
 

مقر انعقاد المجلس مصحوب بوقفة احتجاجية أمام  2018دجنبر  14إضراب جهوي يوم الجمعة 

 بعد الزوال. 14:00ابتداء من الساعة  بأكاديراإلداري 

وعلى رأسها  9ألساتذة الزنزانة في ظل استمرار وزارة التربية والتكوين في تجاهل المطالب المشروعة 

)أدنى سلم بوزارة التربية الوطنية( وبأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم  10ترقية فورية إلى السلم 

المهمشة والتي تعيش ظروفا نفسية ومادية مهينة، وبعد االقتراحات يضمن جبر الضرر لهذه الفئة  2012/2013

البئيسة والمجحفة التي اقترحتها الوزارة المعنية مؤخرا والتي ال تعدو ان تكون استهزاء بمجهودات وكفاءة 

سنة، 14و 7خريجي مراكز التكوين وذوي تجربة بين  9أساتذة الزنزانة 

 والتصعيدعلى الصمود  ومناضليهمناضالته  عزم سوس ماسةبجهة  9نزانة الز ألساتذة يؤكد التنسيق النقابي

حتى تحقيق الملف المطلبي المشروع كامال، 

 والذيفي البرنامج النضالي الحافل  واستمراراسوس ماسة بجهة  9 الزنزانة ساتذةتنسيق النقابي ألإننا داخل ال

:2018بمقاطعة االمتحان المهني دورة شتنبر  هذا الموسم بدأناه

دجنبر 14الجمعة بالجهة إلى خوض إضراب عن العمل يوم  9الزنزانة  ومناضليكافة مناضالت  ندعو•

ابتداء من الساعة  مقر انعقاد المجلس اإلداري ألكاديمية سوس ماسةتجسيد وقفة احتجاجية أمام و 2018

 ؛بعد الزوال 14:00

؛سياسة التسويف والمماطلة التي دأبت الوزارة على نهجها في التعامل مع هذا الملف الحارقبشدة  دينن•

حتى تحقيق ملفهم المطلبي كامال وعلى رأسه ترقية 9دعمنا لكافة نضاالت أساتذة الزنزانة  نجدد•

؛2012/2013بأثر رجعي إداري ومالي منذ  10فورية الى السلم 

عن  أبانواالذين طالما  9الزنزانة ما ال يفوتنا في الختام أن نجدد فخرنا و اعتزازنا بمناضلي ومناضالت ك

لى رفع مستوى التعبئة والحضور لخوض هذه المحطة دفاعا عن عدالة مطالبنا، إحس نضالي راق و ندعوهم 

عالمية الى الحضور للوقفة االحتجاجية و ندعو كافة االساتذة والمتضامنين و الشركاء التربويون و المنابر اإل

كما نجدد دعمنا لكافة الملفات الفئوية  )األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، ضحايا   9الزنزانة لمساندة ملف 

 النظامين، الملحقين التربويين، اطر االدارة التربوية ، حاملي الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية  ...(

2018 دجنبر 06في  أكادير
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