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 التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا النقابي لموظفي وزارة التنسيق

 2018 وبرأكت 5و 4 الخميس والجمعة يوميي وطن إضراب

 تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس

 وقفة أمام وزارة التربية الوطنية 2018 أكتوبر 4الخميس و

 البرلمان في اتجاه مسيرةوالعاشرة صباحا 

لموظفي وزارة  ( FNE –FDT  –CDT)للنقابات التعليمية الثالث  يخوض التنسيق النقابي 

تصعيدية أمام  معركة احتجاجية دولة( مهندس ،ماستر ،)إجازة العليا التربية الوطنية حاملي الشهادات

 هذه الوزارةردا على تجاهل  وقد جاءت هذه الخطوة تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، وصيةالوزارة ال

 تيأن الملف بيد قطاعات أخرى، في إشارة إلى وزار ، مدعيةالعليا لمطالب األساتذة حاملي الشهادات

 وبناء على ذلك تم االتفاق على على مايلي:المالية والوظيفة العمومية، 

تزامنا مع اليوم العالمي  2018 وبرأكت 5و 4 الخميس والجمعة يوميي وطن إضراب تجسيد ➢

 التالي: البرنامج وفق للمدرس

وقفة أمام وزارة التربية الوطنية بداية من الساعة  2018 أكتوبر 4س الخمي يوم •

 .البرلمان في اتجاه العاشرة صباحا متبوعة بمسيرة

 .أكتوبر إضراب وطني 5 الجمعة يوم •

زارات المعنية، ومع البرلمانيين، وجميع عالم والتواصل مع الولجنة اإلاتصاالت  تكثيف ➢

 الفاعلين والحقوقيين؛

عدم الترقية وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه األوضاع في حالة  تحميل ➢

 األساتذة حاملي الشهادات؛ لجميع اإلطار وتغيير 2016الفورية بأثر رجعي ابتداء من 

الالمشروط مع جميع الفئات المظلومة في وزارة التربية الوطنية )أساتذة التضامن  ➢

األساتذة حاملي شهادة  التعاقد،لذين فرض عليهم ، ضحايا النظامين، األساتذة ا9الزنزانة 

 موحد مطلبي بملف والدفع والتنسيق الصفوف توحيد إلى الفئات هذه ندعو الدكتوراه..( كما

 .للمطالب ستجابةاال عدم حالة فيوالتصعيد 

الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، ومضاعفة الجهود،  فإن التنسيق النقابي يدعو، وأخيرا

والعمل الجماعي المثمر، والحضور المكثف لتجسيد جميع الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة من أجل 

لصف دفاعا عن األسرة التعليمية ، كما يدعو إلى وحدة االدفع بالملف إلى الحل النهائي في أقرب اآلجال

 ال بديل عن النضال المدرسة العمومية.و
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