
  مع السيد وزير التعليم العالي وتكوين الطر2012 شتنبر 26خلل جلسة الحوار ليوم الربعاء 

 النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم– التحادوالبحث العلمي، 

 المغربي للشغل- تفضح واقع الحريات النقابية وترفض القوانين التراجعية بدءا بالقانون

 الساسي للمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية، وتطالب بوضع حد لسياسة

اللعقاب في حق المتورطين في ملفات الفساد بالقطاع.

 انعقد بمقر وزارة التعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي بالرباط، لقاء بين السيد الوزير ،2012 شتنبر 26بتاريخ            

 برفقة  مستشاره و رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة، ووفد يمثل النقابممة الوطنيممة للعمماملين بممالتعليم العممالي – ا م ش-  مممدعوما

 بالكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الخ عبد الرزاق الدريسي، وقد تم التطرق خلل هممذا اللقمماء الممذي اسممتغرق زهمماء ثلث

ساعات الى مختلف المطالب الستعجالية  لنقابتنا ومن بينها:

 الحريات والحقوق النقابية وما يعرفه القطمماع مممن خروقممات خصوصمما بالمدرسممة المحمديممة للمهندسممين بالربمماط والحممي.1

الجامعي فاس سايس،

الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة و الجامعات، .2

 وما تقتضيه من اصلحات قانونية،2016-2013ت الستعجالية المقترحة للفترة الممتدة ما بين  الجراءا.3

 القانون الساسي الخاص بالمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية وفي هذا الصدد تم التعبير عمن رفضمنا.4

  ورفضنا لتمريره دون الخذ بعين العتبار مقترحات نقابتنا.وقد وعد السيد الوزير بتسممليمناله بصيغته التراجعية الحالية

 نسخته المترجمة إلى اللغة العربية في غضون اسبوع  للدراسة، وموافاة الوزارة بدراستنا النقدية لمه بالضمافة إلمى تلمك

التي عبرنا عليها خلل اللقاء،

 بالقدمية ومساطر التنقيط والتقييم التي تشوبها العديد من الختللت بالضافة إلممى الممترقي بالمتحانممات المهنيممةالترقي .5

مع ما يقتضيه ذلك من دعم مالي ضروري لتكوين وتأهيل الموظفين لجتياز هذه المتحانات،

حاملي شهادات الدراسات الجامعية العامة، حاملي الدكتوراه،...)،إدماج حاملي الشواهد (التقنيين، .6

،مشكل القتطاعات المزدوجة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد ومنظمات الحتياط الجتماعي.7

  والفتحاص المالي مع متابعة المتورطين في ذلك،فتح تحقيقات حول الختللت التي يعرفها القطاع.8

تأخير وضياع الرساليات بالضافة لمشكل عدم تفعيل المذكرات الوزارية خاصة تلك التي لصالح الموظفين،.9

مشكل العرضيين العاملين بقطاع التعليم العالي،.10
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والستغلل البشع الذي يتعرض له العمال نتيجة عدم احترام الشركات لمدونة الشغل،التدبير المفوض .11

يدية لتمكينهم من القيام بالخرجات الدراسية.توفير النقل الخاص بطلبة كلية العلوم والتقنيات بالراش.12

 التفاعممل         وعليه، فإننا في النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضموية تحممت لمواء الجامعمة الوطنيممة للتعليمم، إذ نسمجل 

 اليجابي للسيد الوزير خلل هذا اللقاء، بدءا بمأسسة الحوار مع نقابتنا وخلق آليات التواصل قصد متابعة تنفيذ ما تم التفاق عليه،

بتنسيق مع قسم الموارد البشرية بالوزارة.

 المحضر الرسمي وتفعيل مضامينه، فإننا ندعو كافة العاملين(ات) بالقطاع الى ضرورة رص الصفوف          وفي انتظار توقيع 

 والتعبئة الشاملة والتحلي بروح اليقظة والحذر، واللتفاف حول نقابتنمما العتيمدة النقابمة الوطنيمة للعماملين بممالتعليم العممالي- الجامعمة

الوطنية للتعليم -التحاد المغربي للشغل.

وما ضاع حق وراءه مطالب ومطالبة                                         

        

           المكتب الوطني       
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