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  ألطر التوجیھ والتخطیط التربوي FNE FDT CDT التنسیق النقابي الموسع 
بوقفة احتجاجیة ممركزة  امصحوب 2018 دجنبر 4 الثالثاءإلى إضراب وطني  یدعو

  صباحا أمام مقر وزارة التربیة الوطنیة بباب الرواح بالرباط 11 الساعة
  

 CDT FNE FDT الموسعلتنسیق النقابي الذي یخوضھ ا التصعیدي النضاليللبرنامج مواصلة 
إمعان وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني في تجاھل مطالب ضد ألطر التوجیھ والتخطیط التربوي 

، وظروف اشتغالھمالمھنیة  ھمأوضاع يتردالھیأة المشروعة توجیھ وتخطیط، مستشارین ومفتشین و
  :فإن التنسیق النقابي الموسع ،الوزارة الرامیة لتفكیك الھیأةورفضا لمخططات 

ة واستقاللیتھا أضرورة التسریع بإخراج نظام أساسي منصف یضمن وحدة الھیعلى  ؤكدیُ  .1
في إطار واحد مفتش في التوجیھ أو مفتش في التخطیط ) مستشارین ومفتشین(وتوحید اإلطار 

 التربوي؛بعد التخرج من مركز التوجیھ والتخطیط 
بضمان استمرار االستفادة من حق تغییر اإلطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي للسلم  طالبیُ  .2

 ؛2004بالنسبة ألفواج ما بعد  11
 2حذف إطار مستشار في التوجیھ أو التخطیط التربوي مع وضع جمیع مرتبي الدرجة ب طالبیُ  .3

 لھذا اإلطار في طور االنقراض؛
طیریة بمنظومة التربیة ومھامھم التأ التوجیھ والتخطیط التربوي بتفعیل أدوار أطر طالبیُ  .4

 والتكوین؛
كما  في شمولیتھ فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للھیأةإلى الوزارة الوصیة  دعویَ  .5

 ؛2018نونبر  1تضمنھ بیان التنسیق النقابي الموسع الصادر بتاریخ 
حتجاجیة أمام مقر مرفوقا بوقفة ا 2018 دجنبر 4 الثالثاء یوم اضراب وطنيتنظیم  قرریُ  .6

 ؛في نفس الیوم 11على الساعة  بالرباط بباب الرواح الوزارة
ألطر التوجیھ والتخطیط   FDT CDT FNEالتنسیق النقابي الموسعوفي األخیر، ال یفوت 

المغربیة ألطر والجمعیة  التوجیھ والتخطیط التربوي ومتدربي مركز الھیأةعالیا أطر  حیيیُ أن التربوي 
ة وذلك بمشاركتھم القویة أالتوجیھ والتخطیط التربوي على روح المسؤولیة في التعاطي مع نضاالت الھی

 أمام مقر الوزارة بالرباط لوقفة االحتجاجیةفي اوحضورھم المكثف  2018نونبر  14ضراب إفي 
المحطات النضالیة المستقبلیة  إلى االلتفاف حول التنسیق النقابي الموسع والتعبئة واالنخراط في ھمدعویَ و

بباب  لوقفة االحتجاجیة أمام مقر الوزارةوا 2018 دجنبر 4 الثالثاء یوم االضراب الوطني وعلى رأسھا
  .11على الساعة صباحا  في نفس الیوم  بالرباط الرواح
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