
 

 بـيــــان
:  انزُسٛك انضالصٙ انٕغُٙ ثبنمُٛطشح، ٔٔػٛب يُّ ة06/01/2019اعزًغ ٕٚيّ األحذ 

 انزشثٕٚخ اإلداسحانضالس ٔانزٙ كبَذ ٔيبصانذ اخزٛبسا ٔغُٛب يمبصذِ انكجشٖ رحشٚش  انًشحهخ انًفصهٛخ فٙ ربسٚخ اإلداسح انزشثٕٚخ ثأسالكٓب 

 .ثبنًإسسبد انزؼهًٛٛخ يٍ ششَمخ انزذثٛش انفٕلٙ انز٘ صجذ فشهّ فٙ رذثٛش انًُظٕيخ انزشثٕٚخ 

  انذٔس انًغزًؼٙ نهًذسسخ انؼًٕيخ كمبغشح نهزًُٛخ ٔانزحذٚش. 

  ٔيذٚش٘ األكبدًٚٛبد انغٕٓٚخ نهزشثٛخ اإللهًٍٛٛانزٕظٛف االَزمبئٙ نهُظبو األسبسٙ نهٕظٛفخ انؼًٕيٛخ يٍ خالل اسزؼًبل ثؼط انًذساء 

 .ٔانزكٍٕٚ نُمم االحزغبط يٍ انًسزٕٖ انٕغُٙ ئنٗ انًسزٕٚبد انغٕٓٚخ ٔانًحهٛخ

  ٍٛٚاالَزكبسخ انزذثٛشٚخ انحمٛمٛخ داخم لطبع انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ ػهٗ انًسزٕٖ انًشكض٘ انزٙ رزغهٗ فٙ رُبلط يًبسسبد انًسإٔنٍٛ انًشكض

،ٔفٙ رغٛٛت انجؼذ 2030-2015 ٔيمزعٛبد انشؤٚخ االسزشارٛغٛخ 2011ػٍ لطبع انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ يغ انزٕعٛٓبد انًهكٛخ انسبيٛخ ٔدسزٕس 

 :انزشبسكٙ ، ٔفٙ االحزمبٌ غٛش انًسجٕق داخم لطبع ٚؼزجش َجط انًغزًغ ٔظًٛشِ انحٙ؛ فاَّ

  ئنٗ ُٚٓئ اغش اإلداسح انزشثٕٚخ ػهٗ انُغبػ انجبْش نهجشَبيظ  انُعبنٙ فٙ شطشّٚ األٔل ٔانضبَٙ ٔػهٗ سأسّ انٕلفخ ٔانًسٛشح انزبسٚخٛخ 

ششٔغ لٔفٙ غٛبة  شجّ ربو ، عٕٓداد انغجبسح انزٙ ٚمٕيٌٕ ثٓب فٙ يإسسبرٓى سغى اإلكشاْبد وٚضًٍ ال  2018ٔ 12- 23:انجشنًبٌ 

 .انؼًم

  ٚؼهٍ رعبيُّ انًجذئٙ ٔ اناليششٔغ يغ أغش ْٛئخ انزفزٛش ٔيخزهف انفئبد انزؼهًٛٛخ انزٙ رخٕض َعبالد ثطٕنٛخ يٍ أعم يطبنجٓب انؼبدنخ

 .، ٔدفبػب ػٍ انًذسسخ انؼًٕيٛخ 

 ٍٛٚثبنٕصاسح انُزبئظ انكبسصٛخ نهزذثٛش االَفشاد٘ ٔانجٛشٔلشاغٙ نهمطبع ٚحًم انًسإٔنٍٛ انًشكض.  
  انُعبل انزٙ ٚخٕظٓب انزُسٛك انضالصٙ نغًؼٛبد اإلداسح انزشٔٚخ ػهٗ يسزٕٖ كم ألبنٛى ٔعٓبد انٕغٍ أشكبلٚإكذ رجُّٛ ٔيسبَذرّ نكم . 

 فٙ ظشة ربو نهًسبغش انمبََٕٛخ ٔٚذػٕ ئنٗ انزشاعغ  ٔ االسزفسبسادُٚذد ثأسهٕة انزشْٛت ٔانزخٕٚف ثبنهغٕء ئنٗ االلزطبػبد انًجبششح 

 .(.......  ٔ ربٔسٚشد ٔ ٔعذحانؼشائش ٔانمُٛطشح)انفٕس٘ ػُٓب 

 ٍانفئبد ٔٚؼهٍ رعبيُّ اناليششٔغ يغ كم انًزعشسٍٚ يٍ انمشاساد  ٚسزُكش رغبْم انٕصاسح نًخزهف انًهفبد ٔ نزؼبيهٓب انفع يغ انؼذٚذ ي

. انًغحفخ ٔاالَزمبيٛخ

 :ٌقرر ما ٌلً ٔرأسٛسب ػهٗ يب سجك ٔفٙ ظم رغبْم انٕصاسح نًطبنت ْٛئخ اإلداسح انزشثٕٚخ فاٌ انزُسٛك انضالصٙ

مقاطعة االجتماعات ، التكوٌنات ، البرٌد ،التكلٌف  )استمرار البرنامج النضالً السابق بشطرٌه االول والثانً جملة وتفصٌال  .1
 (بمؤسستٌن ، التكلٌف باإلدارة ،،،الخ 

 (متى توفرت الشروط لذلك لألقالٌم و الجهات  ).خوض اعتصامات إقلٌمٌة وجهوٌة .2
 خوض اعتصام وطنً مصحوب بالمبٌت أمام وزارة التربٌة الوطنٌة ٌتوج بمسٌرة باتجاه البرلمان .3
 .اللجوء إلى القضاء اإلداري لمواجهة الشطط فً استعمال السلطة من قبل بعض المسؤولٌن .4
 عقد جموع عامة تعبوٌة على مستوى األقالٌم استعدادا لتنفٌذ الشطر الثالث من البرنامج النضالً  .5
مجموعات  ).االنسحاب الفوري من كل المجموعات التً تحدثها المدٌرٌات اإلقلٌمٌة واألكادٌمٌات الجهوٌة وأقسامهما ومصالحهما  .6

 (.الخ...والفاٌسبوك ، والبرٌد االلٌكترونً . الواتساب 
 دعوة التنسٌق الثالثً الجهوي واإلقلٌمً لإلعداد لطلبات اإلعفاء الجماعً من مهام اإلدارة التربوٌة .7
 .أدٔاس نغبٌ انٛمظخ ٔانززجغ نعًبٌ ئَغبػ انجشَبيظ انُعبنٙ فٙ شطشِ انضبنش رفؼٛم  .8

 .احزفبظ انزُسٛك انضالصٙ نُفسّ ثبرخبر صٛغ َعبنٛخ أكضش عشأح رًبشٛب يغ سٛش انُعبل .9

: انحٕاس كسجٛم ٔحٛذ نزغبٔص حبنخ االحزمبٌ غٛش انًسجٕلخ ثبنمطبعاسزئُبف       ئٌ انزُسٛك انضالصٙ ْٕٔ ٚؼهٍ رًسكّ ة

  ٚشٛذ ثكم أشكبل انذػى انًمذيخ يٍ لجم انٓٛئبد انُمبثٛخ ٔانحمٕلٛخ ٔاألحضاة انسٛبسٛخ ٔانًُبثش اإلػاليٛخ ٔٚذػْٕب ئنٗ رحًم يسإٔنٛبرٓب

 .انزبسٚخٛخ ارغبِ َعبالد انغًؼٛبد انًُٓٛخ نإلداسح انزشثٕٚخ

 ػذو االَسٛبق ٔساء انزؼهًٛبد انًٕسٕيخ ثبنشطػ ٔاسزحعبسْى نألدٔاس االٚغبثٛخ انزٙ رعطهغ ثٓب اإللهًٍٛٛٛثبنًذٚشاد ٔانًذٚشٍٚ  ٚٓٛت 

 . انزشثٕٚخ ثبنًإسسبد انزؼهًٛٛخاإلداسح

 ٕٙٚعّ كم َسبء ٔسعبل اإلداسح انزشثٕٚخ ثبنًإسسبد انزؼهًٛٛخ ئنٗ االَخشاغ ٔانزؼجئخ اسزؼذادا نزُفٛز انشطش انضبنش يٍ انجشَبيظ انُعبن. 

 عاش التنسيق الثالثي، وما لم يتحقق بالنضال يتحقق بالمزيد من النضال

                                                        


