
 

 الست: النقابات التعليميةور التربية وزي اجتماعقرير ت
FNE   جدد المطالبة ت  رفضها للتوقيت الجديد وؤكد ت  طالب باإلدماج وجدد رفضها للتوظيف بالعقدة وت  ت

 وإقليمياوجهويا مركزيا  103تطبيق المذكرة ضبط ومأسسة الحوار وبتسوية الملفات العالقة و
مقر وزارة ب إبتداء من الساعة الخامسة بعد الزوالأكتوبر  30اليوم الثالثاء بدعوة من وزير التربية الوطنية إنعقد 

اإلدريسي  ا مركزيا مع الكتاب العامون للنقابات التعليمية الست األكثر تمثيلية وقد حضراجتماع ة بالرباطالتربية الوطني

 .FNEعبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي 

مدير و يوسف الكاتب العام بلقلسميو هيشارتمسو هديوانمدير مرفوقا بأمزازي سعيد ترأس االجتماع وزير التربية 

 ؛فاطمة صل فهميمديرة التوامحمد و الزرهوني بنالبشرية الموارد 

مناقشة المشاكل التعليمية الست لن للنقابات يإعتبر الوزير بأن اللقاء لقاء تواصلي مع الكتاب العام إفتتاح االجتماعفي 

 وانتقد مسألة تعامل النقابات مع التنسيقيات.. المطروحة

بدون جدول أعمال وتزامنها مع النقاش حل التوقيت الجديد والتوقيت المدرسي تم انتقاد مسألة الدعوة من طرفنا 

التعامل مع التنسيقيات  كما اعتبرنا أن جل بسبب إنشغاالت ومهام..ه أ  كان مقررا من قبل ولكن االجتماعوضح الوزير أن و

وتم  جل لسنواتؤوت  من طرف الوزارة والحكومة حل المشاكل والقضايا ال ت  مادامت أمر موضوعي من طرف النقابات 

)إجازة وماستر  حاملي الشهادات، 9نة االزنزضحايا النظامين، المفروض عليهم التعاقد، )طرح العديد من القضايا 

: خارج الدرجة الجديدة ..،المبرزون ،، المساعدونن، المفتشوة التربويةاإلدارتخطيط وتوجيه،  ،نو، المهندسودكتوراه(

جهة بني مالل وإقليم سيدي إفني،  ( كما تم طرح مشاكل فروع..الملحقونالمكلفين خارج سلكهم،  ،درسي الخارجم  ، السلم

 ..لمفروض عليهم التعاقدللجان األطر والنقابات في المجالس اإلدارية لألكاديميات،  ةلييمثوت ..(..إقليم بني ماللو يفرةنخ

الكاتب العام ومدير الموارد والوزير وديوانه )مركزيا  103تطبيق المذكرة ضبط ومأسسة الحوار ووتم االلحاح على 

ء اوسيتم طرح ذلك يوم غد من طرف الوزير في لق ديريات الجهوية واإلقليمية..موال (المديريات المركزيةباقي البشرية و

 ميين.. أكتوبر مع المدراء الجهويين واإلقلي 31األربعاء الغد 

 :علىماع من االجتفي الجزء األول تم االتفاق وقد 

 ..والملفاتلمتابعة مختلف القضايا  ن للنقابات التعليمية الستيالكتاب العامالوزير وبين  كل شهرينعقد لقاء  -1

 ؛2018دجنبر  28الجمعة  قة وحدد يومالعال مقبل تكون فيه األجوبة حول الملفاتواللقاء ال

 مع الحصول على المشروع من طرف النقابات؛ 2018نونبر  8الخميس  مشروع النظام األساسي عقد لقاء -2

 .2018نونبر  9القة الجمعة ـــــــالملفات العحول  عقد لقاء -3

 د51و 20األول من االجتماع الساعة أنتهى الجزء 

عبرنا عن تجديد رفضنا له لما له من حيث في اللقاء إخبارية تخص التوقيت الجديد والقرار الحكومي الثانية  ةالنقط

بقرارات وزارة من طرف الوزير رنا خب  وأ   حيث سيتم ذلك ..والمكيف الحفاظ على التوقيت المستمروطرحنا .. سلبيات

المكلف الوزير المنتدب ة والحكومة ووزير التربيالتربية في الموضوع والتي سيتم اإلعالن عنها رسميا بعد لقاء رئيس 

 .2018 أكتوبر 31يوم غد األربعاء  يفة العمومية ووزارة الداخليةظبالو

 د30و21سإنتهى االجتماع 
 2018أكتوبر  30 الرباط في
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