
  
 FNEالجامعة الوطنٌة للتعلٌم   CDTالنقابة الوطنٌة للتعلٌم 

 1212شتنبر  12 الرباط في

 FNEو CDT لموظفً وزارة التربٌة حاملً الشهاداتالنقابً الثنائً لتنسٌق ا
 داتحاملً الشهاالمعنٌٌن  وٌدعو التعجٌل بتسوٌة ملف حاملً الشهادات تسوٌة شاملةب طالب الوزارةٌ

، مع أشكال احتجاجٌة موزعة على أربعة أقطاب: 0202أكتوبر  7و 6و 5وطنً أٌام  إضرابإلى 

  الرباط، مراكش، العٌون ووجدة

 ٌجييدد أسييف  FNEو CDT لمييوظفً وزارة التربٌيية حيياملً الشييهاداتالنقييابً الثنييائً إن التنسييٌق 

أسيوة   اإلطيارابة لمطليب الترقٌية وتيٌٌير ، وعيدم االسيتجوال مباالتها ستمرار وزارة التربٌة يً تماطلهاال

وزارة التربٌية عبيرت أكثير مين ميرة عين حيل مشيكل ورغيم انن  ،0205بجمٌع أيواج القطيا  قبيل دجنبير 

 .الترقٌة بالشهادات إال أن األمر بقً دون تفعٌل
ثنيائً النقيابً الن التنسيٌق إمواصيلة التعنيت والبمبياالة، ييوأمام طول انتظار المعنٌٌن والمعنٌيات و

 :علن ما ٌلًٌ FNEو CDT لموظفً وزارة التربٌة حاملً الشهادات
مطالبت  الحكومة ووزارة التربٌة بالتعجٌل بتسوٌة مليف حياملً الشيهادات بقطيا  التربٌية  -0

 ؛وبأثر إداري ومالً الوطنٌة تسوٌة شاملة وعادلة

ابة الفورٌيية تحمٌليي  الجهييات المسييمولة جمٌييع تبعييات  ييلا التعنييت والبمبيياالة يييً االسييتج -0
 لجمٌع مطالب حاملً الشهادات بقطا  التربٌة الوطنٌة؛

تندٌييدب بكاييية أشييكال التضييٌٌق التييً تمارسييها الحكوميية والييوزارة الوصييٌة علييى عمييوم  -3
المضييربٌن والمضييربات عبيير شيين حمليية اقتطاعييات تعسييفٌة ظالميية واعتبييار ممارسيية حييق 

 اإلضراب غٌابا غٌر مبرر؛
إليى  المقصيٌٌن مين الترقٌية وتيٌٌير اإلطيار حاملً الشهاداتدعوت  موظفً وزارة التربٌة  -4

 :االحتجاج ويق البرنامج التالً
 ارتداء الشارات الحمر يً مقرات العمل؛ :0202شتنبر  06شتنبر إلى  00األسبو  األول: من  -

 حملة إعبمٌية عبير كتابية مقياالت تعرٌفٌية : 0202أكتوبر  3شتنبر إلى  08األسبو  الثانً: من  -

 ...بالملف والمظلومٌة التً تطال حاملً الشهادات؛  اشتاغات

: إضييراب وطنييً قابييل للتمدٌييد مريييو  0202أكتييوبر  7و 6و 5 االثنييٌن والثبثيياء واألربعيياء أٌييام -

بأشكال احتجاجٌة مٌدانٌة نوعٌة موزعة مكانٌيا عليى أربعية أقطياب  قطيب الربياط، قطيب ميراكش، قطيب 
 .عن الخطوات المٌدانٌة يً وقت الحق كثرٌم تفاصٌل أسٌتم تقد ،العٌون وقطب وجدة(

المشياركات  FNEو CDT لميوظفً وزارة التربٌية حياملً الشيهاداتالتنسٌق النقابً الثنائً دعو وٌ

جمٌييع اإلجيراءات الصييحٌة مييع ارتييداء للكماميية وضييمان بيياحترام ٌيية حتجاجاال والمشياركٌن يييً المحطييات

 .حتجٌنمتر واحٍد بٌن جمٌع المأكثر من يٍ جسدالتباعٍد ال
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