزارة التربية الوطنية في  لذي تعيشهفي ظل الوضع المأزوم ا

نهاية الموسم الدراسي الماضي للنقابات  هايمقدت تم  للوعود والمواثيق التيشخص وزيرها السابق 

سنادا ومسلكا، وقبلها لممثلي هيئات اإلدارة التربوية إحول مرسومي اإلدارة التربوية  0202/0202

،عقد  ، و الصحافة بمختلف تالوينها ة المكتوبة والمرئية ولممثلي األمة تحت قبة البرلمان وللصحاف

بمدينة  0202دجنبر اإلدارة التربوية اجتماعا حضوريا بشكل مستعجل يوم األربعاء فاتح  تنسيق

خالل بحضور النقابات المعنية  و التي كانت صادمة اءة لمضامين التسريبات األخيرةفي قر ،مكناس

االحتقان و التذمر لدى جميع مكونات اإلدارة التربوية  ت من منسوباللقاءات السالفة و التي رفع

بين أطر اإلدارة المساهمة بضمير مهني في إنجاح كل المحطات،مما يؤشر على العبث و فقدان الثقة 

 :معهم على ما يلي التربوية و الساهرين على المنظومة الذين سبق التوافق
 

  وي دون قيد أو شرطف تربإطار متصر في لمهام اإلدارة التربوية باإلسناد الممارسيندمج. 
  مع سنتين جزافتين  0222احتساب أقدمية. 
 ة ووسائل العمللكرامتوفير شروط حفظ ا . 

 

يسجل تنسيق اإلدارة التربوية ما  من درجة التوثر رفعال محاوالت التراجعية التي من شأنهاوأمام هذه ال

 :يلي
 

  ؛االلتزامات السابقة في شأن ملف اإلدارة التربوية إسنادا ومسلكاتنديده الشديد بكل محاولة تراجعية عن 

. 
  ؛عرفها التدبير اإلداري والتربويقد ي تحميل الوزارة الوصية كل انتكاسة  

  ؛، تهورا خطيرا وخيم العواقبدون أثر رجعي و مفبركة  جديدةأي مقاربة اعتباره. 

 ؛على ممثلي األمة ردود الكتابيةالالمعلن عنها في بالغات الوزارة و  بمخرجات النسخ األولى بثهتش 
 لى كلا عردإسنادا ضرورة حتمية واستراتيجية ية مسلكا ولتربواعتباره التنسيق بين أطياف اإلدارة ا 

 ؛القرارات الماسة بكرامة وحقوق أطر اإلدارة التربوية
 

عبر مراحل احتجاجا على ما تعيشه مكونات اإلدارة  النضالي هبرنامج اإلدارة التربوية تسطير تنسيقوبناء عليه، قرر 

 :وفق األجندة التاليةالتربوية من وضع مترد 

 0202دجنبر : المرحلة األولى 



 إقليمية و جهوية و وطنية وقفات احتجاجيةتنظيمه ل  : 
 

 التربية الوطنية  وزارة مبنى أمامقفة وطنية غاضبة و 
 

 صباحا ؛ 22بدءا من الساعة  0202دجنبر  6االثنين  يوم 
 

 أمام المديريات اإلقليمية حسب الجدولة التالية و قفة احتجاجية 
 

  زواال 2صباحا إلى  22من الساعة  0202دجنبر  22 الجمعةيوم. 

  زواال 2صباحا إلى  22من الساعة  0202دجنبر  22األربعاء يوم. 

  زواال 2صباحا إلى  22من الساعة  0202دجنبر  02الثالثاء يوم. 

 زواال 2صباحا إلى  22من الساعة  0202دجنبر  02االثنين م يو. 
 

  وقفة احتجاجية أمام األكاديميات الجهوية 
 

  زواال 2صباحا إلى  22من الساعة  0202دجنبر  12الجمعة  يوم 
 

 مقاطعة البريد المحمول ذهابا وإيابا والبريد اإللكتروني ؛ 

  الخروج الفوري من كل المجموعات والوسائل التواصلية اإللكترونية مع المديريات واألكاديميات
 ومصالحها ؛

 مقاطعة جميع االجتماعات والتكوينات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا؛ 

 مقاطعة وإيقاف كل المجالس وتفعيلها ؛ 

 إيقاف العمل بمشروع المؤسسة ؛ 

 إيقاف العمل داخل جماعات الممارسات المهنية وتفعيلها ؛ 

 فإن تنسيق اإلدارة التربوية و من هذا المنطلق

 النخراط الجاد و المسؤول في كل العمليات المعلن عنهايب بكل مكونات اإلدارة التربوية اهي  
 دفاعا عن مطالبهم العادلة و المشروعة

 ؛على وحدة أطر اإلدارة التربوية النتزاع الحقوق المشروعة كدؤي 
 في تنفيذ أشكال لحضور المكثف ل كل أطر اإلدارة التربويةكافة المناضالت و المناضلين و  يدعو

 ؛ في حالة عدم الوفاء بااللتزامات المرحلة األولى واالستعداد لكل األشكال النضالية
 طرألمساندة ال من مزيدلل هاناشدويلمقترحات التراجعية للوزارة افض لرن مواقف النقابات الثمي 

 ؛اإلدارة التربوية في نضاالتها المشروعة
 

 موحدا حرا مستقال و عاش تنسيق اإلدارة التربوية صامدا

 
 

 دمنا و إياكم للنضال أوفياء و ما ضاع حق وراءه طالب


