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إلى  دعوی التنسیق النقابي الموسع ألطر التوجیھ والتخطیط التربوي
جد المكثف في الوقفات االحتجاجیة افي اإلضراب والتو االنخراط

 2019 ینایر 3 الخمیس اإلقلیمیة والجھویة والوطنیة لیوم
استمرارا للمعركة النضالیة التي یخوضھا أطر التوجیھ والتخطیط التربوي في إطار التنسیق النقابي من أجل 
تطویر مھن التوجیھ والتخطیط ببالدنا ضمن العرض التربوي في شمولیتھ، ومن أجل الدفاع عن الحقوق العادلة 

وخاصة الحق في تغییر اإلطار فإنھ  2003لفبرایر والمشروعة للفئة واسترجاع ما تمت قرصنتھ خالل النظام األساسي 
یجد نفسھ معنیا بالدرجة األولى بسؤال المدرسة العمومیة في  ظل المراسیم والقوانین التراجعیة التي أجھزت على 
المكتسبات االجتماعیة والمادیة والتربویة، حیث خلقت وضعا ھشا عصف بكل المكتسبات وعلى رأسھا المجانیة والحق 

الستفادة من خدمات تتوفر فیھا الجودة المطلوبة سواء تعلق األمر بتكوین المدرسین أو تعلیم المتمدرسین، وتوجیھ في ا
ناجع فعال یعفي الدولة واألسر من ھدر المزید من الطاقات والمال وكذا تخطیط محكم یعفینا من التخبط الذي تعیشھ 

ا في التخطیط التربوي ومحاولة حصر مھمة التخطیط التربوي فیما مؤسساتنا التعلیمیة بسبب تقلیص أدوار ومھام أطرن
 ھو تقني.

إن التنسیق النقابي الموسع ألطر التوجیھ والتخطیط التربوي إذ یرفض سیاسات الترقیع المتبعة في المجال فإنھ 
  یعلن للرأي العام مایلي:

یة بكل فئاتھا وضمنھم أطر التوجیھ والتخطیط إدانتھ لالستھتار الذي تواجھ بھ الحكومة ملفات الشغیلة التعلیم  .1
 التربوي.

المكتسبات (الحق في المجانیة، الحق في جودة التعلمات، حق العاملین في و رفضھ االجھاز على الحقوق   .2
 ...)كافة الخدمات بالجودة المطلوبةاالستقرار المھني والنفسي، الحق في الترسیم والترقي واالستفادة من 

 .لمبدئي والالمشروط مع كل الفئات التي تناضل من أجل حقوقھا العادلة والمشروعةتضامنھ ا   .3
یتجزأ  باعتبار أطر التوجیھ والتخطیط التربوي جزء ال 2019ینایر 3 تثمینھ لقرار االضراب الوحدوي لیوم   .4

من الشغیلة التعلیمیة، وأن النقابات التعلیمیة تمثلھم وھي من لھا حق الدفاع عن مطالبھم العادلة والمشروعة 
 وعلى رأسھا الحق في توحید اإلطار في إطار مفتش في التوجیھ التربوي ومفتش في التخطیط التربوي.

في  إلى االنخراط التربوي والتخطیط التوجیھ بمركز والمتدربین والمتدرباتتوجیھ والتخطیط دعوتھ أطر ال   .5
 2019 ینایر 03جد المكثف في الوقفات االحتجاجیة اإلقلیمیة والجھویة والوطنیة لیوم ااإلضراب والتو

 والمحطات المقبلة.
االستعداد لخوض كافة األشكال النضالیة دفاعا عن مطالبھم العادلة  إلى دعوتھ أطر التوجیھ والتخطیط التربوي .6

 والمشروعة.
االلتفاف حول إطاراتھا النقابیة باعتبارھا الضامن الوحید لتنفیذ كل  إلى یحیي عالیا الشغیلة التعلیمیة ویدعوھا   .7

 .عن سیاسات الفرقة وبلقنة القطاع بعیداااللتزامات 
  وعاشت نضاالت الشغیلة التعلیمیة حتى إسقاط كل المخططات التي تستھدف الشغیلة والمدرسة العمومیة 
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