
 

 

؛ بعد المؤتمر الوطني األول ؛ التأم المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمدديرا  و  (دورة الفقيد إدريس اليوبي )  خالل دورته األولى العادية
بعدد و  ؛ "  نضال مستمر من أجل الكرامدة و اططدار: "تح  شعار   7502نوفمبر  50بمدينة فاس بتاريخ   العمومية بالمغرب مديري الثانويا

ددددددددددددددد  الوضدددددددددددددددعية العامدددددددددددددددة للتعلددددددددددددددديم بالمأ ومدددددددددددددددة   استعراضددددددددددددددده تقريدددددددددددددددر  المكتدددددددددددددددب الدددددددددددددددوطني  و الددددددددددددددد ي  و  
 و  فددددددددددددددددددي ضددددددددددددددددددوت تناسددددددددددددددددددل الم ددددددددددددددددددام و تعددددددددددددددددددا م المسددددددددددددددددددؤوليا  التربويددددددددددددددددددة و اطداريددددددددددددددددددة .. و الكارثيددددددددددددددددددة 

فوقيدة و على خلفية التعليمدا  ال؛   و عطفا على من اج لغة األوامر و النواهي  ا  النفس األمني.. و في غياب أبسط شروط العمل .. و المادية 
ناهيد  عدن  ... في كل المسدتويا  ى التي تؤثث المش د التربوي بالمغرب من خ اص م ول للمواردو اعتبارا لالختالال  الكبر. غير المسبوقة 

امي منسدوب االحتقدان فدي  دفو   و أمدام تند.  ةألدبدي فدي مسدتوى المن داج الدراسديسياسة  االرتجال و الترقيع التي تؤثدث المشد د الفكدري و ا
و اعتبدارا لككراهدا  الالمحددودة التدي ترافدق التددبير  ؛  االدارة التربوية على نحو غير مسبوق بسبب   حد  االعفداتا  ال المدة  و الالقانونيدة

 رة السددلبي مددن تيمددة الحددوار و بعددد استحضددارق موقدد  الددو ا. .اطداري اليددومي والتن يددل الضدداغط لوابددل مددن المخططددا  والمشدداريع و البددرانم 
يرق و بعددد تقدددو التفدداوو و إ ددرارها علددى عندداوين االق ددات و البيروقراطيددة فددي تعاطي ددا مددع مطالددب االدارة التربويددة العادلددة و المشددروعة 

و مددديري الثانويددا   ؛ و بعددد اسددت كارق أهددم المحطددا  النضددالية التددي ميدد   سدديرة الجمعيددة الوطنيددة لمددديرا ..التربويددة المنت ددرة ت المسددؤوليا
   .…..:رب بانخراط ا الواعي و المسؤول في الدفاع عن المدرسة العمومية و بنات عليه فإن المجلس الوطنيالعمومية بالمغ

 استراتيجيا : 

عمدل  ( ألشدغال االبتدائي و الثانوي و الحدراس العدامين و الن دار و مدديري الدراسدة و رؤسدات ا) بين الجمعيا  الثالث يثمن عاليا التنسيق   .0
بدالتعليم االبتددائي  ربويةأطر االدارة التالجمعية الوطنية لمديرا   ومديري الثانويا  العمومية بالمغرب وطنيا وج ويا وإقليميا  و يدعو كافة 

 . اعتبارا لوحدة المل  المطلبي و الم ير الم ني المشتر    ة م الم نياتإلى اال طفا  خل  إطار و الثانوي بسلكيه 
 المبدددئي الالمشددروط للنقابددا  التعليميددة الحليفددة فددي تبني ددا كفددان االدارة التربويددة و يددثمن اسددتعدادها عميقددا الددرون النضددالية الوطنيددة  يحيددي .7

 ..المطلبي العادل    او األ يل في الدفاع عن ملف

  تن يـــــميا: 

بالمغرب و يعلن انخراطه المسؤول في تن يل مضامين  نويا  العموميةلجمعية الوطنية لمديرا   ومديري الثاالمكتب الوطني ل يثمن عاليا عمل .3
  االسددددددددتراتيجية النضددددددددالية الوطنيددددددددة ج ويددددددددا و إقليميددددددددا و محليددددددددا سدددددددديما مددددددددا ات ددددددددل من ددددددددا بالعمددددددددل النضددددددددالي الوحدددددددددوي 

 التعبئدددةو المدددديرين إلدددى  يددددعو كافدددة المدددديرا و  المناضدددلة ؛ المشدددتر  بدددين لفيددد  جمعيدددا  االدارة التربويدددة و النقابدددا  التعليميدددة  و 
 دفاعدددددددا عدددددددن الكرامدددددددة  ..الجمعيدددددددا  التقريريدددددددة  الددددددد ي تقدددددددررق أج ددددددد ة يو االسدددددددتعداد لتنفيددددددد  البرندددددددام  النضدددددددالي الت دددددددعيد 

 .ويرفو الف ل المشبوق بين مديرا  و مديري اطسناد و خريجي المسل  اعتبارا لوحدة المطلب و الم ير . . و االطار 

  مطلبيا: 
 . سه مطلب االطار بما يحف  كرامة هيئة اطدارة التربوية ماديا ومعنويامطلبي للجمعية في شموليته وعلى رأبالمل  ال يتشبث .4
 .... و الم احبة و التكوين  بسلكيه ؛انا  االش ادية  بالثانوي تقنين  و توحيد وتعميم التعويضا  المالية عن التنقل و االمتحب تمسكه يعلن  .0
 ؛ اية المؤسسا  التعليمية و هيئة اطدارة التربوية وكافة مكونا  الحياة المدرسية  في  ل ارتفاع منسوب الجريمةبمطلب حم تمس ي .6
 منة االدارة التربوية و م ننت ا إحداث تعويو عن األعبات اطضافية  ا  العالقة بالمن وما  االعالمية و الرقمية ال ادفة إلى رقب  ية يطالب الو ارة الو .2
 . 7504أكتوبر  02بتاريخ 04/  862تنامي  اهرة العن  ويطالب الو ارة بإلغات الم كرة المشؤومة رقم  يدين  .8
 .دفتر  تحمال  يحف  االلت اما  و الحقوق  إلى إ دار و يدعوم مة الكفيل  و التعويو عن ا  نيطالب الو ارة بتقني .9

 .و يقطع مع ن ام السخرة .مسؤوليا  وم ام االدارة التربوية االسراع بإقرار ن ام أساسي عادل يحدد بكيفية واضحة و دقيقة  .05

 نضاليا: 
 .ار و التفداوو مدع الجمعيدة الوطنيدةمسدل  الحدو  و التعليم العالي و البحث العلمي رفو و ارة التربية الوطنية و التكوين الم ني يستنكر .00

 ..بما هي شري  أساسي 
بتسيير ( ة ) و يرفو تكلي  المدير  فورا و دون قيد أو شرط ين  ويطالب بالتراجع عن ااطعفاتا  ال المة والمفبركة في حق المدير يدين .07

 .أكثر من مؤسسة 
  جو إقليميددددددا بشددددددكل متدددددددرج ويددددددا و وطنيدددددداحتجاجيددددددة و مسدددددديرا  اا  وقفددددددتنفيدددددد  و  ة إن اريدددددد ا خددددددوو إضددددددرابيقددددددرر  .03

و يفدوو المكتدب  الجماعيدة اطعفداتا بلدورة شدكل بما فدي  لد  و أشكال نضالية أخرى قد تلجأ إلي ا  ا  الجمعيا  الم نية .. و ت عيدي 
 ..مع الجمعيا  دا  ال لة  يالوطني  الحية بنات البرنام  النضالي التنسيق

 الحكومدة المغربيدةو الجمعية الوطنية لمديرا  و مديري الثانويا  العمومية بالمغرب  ، إ  تعلن للرأي العام الوطني موقف ا الرافو لسياسدة 
 تناشددد كددل اللفيدد  النقددابي  ؛ تسددليع التربيددة التربيددة الوطنيددةو   ضددرب مجانيددة التعلدديم والمدرسددة العموميددة  و تخريددب  خو  ددة ي تددرومالتدد

و السياسي التقدمي و الفكدري الددفاع عدن الخدمدة المجتمعيدة ؛ و تددعو  كافدة المدديرين والمدديرا  عبدر ربدوع الدوطن إلدى و  الحقوقي و المدني 
و اال طفا  خل  إطارهم ، استعدادا لخوو كافة  األشكال النضالية المشروعة و القانونية و التي قد نضطر إلي ا في  ل اسدتمرار غلدق التعبئة  

    . و عاشدد  الجمعيددة الوطنيددة إطددارا م نيددا  مناضددال  ا مسددتقال   ..بدداب الحددوار والتعندد  واطق ددات واطعفدداتا  العشددوائية و ال المددة 
                     

 .  7502 نوفمبر 50في  فاس                                         
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