
 الجمعية الوطنية لمديرات ومديري

                                                                                                               A.N.D.E.P.M التعليم االبتدائي بالمغرب

 بيـــــــــان

 
، بمدٌنة     2018فبراٌر17 الوطنً للجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب، ٌوم السبتعقد المكتب

الوضعٌة الحالٌة لمدٌرات ومدٌري المؤسسات التعلٌمٌة باالبتدائً ومستجدات الدار البٌضاء، اجتماعا عادٌا خصص لدراسة 
 : المكتب الوطنً ٌسجلفإنوبعد نقاش مستفٌض جاد ومسؤول ملف اإلدارة التربوٌة، 

 

  استمرار الوزارة فً تحمٌل مسؤولٌة الفشل المدرسً وعجز المنظومة التربوٌة عن الوفاء بالتزاماتها المجتمعٌة، إلى
 (...مدٌرون، مدرسون)المسؤولٌن المحلٌٌن 

 الوزارة لكل طلبات اللقاء التً وجهتها لها الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب والجمعٌات لتجاه 
 . الحكامة الجٌدةمالشرٌكة وهو ما ٌضرب بعرض الحائط مبدأ التدبٌر التشاركً ومفهو

  الغموض الذي شاب تصرٌح وزٌر التربٌة الوطنٌة فً البرلمان حول ملف اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة عامة وما
 .و اعتبر أن صمت الوزارة المرٌب. الممارسٌن بمسطرة اإلسناد خاصة (ات)ٌتعلق بمصٌر المدٌرٌن

 مدٌرٌة )اإلعفاءات المجانٌة من طرف بعض المدٌرٌن اإلقلٌمٌٌن لرؤساء المؤسسات التعلٌمٌة والتً ال تستند إلى أي أساس
 .(...الرشٌدٌة، مدٌرٌة الخمٌسات 

  صمت الوزارة اتجاه ما ٌحدث فً المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بالرشٌدٌة و المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بالخمٌسات وعدم استجابتها لمطالب
الهٌئات الجمعوٌة والنقابٌة والحقوقٌة لرفع الحٌف عن المتضررٌن من القرارات الجائرة التً تعرضوا لها من قبل 

 .المدٌرٌن اإلقلٌمٌٌن
 

وإٌمانا من المكتب الوطنً بعدالة الملف المطلبً لهٌئة اإلدارة التربوٌة االبتدائٌة، وتثمٌنا لمسارها النضالً المسؤول الذي ما 
فتئت الجمعٌة الوطنٌة تتبناه منذ تأسٌسها، وأمام انسداد باب الحوار نتٌجة تهرب الوزراء المتعاقبٌن على القطاع من تحمل 

 : المكتب الوطنًفإنمسؤولٌاتهم،

 لدى رئيس ة المنتدبالوزارةوزارة التربٌة الوطنٌة، وزارة المالٌة، )ٌدعو إلى فتح حوار مع كامل األطراف المعنٌة  .1

 .(... ، البرلمانالحكومة المكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية
ٌؤكد على ضرورة إٌجاد حلول منصفة لملف اإلدارة التربوٌة وذلك بتمكٌن كافة مدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً من  .2

الحق فً إطار مناسب لهذه الفئة وجبرا للضرر الذي لحقهم خالل سنوات العمل التً قضوها طٌلة مسارهم المهنً بصفة 
 .(مكلف)

ٌعبر عن استنكاره لحملة اإلعفاءات الممنهجة والمزاجٌة التً تطال عددا من المدٌرات والمدٌرٌن دون أي مبرر  .3
مدٌرٌة )معقول،وعن تضامنه ومساندته لكل القرارات النضالٌة التً تتخذها أجهزة الجمعٌة باألقالٌم والجهات المعنٌة 

 .(...الرشٌدٌة،مدٌرٌة الخمٌسات
ٌثمن كل الخطوات النضالٌة التً تخوضها النقابات التعلٌمٌة  أمام انتكاسة المنظومة التعلٌمٌة وفً غٌاب أي مؤشر  .4

 .إلصالح حقٌقً
وتنفٌذا لمقررات المجلس الوطنً األخٌر و للبٌان الصادر عن اللقاء التنسٌقً بٌن الجمعٌات الثالث، اقترح المكتب الوطنً      .5

الجمعية الوطنية لمديرات )توارٌخ لتنفٌذ المحطات النضالٌة سترفع لالجتماع المقبل للجنة التنسٌق الثالثٌة بٌن الجمعٌات الثالث 
ومديري التعليم االبتدائي بالمغرب، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين 

 .الذي سٌنعقد فً أقرب اآلجال(والنظار ورؤساء األشغال ومديري الدراسة
ٌدعو كافة الفروع اإلقلٌمٌة والجهوٌة للجمعٌات الثالث لعقد جموعات عامة تعبوٌة مشتركة استعدادا لخوض هذه المحطات  .6

 .النضالٌة الهامة
 .2018ٌدعو كافة الفروع اإلقلٌمٌة إلى استكمال تعبئة العرائض وإرسالها إلى المكتب الوطنً قبل متم شهر فبراٌر .7
ٌهٌب بكافة المدٌرات والمدٌرٌن وهٌئة اإلدارة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة باألسالك الثالثة المشاركة المكثفة فً هذه  .8

 .المحطات النضالٌة الحاسمة من أجل تحقٌق مطالبهم العادلة والمشروعة
 

 .عاشت الجمعٌة الوطنٌة لمدٌرات ومدٌري التعلٌم االبتدائً بالمغرب إطارا مستقال دٌمقراطٌا و حداثٌا

 المكتب الوطني

 
 



 


