
     
  التنسيقية الوطنية للجمعيات االقليمية

     العامين والنظارارسات والحراس للح  
  

  خباريإبالغ 
 مارس  للحارسات والحراس العامين والنظار 2ضراب إحول 

  
   

ايمانا منا  ، العامين والنظار سات والحراسراعضاء التنسيقية الوطنية للجمعيات االقليمية للحأنحن   
طراف ألجميع ا واالنفتاح على الفعال جل التواصلأومن ،  قليميةعل مع مختلف الجمعيات اإلهمية التفاأب

 المحطة المفصلية في تاريخ اإلدارة التربوية هم تفاصيل ألالدقيق    ننا وبعد تتبعناإف  بملفنا المطلبيالمعنية 
عن اعتزازنا بالنجاح الباهر  ن نعبرإأل أال يسعنا    هم النتائج على الصعيد الوطنيأثر توصلنا بإوعلى 
التنسيقة الوطنية ونهنئ فئة الحراس العامين والنظار على وعيها  عرفه اإلضراب الذي دعت إليهالذي 

وعليه فان التنسيقية الوطنية للجمعيات االقليمية . بها المشروعةلجل تحقيق مطاأالراقي وعلى تالحمها من 
  ..طر االدارة المعنيةاألوايضا كل   قاليمألعيات وفي مختلف اللحراس العامين والنظار تبلغ مختلف الجم

  :بما يلي
العامين والنظار بالنجاح التاريخي الضرابنا الذي شكل محطة نوعية  ارسات والحراستهانينا لكل الح - 1

 .  92 % وطنيا  نسبتها غتالمشاركة فيها والتي بل بداللتها وبحجم
  بدون للثانوياتمر فيها احتفالنا باليوم الوطني   وف االيجابية التيالظرشيد بالمواقف النضالية ون - 2
 .حراس عامين والنظارحارسات و 

  ستجابة لمطابنا المشروعة من خاللإلسراع في اإلمل مسؤوليتها باحلى تإندعو الوزارة المعنية  - 3
  دارة وتعويضات السكن إلوبالرفع من تعويضات ا ،االطار    النظام االساسي المرتقب وذلك بتغيير 
  .فضال عن مطالبنا االخرى.تعويض عن االمتحانات  حداثإو
  رجال نساء ولھذه الفئة من علن التنسيقية الوطنية عن الشروع في التحضير لتأسيس إطار وطني ت - 4

  ھا ، واملھا معقود على كل المخلصین من ھذه الفئة عن الضغط وتخفیف معاناتھا عن یرللتعب اإلدارة التربویة 
  من مكاسب لالدارة  على ما حققته تهنئ التنسيقية الوطنية الجمعية الوطنية للمديرات والمديرين - 5

 .التربوية عموما
مكاتب اإلقليمية والجهوية للنقابات التعليمية التي وقعت بالغات مساندة تحيي التنسيقية الوطنية جميع ال - 6

  النقابات التعليمية الى تحمل مسؤوليتها في مساندة مطالب فئتناباقي ندعو  ، كمامارس 2إلضراب 
 .خدمة للمدرسة العمومية والمنظومة التربوية المشروعة 
التنسيقية الوطنية للجمعيات االقليمية للحراس العامين والترقب لمستجدات   فمزيدا من التالحم والتضامن 

                                                    .قريبا  والنظار
  الوطنية عضاء التنسيقيةأ  مع تحيات                                                                   

  
 
   

 


