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بدأت تتجلى مظاهره في االضطرابات الحاصلة في  تذمراً شديدانقابية حة التربوية والفي ظرف تشهد فيه السا           
 17عشية ذكرى مظاهرات و، المرفوعة منذ سنوات الب القطاعالتعليم االبتدائي من جراء تجاهل الحكومات المتعاقبة لمط

بالمقر الوطني في  2019أكتوبر  16و 15اجتماعه الدوري يومي عقد المكتب الوطني  المؤلمة،و التاريخية 1961أكتوبر 

برحيل بقايا رموز السلمية من أجل التأكيد على المطالبة  35 ة الجمعةسيرالحراك الشعبي يستعد لمئر العاصمة والجزا

 الفساد واالستبداد وتجسيد السيادة الشعبية، 

 التمسك بـ: خلص االجتماع الى والمستجدات الوطنيةالوضع وبعد استقراء          

  عمل اللجنة التقنية المشتركة فيما تعلق بتعديالت القانون الخاص بما يضمن العدالة واالنصاف لجميع الرتب
 واألسالك في التصنيف واالدماج والترقية.

  وبأثر مالي رجعي منذ صدوره. 266-14التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 

  شرط السن.استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون 
 لموكلة.ا البيداغوجية المهامشهادة التوظيف وو بما يتوافق النظر في تصنيف أساتذة التعليم االبتدائي إعادة 
  سجاما انلألساتذة نظراً لخصوصية مهامهم وي تقليص الحجم الساعالطور االبتدائي و إعادة هيكلفي  اإلسراع

 الثانوي.عتمد في الطورين المتوسط وا هو ممع م
  ورتبة أستاذ لتدريس المواد األدبية وأخرى لتدريس التربية البدنية استحداث رتبة أستاذ لتدريس المواد العلمية

 في التعليم االبتدائي.
 تربويين في االبتدائي إلعفاء األساتذة من مهام مراقبة ومرافقة التالميذ في الساحة والمطعم  ف مشرفينتوظي

 وكل ما هو خارج قاعة التدريس.
 ودة التعليم ويخفف من ثقل المحفظة على التلميذ.إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق ج 
  لتمكينهم من االستفادة بالترقية الى رتبة مكون. 2012جوان  03تسوية وضعية األساتذة المتكونين بعد 

 رقية الى رتبة مديرتمكين األستاذ المكون من الت. 
 مكون.تبة رئيسي وح مناصب كافية للترقية إلى رمن 
  والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية في الجنوب وتحيين منح المناطق وفق مراجعة تواريخ الدخول

 تياز.ماالجر الرئيسي الجديد مع توحيد نسب منح اال
  العمل وتوفير المناصب المكيفة.طب تفعيل ملف 
  لتجهيز امن حيث الصيانة والترميم والمدارس االبتدائية جل تحميل الحكومة مسؤولية األوضاع التي آلت إليها

 التأثيث والتموين وانعكاسات ذلك على تمدرس التالميذ.و
  ألساتذة التعليم االبتدائي على غرار زمالئهم في المتوسط والثانوي.خاصة توفير قاعات 

 

 ومناقشتها، تقرر ما يلي:دراستها ووبعد االطالع على تقارير الواليات 
 

 0192أكتوبر  23بعاء يوم األر و ذلك احتجاجيلى التوقف عن العمل في يوم التعليم االبتدائي إدعوة أساتذة 
ظر للتقييم والن يق الجهوينسجمعيات عامة والئية يشرف عليها المكتب الوطني وأعضاء مكاتب الت عقد مع 
 افاق الحركة االحتجاجية.في 

تجاجية من حاال إلنجاح حركتهم بكل أساتذة التعليم االبتدائي بجميع رتبهم للتجندالمكتب الوطني  ، يهيبختامــــا          
 المشروعة. هممطالبفتكاك اجل ا

  ما ضاع حق وراءه طالب                                            
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