
                                             
      
                 

                                                                   
         


األربعاء  يوم اعادي االبيضاء ـ سطات اجتماعجهة الدار ب عقد المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم االبتدائي بالمغرب       .

اع ـــــلألوض ومتأنيةو بعد مناقشة مستفيضة     . 2018/2019تدارس مختلف القضايا المواكبة للدخول المدرسي ل، بمدينة سطات   2018شتنبر 26
( التعويضات بالعديد من مديريات ة ـروعـالمشاز على مكتساباتها ـهـالسلبي مع قضاياها و مشاكلها و اإلجرة التربوية و التعاطي المقلقة لهيئة اإلدا

ر اإلدارية و التربوية ــة إلى التصريحات التي تحمل األطـافـإضمل ـعـل الـو غياب أبسط وسائ الستفزازات و ا، بنسليمان ...)  -برشيد   -الجهة : سطات 
                                                                                                                                                                             مسؤولية فشل السياسة التعليمية .

                                                                                                                                                                                                          :      إذ المكتب الجهوي  و    .
 .     يثمن التنسيق الثالثي لجمعيات اإلدارة التربوية   ،                                                                                                                                               
 .      الواعي و المسؤول ألطر اإلدارة التربوية بالجهة في إنجاح هذه المحطة المسطرة وطنيا  نخراطينوه باال،                                                                                               
    التي يبذلونها إلنجاح الدخول المدرسي رغم اإلكراهات الكثيرة و غياب  تربوية على المجهودات و التضحياتيحيي عاليا نساء و رجال اإلدارة ال

                                                                                                                                                                                                        ،أبسط شروط العمل 
.       الحي المحمدي  -اء مزاولتهم لعملهم ( برشيد ، الحي الحسني و عين السبعــنـاإلدارة التربوية أثيدين االعتداءات التي يتعرض لها نساء و رجال

                                                                                                                                 ،و يدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب  ...)
 ،ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنــــــــف

 .        اشتوكة أيت باها و إنزكان ، و يعتبر أن عملية قطع االتصال على تزنيت ، بكل من  ةجمعيفروع اليعلن دعمه الالمشروط لقرارات مكاتب
                                                                                                                                                                             بالحريات . اسو مـس  هواتف بعض المديرين استفزاز

 .     حقيقة و  )2018/2019الخطاب الرسمي (المذكرات المنظمة للدخول المدرسي يسجل االرتجالية في تدبير الدخول المدرسي و التناقض بين               
 40 جاوز ت بعض األقسامكتظاظ في و ا،  من أطر تعليمية و إدارية   الموارد البشرية نقص فيما تعيشه العديد من المؤسسات العمومية بالجهة من 

                                                                                            النواصر و الحي الحسني على سبيل المثال ال الحصر ... كما في مديريتي األول بالمستوىتلميذا و تلميذة 
 .  ع من وثيرة التعبئة و االنخراط الكامل في البرنامج النضالي المشترك للجمعيات الثالث ــالرف اإلدارة التربوية نساء و رجاليهيب ب.                                                                 
.   رحلة يدعو مكاتب الفروع المحلية  إلى جموع عامة للتداول في تطورات الوضع و في الخيارات النضالية التي تقتضيها الم .                                                         
.    المساندة لنضاالت نساء و رجال اإلدارة التربوية و الجمعيات الحقوقيةيحيي جميع المركزيات النقابية .                                                                             
 .  بتدائي بالمغرب  ممثلة في المكتبمع الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم االحوار الفتح إلى على القطاع بالجهة يدعو الجهات الوصية 

                                                                                                                                          . شريكا حقيقيا في كل ما يهم نساء و رجال اإلدارة التربوية الجهوي  باعتباره
 .   يتضامن بشكل المشروط مع جميع المديرات و المديرين بالجهة، الذين تعرضوا لإلهانة و االستفزاز و المضايقات  .                                                             
 .     . يؤكد أن  أساليب الترهيب و التهديد  لن تثني هيئة االدارة التربوية عن مواصلة نضاالتها المشروعة                                                                             
 .  29يقررها المجلس الوطني يوم السبت سالتي  شكال النضاليةكل األالمديرات و المديرين إلى االنخراط الجاد و المسؤول في كافة  يدعو 

                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                           شتنبر الجاري بمدينة الرباط
   لمديرات و مديري التعليم االبتدائي بالمغرب إطارا مستقال، ديمقراطيا وحداثيا .عاشت الجمعية الوطنية  و                              .
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