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 2018أكتوبر  14 الرباط في

  FNE-FDT-CDTموسعالالتنسيق النقابي تأسيس 

 التوجيه والتخطيط التربوي هيأة ألطر

 وقفةو 2018نونبر  14 األربعاءإلى إضراب وطني  الدعوةو

 وزارةال صباحا أمام مقر 11الساعة بالرباط ممركزة  احتجاجية
 

فوي  بوالمررب ف الذي طال أطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوويفي مالمسة الحي مام غياب الموضوعيةأ

 14ان قووي موووم األ ووي ، هاتووه الأيووأةطوور ألظووا امووتمرات الت وواطي السوواري لاوووةاتة الوطووية موور المطالوو  الم ووروعة 

جمر عام وطني ألطر التوجيوه والتخطويط التربووي بوالمررب بمقور ال ام وة الوطنيوة لات اوي  التوجوه  2018أكتوبر 

 .بالرباطيممقراطي ال

التوجيووه والتخطوويط التربوووي هيووأة  ع المأنيووة والتنميميووة ألطووروب ووي نقوواد جوواف ومسووتايو  ووول األوضووا

وبريوة الحاواظ عاوأل األفوات النوعيوة وااموتراتي ية لاأيوأة  طرهواالسرا الكاياة بتحقيق الماف المطاري الم ترك ألو

 لأل ما ماي:إ الوطني مر ال امخاص ال  ،فاخا منمومة التربية والتكومن

  التوجيه والتخطيط التربوي؛ هيأة استنكار تردي األوضاع المهنية والتنظيمية التي يشتغل فيها أطر •

كذا على ضرورة و مفتشين /مستشارين / تخطيط / توجيهالتأكيد على وحدة هيأة التوجيه والتخطيط التربوي:  •

 الب المشروعة؛النضال المشترك ألطر الهيأة حتى تحقيق المط

النقابة الوطنية للتعليم مكون من  ،التوجيه والتخطيط التربوي بالمغربهيأة ألطر  ،تأسيس تنسيق نقابي موسع •

، FNE قراطيوالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديم CDT الكونفدرالية الديموقراطية للشغلالمنضوية تحت لواء 

 ؛FDT الفدرالية الديموقراطية للشغلوالنقابة الوطنية للتعليم العضو في 

النقابات األكثر باقي ال زال مفتوحا في وجه  FNE-FDT-CDT الموسعالثالثي التأكيد على أن التنسيق النقابي  •

 تمثيلية وكذلك في وجه تمثيل أكثر للمستشارين في التخطيط وللمفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي؛

وة كل أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى االنخراط في اإلضراب دع •

 ؛2018 نونبر 14 األربعاء الوطني يوم

في دعوة كل أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى الحضور المكثف  •

صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب  11ساعة على ال 2018 نونبر 14 األربعاء لوقفة االحتجاجية يوما

 الرواح بالرباط؛

الى تحمل مسؤولياتها وأدوارها لالنخراط  AMCOPE دعوة الجمعية المغربية ألطر التوجيه والتخطيط التربوي •

 .والمساندة الفعلية لنضاالت أطر التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب
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