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 ؛وبتشبثھا بمواقفھا ومطالبھا في الموضوع حول ملف التعاقدالتربیة  رتخبر بلقاء وزی .1
الستجابة باو ،باإللغاء الفوري للتعاقدووزارة التربیة الوطنیة  تھا للحكومةمطالبتجدد  .2

  واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.التعلیمیة  شغیلةمطالب الوالكاملة لكل  عاجلةال
  2019 أبریل 9الرباط، 

، 2019 أبریل 5یوم الجمعة  ،التربیة الوطنیةلوزارة لى إثر مراسلة النقابات التعلیمیة الخمس ع
لقاء عقد ب ر التربیةوزی ستجاباالحوار حول جمیع الملفات العالقة للشغیلة التعلیمیة، من أجل إستئناف 

، التعاقدض علیھم رِ األساتذة الذین فُ حول ملف  ،2019أبریل  9یوم الثالثاء  النقابات التعلیمیة،مع 
  .2019أبریل  11داء من یوم الخمیس إبتومباشرة باقي الملفات العالقة والنظام األساسي 

 ،إیقاف جمیع اإلجراءات الزجریةاع الیوم تشبثت النقابات التعلیمیة الخمس بضرورة مفي بدایة اجت
األساتذة ن ورة فتح حوار فوري بحضور ممثلین ع، وبضرالتعاقدض علیھم رِ فُ ة ذضد أسات بعدة مناطق،

  .التعاقدض علیھم رِ الذین فُ 
  الي:المقترح الت ر التربیةوزی قدماء طرح مختلف اآلرومستفیض  شوبعد نقا

بمقرات عملھم مباشرة بعد العطلة،  التعاقدض علیھم رِ األساتذة الذین فُ التحاق ضراب واإلوقف  - 1
وصرف ات الزجریة مع توقیف الوزارة في نفس الیوم لكل اإلجراء ،2019أبریل  15ثنین اإلیوم 

  ...؛الحواالت الموقوفة
بین الوزارة والنقابات التعلیمیة  2019أبریل  16 ءاثالثالیوم مواصلة الحوار حول ملف التعاقد  - 2

  .التعاقدض علیھم رِ األساتذة الذین فُ وممثلین عن 
درالیة الدیمقراطیة ، بمقر الفیالتعلیمیةومباشرة مع نھایة االجتماع مع الوزیر اجتمعت النقابات 

باألمر تشبثھم بتتبع عنیون ، حیث جدد المالتعاقد مع ممثلي األساتذة الذین فرض علیھم، للشغل بالرباط
ات قترحالنھائي في شأن م تحولھ مع الوزارة عبر النقابات التعلیمیة، على أن یتم البوار الملف والح

بل الخمس قالتعلیمیة ابات قوإخبار الن التعاقد األساتذة الذین فرض علیھم وزیر التربیة بعد تداول
  .2019أبریل  11بوزارة التربیة الوطنیة صباح یوم الخمیس اعھا إجتم

ھجوم الحكومة و انمنسوب االحتق ارتفاع لظفي  النقابات التعلیمیة الخمس، إذ تخبر بذلكو
ھا باإللغاء الفوري ثبفإنھا تجدد تش، والوزارة الوصیة على الحریات النقابیة ومقومات المدرسة العمومیة

بالصندوق المغربي و ،ض علیھم التعاقدرِ ساتذة الذین فُ لأل ،بالوظیفة العمومیة واإلدماج الجماعي ،للتعاقد
 ، في موضوع التعاقد،ومع النقاباتھم بتعجیل اللقاء مع جدد مطلبھاوتُ  ،لمعالجة أزمتھ المفتعلةللتقاعد 

باالستجابة الفوریة والكاملة لكل ووزارة التربیة الوطنیة  تھا للحكومةمطالبتجدد كما  ؛قبل نھایة العطلة
  واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.المطالب العادلة والمشروعة لألسرة التعلیمیة 

 لتنزیلالتعبئة  ستمرار فيإلى اإل التعلیممن جدید بنساء ورجال  النقابات التعلیمیة الخمستھیب كما 
العامة والمشتركة لمطالب العادلة والمشروعة لالحكومة  ستجابةافي حالة عدم  ينضالالبرنامج ال
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