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، 2017 ٌولٌوز 15عقد المكتب الوطنً للجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب اجتماعا ٌوم السبت 
بمدٌنة مراكش ، استحضر خالله الحصٌلة المخجلة  للوضع التعلٌمً بالمغرب والمستجدات الطارئة  فً ظل اإلجراءات 

 .  االرتجالٌة المتخذة من طرف الوزارة الوصٌة فً نسختها الجدٌدة 
 

  :فإن المكتب الوطنً ٌسجل ،وبعد نقاش عمٌق ومسؤول

  استمرار رفض الوزارة فتح باب الحوار مع الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب رغم طلبات
 .اللقاء المباشرة وغٌر المباشرة

  إغراق اإلدارة التربوٌة بكم هائل من المذكرات والمراسالت والتعلٌمات التً  أثقلت كاهل المدٌرات والمدٌرٌن  بمجموعة
فً خضم ...من اإلجراءات و التدابٌر التً ال تمت لمهامهم اإلدارٌة والتربوٌة بصلة وتحولهم إلى مسٌري أوراش

 .انشغاالتهم بتدابٌر نهاٌة الموسم الدراسً

  التكلٌف  )الخصاص المهول فً الموارد البشرٌة المكلفة باإلدارة التربوٌة ، ومعالجته بتدابٌر ارتجالٌة وغٌر قانونٌة
 تزٌد من أعباء أطر اإلدارة التربوٌة  فً تراجع تام عما تم االتفاق علٌه فً المحضر المشترك (بإدارة أكثر من مإسسة 

 . الذي ٌنص على الدعم اإلداري لمإسسات التعلٌم االبتدائً 05/05/2011بتارٌخ 

 اعتماد التوظٌف بالتعاقد كآلٌة لسد خصاص أطر التدرٌس على حساب المردودٌة التربوٌة . 

  العقلٌة السلطوٌة الُمعتِمدة على أسلوب التعلٌمات واألوامر الشفوٌة ولغة التهدٌد و الوعٌد التً أصبحت تدبر بها الوزارة

 .القطاع

  فً خرق تام لمقرر وزٌر التربٌة الوطنٌة  2017 ٌولٌوز28تؤخٌر توقٌع محضر خروج هٌئة اإلدارة التربوٌة إلى ٌوم
2016/2017. 

  التنزٌل االرتجالً للرإٌة اإلستراتٌجٌة فً ظل تهمٌش الجمعٌة الوطنٌة كفاعل أساس فً المنظومة التربوٌة. 
 

 :وبناء على ما سبـق، فإن المكتب الوطنً
  ٌستنكر بشدة إصرار الوزارة على التمادي فً سٌاسة صم اآلذان وتجاهل دعوات الجمعٌة المتكررة لفتح حوار صرٌح

 .ومسؤول

 ٌطالب الوزارة بإعادة النظر فً القرارات األخٌرة  المتخذة والتً تحول  المدٌرات والمدٌرٌن عن مهامهم  التربوٌة واإلدارٌة.  

  ٌتمسك بمطلب اإلطار كشرط أساسً لممارسة المهام اإلدارٌة و التربوٌة. 

 ٌستنكر التضٌٌق الذي تمارسه بعض المدٌرٌات اإلقلٌمٌة على مشاركة المدٌرات والمدٌرٌن فً محطاتهم النضالٌة المشروعة. 

  ًٌحمل الوزارة مسإولٌة الخصاص فً اإلدارة التربوٌة و ٌدعو كافة المدٌرات والمدٌرٌن إلى الرفض المطلق لتول
 .مهمة التكلٌف بتدبٌر المإسسات الشاغرة 

  70/2011ٌندد باإلعفاءات التعسفٌة ألطر اإلدارة التربوٌة فً تناقض تام مع مقتضٌات المذكرة. 

  ٌعلن تضامنه المطلق مع ضحاٌا الحركة االنتقالٌة الوطنٌة لهٌئة التدرٌس فً صٌغتها الحالٌة . 

 ٌقرر دعوة المجلس الوطنً لالنعقاد فً اقرب اآلجال قصد اتخاذ كل الخطوات النضالٌة التً توافق المرحلة. 

  إلى مساندة الجمعٌة فً كل مواقفها ونضاالتها ....ٌدعو كافة شركاء الجمعٌة من نقابات تعلٌمٌة  وجمعٌات. 
            ٌدعو إلى المزٌد من التنسٌق بٌن مكونات هٌئة اإلدارة التربوٌة لمواجهة تعسفات بعض المسؤولٌن مركزٌا و جهوٌا

 .و إقلٌمٌا
 

إن المكتب الوطنً إذ  ٌحًٌ  كافة مدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب على انخراطهم التلقائً فً إنجاح  كافة 
المحطات النضالٌة التً سطرها المجلس الوطنً ، وعلى تضحٌاتهم فً تدبٌر مختلف إكراهات الموسم الدراسً  فً 

غٌاب شبه تام لشروط وأدوات العمل ،فإنه ٌدعوهم إلى مزٌد من التعبئة والٌقظة واالستعداد لخوض كافة أألشكال 
 .النضالٌة التً ٌخولها القانون  دفاعا عن كرامتهم  ومطالبهم العادلة والمشروعة 

 وعاشت الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب إطارا مستقال دٌمقراطٌا وحداثٌا
                                  2017 / 07 / 15:   فيمراكش

 المكتب الوطنً

 

 


