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 األمانة الوطنية

 6112أفريل 31اشعار بوقفة  احتجاجية  ليوم األربعاء
  24املؤرخ      09/04املعؤل    املؤم ب بالقؤانون خ ؤب      4009وونيؤو  929املؤرخ  وؤو     09/41قانون البناء على 

 . مماخشة اذتق النقابي املم ضن كيفيات 4009وونيو  10املرخ     09/42  باالمر خ ب  4004دوص رب 

     عؤرب  مننا املطلق مع  األشاتذة املمعا لون ااملمض ن  تض 2949ماخط04اعم ادا على البيان  الوطين  املرخ

 .خبوع   طننا العسوس 

 للنقابة  بناء على القانون األشاشي  النظا  اللاخلي . 

    النفصؤية  خخواننؤا املمعا ؤلون         تردي األ ضاع  الصؤخية    االتم اعيؤة  بعل انقضاء أشبوعني  من 

 .  شلت  نوات اذتواخ  ادتادة    توهوب الذون جتاهلت  زاخة الرتبية  مطالبوب املعر عة  "  بود ا "ميلان 

 املمضؤامنة  مؤع  املمعا ؤلون الؤذون      لقواعل الع الية  ملخملف العرائح     طاع الرتبيؤة  نلاءات ااشمجابة  ل

 .عة    مقلمموا حق اخدماج الال معر ط  هض ت  حقو وب املعر 

           نظرا  لصياشة  الطرظان املنموجؤة    معادتؤة األزمؤة مؤن تؤذ خها  م  عؤل   االشؤمجابة  ملطلؤا   اخدمؤاج

  . ملقرتاحاتنا  كعروم اتم اعي فعا     حل األزمة 

  مانموا الوطنية  اجملم عؤة  وؤو   األحؤل    االتم اع املوشع أل  فإن النقابة  الوطنية لع ا   الرتبية   من  خال

 نيابة  عن زتلصوا الوطين .  تمصاء  رخ2949أفرول49
  حتت ظعاخ  إدماج  املمعا لون حق معر ع

احمجاتية  شل ية  تضامنا  مع اخخوة  املمعا ؤلون  وؤو  األخبعؤاء القؤاد        اتو فمرفوق ب   وو  احمجاتي تنظيب 

 إىل نؤلاء  مفمؤو   الرتبيؤة بؤالوطن ختمؤمب  بؤمال ة      اتباحا أما   مقؤرات مؤلورو  أفرول  على الصاعة العاظرة  ص40

 .وصلب  إىل  الة ادت ووخوة  خئيض ادت ووخوة. فخامة

تعيل   بل خ   األتوؤسة األمنيؤة     مصؤاا  اذت اوؤة امللنيؤة  الصؤخة        ماما  إن النقابة  الوطنية  لع ا   الرتبية خ

الع وميؤؤة     ياوؤؤة أبنائنؤؤا  املمعا ؤؤلون   الملفؤؤل بوؤؤب   ك ؤؤا تؤؤ ين علؤؤى  المضؤؤامن  الواشؤؤع لصؤؤلان         

املمعا لون تم صم   زتلدا بالمنصيق  مع المنظي ات النقابية  املمضامنة  مع  اخخوة  األشرة اخعالمية       بود ا 

الذون حتولوا من أشؤاتذة  كؤرا       ادتسائر إنصاف   أبناء  من أتل العاتل الصلطات الع ومية  إىل الملخل   داعية 

 .إىل التئني     طنوب 

 عاظت ادتسائر د ما  أبلا   اجملل   ارتلود لعولائنا األبراخ
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