
                                                                                             
 

 الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري       الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري          الجمعٌة الوطنٌة للحراس العامٌن والنظار
     الثانوٌات العمومٌة بالمغرب                  التعلٌم االبتدائً بالمغرب                     ورؤساء األشغال ومدٌري الدراسة

 

            2017 دجنبر 06:                                                                                               القنٌطرة فً
 بٌـــــــــــان

 

 :      تنفٌذا لمقررات المجالس الوطنٌة للجمعٌات الثالث المنعقدة بتارٌخ

 .21/10/2017الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب  -
 .05/11/2017الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري الثانوٌات العمومٌة بالمغرب  -
 .05/11/2017 و 04الجمعٌة الوطنٌة للحراس العامٌن والنظار ورؤساء األشغال ومدٌري الدراسة  -

 : بالقنٌطرة لجنة التنسٌق لتنزٌل هذه المقررات، وبعد استحضار الوضعٌة الراهنة لمنظومة التربٌة والتكوٌن التً تتمٌز ب2017 دجنبر 06اجتمعت ٌومه األربعاء       

 عدم استجابة الوزارة لطلب اللقاء الذي تقدمت به الجمعٌات الثالث. 

  تواصل مسلسل اإلعفاءات المجانٌة وتغول بعض المسؤولٌن بوزارة التربٌة الوطنٌة مما ٌعطً الدلٌل القاطع على تمكن لوبً الفساد بهذه الوزارة من المفاصل المهمة والحٌوٌة
 (...الرشٌدٌة  و الجدٌدة نموذجا )للقطاع مركزٌا وجهوٌا وإقلٌمٌا 

 غٌاب أي أفق للحوار والتواصل لوزارة التربٌة الوطنٌة مع المكاتب الوطنٌة للجمعٌات الثالث رغم المراسالت و البٌانات والبالغات. 

  (...ملٌون محفظة، تأهٌل المؤسسات)اعتماد السرعة القصوى فً تنزٌل القرارات االنفرادٌة 

 النقص الحاد فً التجهٌز و وساىل العمل والموارد البشرٌة مقابل كثرة البرانم والمتطلبات التربوٌة واإلدارٌة الهائلة. 

 إسناد عدد كبٌر من التالمٌذ للحراس العامٌن و عدم تعوٌض المنتقلٌن  و المتقاعدٌن منهم. 

 عدم صرف تعوٌضات التنقل لجهة الشمال و مدٌرٌات سطات و خرٌبكة و بنسلٌمان و برشٌد و التالعب فٌها بجهة درعة تافاللت. 

 عدم تعوٌض المدٌرات و المدٌرٌن الكفالء،  و عدم تعمٌم التعوٌضات عن االمتحانات اإلشهادٌة على كل األطر اإلدارٌة المساهمة فً العملٌة. 

 فً القائمٌن على الشأن التربوي بالوزارة نتٌجة عدم التعاطً بشفافٌة مع مختلف القضاٌا والملفات والمطالب المشروعة فقدان الثقة  والمصداقٌة. 
 

      إن الجمعٌات الثالث وهً تشٌد بالتنسٌق الثالثً الذي أصبح واقعا وحقٌقة، وبالمساندة الكاملة المعبر عنها من قبل اإلطارات النقابٌة لملف اإلدارة التربوٌة وللجمعٌات الثالث، 
تهٌب بكل أطر اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة االلتحاق بهذا التنسٌق، كما تدٌن وتشجب االعتداءات المتكررة فً حق المدرسٌن واإلدارٌٌن وتعتبر أن تنامً ظاهرة العنف بالوسط 

 .المدرسً إنما  هو مؤشر على فشل المقاربات التدبٌرٌة االنفرادٌة والمرتجلة للوزارة
 

      إن الجمعٌات الثالث وهً تثٌر انتباه الرأي العام إلى خطورة المرحلة وأهمٌة احترام الوزارة لروح الدستور ومضمونه من خالل اعتماد تدبٌر تشاركً أفقً وشفاف ٌربط 
 :المسؤولٌة بالمحاسبة وٌضمن انخراط الجمٌع فً مسلسل اإلصالح تعلن عن برنامج نضالً متكامل

 . لشرح الملف المطلبً لهٌئة اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة2017عقد ندوة صحفٌة قبل نهاٌة شهر دجنبر  .1
 .2017مراسلة رئٌس الحكومة حول ملف هٌئة اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة قبل نهاٌة شهر دجنبر  .2
 .التوجه إلى الفرق البرلمانٌة فً مجلس النواب بغرفتٌه ابتداء من تارٌخ صدور هذا البٌان .3
 .توجٌه عرائض إلى رئٌس الحكومة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس المستشارٌن  .4

 .تنظٌم لقاء تنسٌقً مع الفرقاء االجتماعٌٌن .5

 .2018تنظٌم وقفات احتجاجٌة جهوٌة خالل شهر مارس  .6
 .2018تنظٌم وقفة احتجاجٌة وطنٌة أمام وزارة التربٌة الوطنٌة تتوج بمسٌرة وطنٌة إلى مقر البرلمان خالل شهر ماٌو  .7

 .     و سٌصدر بالغا توضٌحٌا فٌما ٌخص توقٌت  كل المحطات النضالٌة
 :تدعو الجاد والمسؤول فإنها الحوار وبضرورة اإلطار هٌئة اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة وبمطلب بكرامة      إن الجمعٌات الثالث إذ تؤكد على تمسكها 

 الوزارة إلى فتح حوارمستعجل وتحملها المسؤولٌة عن كل ما ٌمكن أن ٌترتب عن هذه المحطات النضالٌة. 
 وااللتفاف إلنجاح البرنامج النضالً هٌئة اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة باألسالك الثالثة إلى التعبئة والٌقظة. 
 المكاتب الجهوٌة واإلقلٌمٌة للجمعٌات الثالث إلى التنسٌق وعقد الجموع العامة التعبوٌة واللقاءات التواصلٌة. 
 الهٌئات واإلطارات النقابٌة والجمعوٌة والحقوقٌة و اإلعالمٌة إلى مساندة القضاٌا العادلة لهٌئة اإلدارة التربوٌة. 

 

 .      عاش التنسٌق الثالثً بٌن الجمعٌات الثالث فً أفق التوحٌد و تحقٌق المطالب وانتزاع الحقوق 
 
 

                                                                                   


