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 إحتجاجا على تقدیم قانون اإلطار 2019أبریل  2بالرباط الثالثاء والمسیرة وقفة أمام البرلمان الھ تتسجل النجاح الذي عرف .1
 للتربیة والتعلیم التراجعي؛

فیھا ملف المفروض علیھم  جمیع ملفات الشغیلة بماتراسل وزیر التربیة الوطنیة ورئیس الحكومة وتطالب بفتح حوار حول  .2
 ؛التعاقد

والحریات النقابیة التعلیم بالمغرب أوضاع الدولیة حول تردي والمنظمات النقابیة  الیونسكوولدولیة منظمة العمل اتراسل  .3
 وغیاب التفاوض الجاد؛التعلیمیة 

 ؛ات الشغیلة قصد الترھیب والتخویفمن مغبة االستمرار في الھجوم على احتجاجات مختلف فئوزارة التربیة و  الحكومةحذر ت .4
المباالة قریبا، أمام  علن عنھتالبرنامج النضالي التي س لتنزیلالتعبئة  ستمرار فيإلى اإل التعلیمل من جدید بنساء ورجاتھیب  .5

 تعلیمیة. ةفئالعامة والمشتركة والخاصة بكل لمطالب العادلة والمشروعة ل وتمادي الحكومة في عدم االستجابة
  2019 أبریل 4الرباط، 

  

 - FDTالنقابة الوطنیة للتعلیم  - UGTMالجامعة الحرة للتعلیم  - CDTلوطنیة للتعلیم (النقابة ا لخمساإن النقابات التعلیمیة 
، بالمقر المركزي 2019أبریل  4المجتمعة الیوم الخمیس )، FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم  - UMTالجامعة الوطنیة للتعلیم 

بالمقر المركزي  2019أبریل  2الثالثاء دتھ بالرباط یوم للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بالدرالبیضاء وبعد االجتماع الذي عق
للجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان، حیث تداولت حول ما آل إلیھ التعلیم ببلدنا على إثر إستمرار النزاع القائم حول ملف التوظیف 

من العاجلة االستجابة دم وع، سیةالسنة الدراما تبقى منھدد صاحبھ من احتجاجات أدت إلى ھدر الزمن المدرسي وتوما بالتعاقد 
وعوض ذلك كل الملفات العالقة، ملف "التعاقد" والعطلة لطي ما تبقى من خالل  حوارمطلب فتح اللطرف وزیر التربیة والحكومة 

 ةیالجھو اتیمیمدراء األكادوالتخویفیة، غیر المجدیة، الممالة على  ةیاالنتقام ھاإجراءاتفإن الحكومة ال زالت مع األسف متمادیة في 
  :لخمساالنقابات التعلیمیة  ، فإنةیمیاإلقل اتیریوالمد نیوالتكو ةیللترب

 إحتجاجا على تقدیم قانون اإلطار 2019أبریل  2بالرباط الثالثاء والمسیرة وقفة أمام البرلمان الھ تتسجل النجاح الذي عرف )1
 ما آل إلیھ الوضع التعلیمي ببلدنا؛ وتطالب بسحبھ ومحاسبة المسؤولین على للتربیة والتعلیم التراجعي

على المشاركة تأجیج الوضع التعلیمي من خالل إجراءاتھا التي لن تثني نساء ورجال التعلیم الحكومة في إستمرار تشجب  )2
 بشكل غیر ،المقرصنة من أجور المضربین موالبإرجاع األو ات، وتطالب بتسریح األجور الموقوفةاالحتجاجفي مختلف 

 ؛غیاب قانون تنظیمي في ،قانوني
تطالب بزیادة و بعدالة ضریبیة ترفع الحیف عن الموظفیین العمومیین بصفة عامة ونساء ورجال التعلیم خصوصا ثتتشب )3

 ؛في األجور لرد االعتبار لكرامة نساء ورجال التعلیم
حول جمیع ملفات ات التعلیمیة النقابمع فتح الحوار ل ةدعود الیتجدلتقرر مراسلة وزیر التربیة الوطنیة ورئیس الحكومة  )4

 ؛وإنقاذ ما یمكن إنقاذه ةالقائم اتلجعل حد للنزاع ھمممثلیوبحضور  الشغیلة بما فیھا ملف المفروض علیھم التعاقد
والمنظمات النقابیة الدولیة حول تردي أوضاع التعلیم بالمغرب والحریات  الیونسكووتقرر مراسلة منظمة العمل الدولیة  )5

 لیمیة وغیاب التفاوض الجاد المسبب في اإلضرابات التعلیمیة المتتالیة...؛النقابیة التع
 تؤكد أنھا لن تدخر جھدا في الدفاع المستمیت عن كل نساء ورجال التعلیم ضد مختلف اإلجراءات التعسفیة؛ )6
االكادیمیات و الوزارةالمتخدة من طرف رفض كل االجراءات االستمرار في لى إنساء ورجال التعلیم ل تھادعوجدد ت )7

لتعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم اساتذة المفروض علیھم ضراب األإالتي تھدف كسر  ،قلیمیةوالمدیریات اإل
  ؛خالل العطلة

المتعلق  "ألساتذة الذین فُرض علیھم التعاقدلالتنسیقیة الوطنیة المساھمة في إنجاح المحطة االحتجاجیة لـ "تدعو إلى  )8
 ؛2019أبریل  10و 9و 8باط أیام اإلثنین والثالثاء واألربعاء باإلنزال الوطني بالر

قریبا،  علن عنھتي سذالبرنامج النضالي ال لتنزیلالتعبئة  ستمرار فيإلى اإل التعلیممن جدید بنساء ورجال تھیب  )9
اصة بكل العامة والمشتركة والخلمطالب العادلة والمشروعة ل وتمادي الحكومة في عدم االستجابةالمباالة أمام 
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