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لتنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية ا

 المكلفين بالتدريس خارج إطارهم االصلي
11مارس س 6ووقفة الوزارة  2018مارس  6إلى  1حمل الشارة من   

 

والتعليم واحتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  تنفيذا لقرار التنسيقية،

 ...سياسة التماطل والتسويف وتجميد جلسات الحوار القطاعي نهجفي العالي والبحث العلمي 

إلى االنخراط  المعنيينتدعو التنسيقية الوطنية لألساتذة المكلفين خارج إطارهم االصلي كافة االساتذة 

 مج النضالي التالي:في البرنا

االستاذات المكلفات واالساتذة المكلفين خارج إطارهم االصلي لشارات االحتجاج أثناء أدائهم  حمل 1

 6 الثالثاءمارس إلى غاية الوقفة االحتجاجية المقرر تنفيذها يوم  1يوم الخميس لمهامهم ابتداء من 

 .2018مارس 

ابتداء من  2018مارس  6يوم الثالثاء تربية الوطنية وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة ال تنظيم 2

 .( صباحا11) الساعة الحادية عشر

 وذلك لالحتجاج والمطالبة بـ:

 .اإلسراع في تسوية الملف في شموليته دون قيد أو شرط او اقصاء ✓

عدادي لألساتذة المجازين المكلفين بالثانوي بسلكيه )اإلإلى الثانوي التأهيلي  اإلطارتغيير   ✓

)المكلفون بتدريس المواد العلمية  لغير الحاصلين على اإلجازةالثانوي االعدادي  وإلى ،(تأهيليالو

باعتماد نفس المقاربة السابقة التي نهجتها الوزارة الوصية مع األطر التعليمية  (والتربية البدنية

رة واالقتصاد والملحقين التربويين واألساتذة المكلفين بالتفتيش...( الذين غيروا األخرى )ملحقي اإلدا

 .من النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 111و 109إطارهم وفق المادتين 

احتساب سنوات التكليف كأقدمية في اإلطار الجديد مع االحتفاظ بنفس االقدمية في الرتبة  ✓

 األصلية. المديرياتالتعيينات داخل  والدرجة واصدار

 الوقفة االحتجاجيةعتبر هذه التعليمية إلى مؤازرة ودعم مطالبنا المشروعة، ن لشغيلةندعو اوإذ  ✓

جديدة تنضاف إلى مسيرة النضال الطويلة التي خاضتها التنسيقية الوطنية لألساتذة المكلفين  جولة

لفئات المتضررة، وتثمينا للخطوات لباقي اها ومساندتها لتأكيد دعمخارج إطارهم االصلي، فهي فرصة 

صون كرامة األسرة التعليمية وتحصين من أجل  النقابات التعليمية كافة التصعيدية التي دعت إليها

 مكتسباتها.

 كونوا في الموعد دفاعا عن مشروعية مطالبكم وحفاظا عن كرامة نساء ورجال التعليم.
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