
              

 

 

 صادر عن لقاء المكتب الوطنيــيان ب
 

 

بالمغرب بالمقر  للشغل الوطني االتحاد لواء تحت المنضوية التعليم لموظفي عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية

 امالع الكاتب الحلوطي اإلله عبد األخ ،حيث ألقى 1122دجنبر   05المركزي بالرباط لقاءه العادي يوم االثنين

تطرق فيها إلى ما ميز الساحة السياسية الوطنية خصوصا بعد انتخابات  كلمة  التعليم لموظفي الوطنية للجامعة

والتي بوأت حزب العدالة والتنمية صدارة المشهد السياسي الوطني بعد انتخابات شهد بنزاهتها  1122نونبر 12

األخ  وشددت في بعض الجهات والدوائر االنتخابية،سجل الداخل قبل الخارج على الرغم من بعض التجاوزات التي

الكاتب العام تأكيده على أن الجامعة ستبقى كما كانت من المدافعين عن المطالب المادية والمعنوية لألسرة 

مطالبة الجامعة للوزارة الوصية بضرورة اإلسراع بتنزيل وتفعيل مقتضيات ما تم االتفاق بشأنه كما جدد التعليمية،

وزارة والنقابات الخمس،مذكرا ببعض قرارات الجامعة الصيفية خصوصا  جعل هذه السنة الدراسية موسما بين ال

كما تميز االجتماع بالمصادقة على عدد  من القرارات والتكليفات لعل .لمراجعة النظام األساسي لموظفي القطاع

  . 1121و فاتح يناير  12يومي  س الوطنيوالمجل 1122دجنبر  21يوم أبرزها االتفاق على عقد اللجنة اإلدارية 

 :وقد سجل المكتب الوطني للجامعة ما يلي
تهنئته لحزب العدالة والتنمية على فوزه في االنتخابات التشريعية األخيرة وهو فوز للمغرب وللمغاربة  -

 .أجمعين

ر تعيينه رئيسا ألول تهنئته لألستاذ عبد اإلله بنكيران على الثقة التي حظي بها من طرف جاللة الملك إث -

 .حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد

بالنتائج األولية للحركة االنتقالية االستثنائية حيث استفاد عدد مهم من أبناء األسرة التعليمية  تنويهه -

 .المتضررين من التجمع العائلي في انتظار استفادة أفواج أخرى التي تخص الحاالت االجتماعية والصحية

في تقرير استمرار هدر المال العام في العديد من المصالح الخارجية للوزارة خصوصا ما ورد  استنكاره -

 المجلس األعلى للحسابات رغم تنبيهاتنا المتعددة 

عدم عقد المجالس اإلدارية لألكاديميات في وقتها المحدد مما يفوت الفرصة على السير العادي  هاستغراب -

 .تالي عرقلة تنزيل عدد من مشاريع البرنامج االستعجاليللمصالح الخارجية للوزارة وبال

إقدام الوزارة على تنقيالت وتعيينات لعدد من نواب الوزارة ورؤساء المصالح الخارجية  هاستنكار -

في اليوم الثاني بعد االنتخابات الذي يصادف يوم )والمركزية في آخر عمر الوزارة وذلك تحت جنح الظالم

نأمل أن يتم في واضحة النهار خصوصا وأن بعض المسؤولين من الذين فاحت ،وهو سلوك كنا (األحد

 رائحة تجاوزاتهم وخروقاتهم بل تتوفر الوزارة على بعض التقارير التي تدينهم لم تشملهم عملية اإلعفاء

 ضالالن في واالستمرار التعليمية لألسرة العادلة المطالب جانب إلى على التزام لجامعة في الوقوف تأكيده -

 .تحقيقها حتى

رار  التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد من استم تحذيره -

مما يتحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز  1112المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 

صد الوصي على التعاضدية التدخل العاجل إلعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها ق

حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق،وكذا لمحاسبة كل من ثبت تورطه في التجاوزات التي تعرفها 

 .التعاضدية خصوصا بعد إثارة الموضوع من طرف الصحافة الوطنية

 االتحاد الوطني للشغل بالمغرب 
 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 الوطني المكتب
          

 



 النقابات إشراك خالل من والتكوينية التربوية للمنظومة حقيقية إصالحية سياسة إلى اعتماد دعوته -

 والجودة بالتعميم المتعلقة جوانبها مختلف بتحقيق الكفيلة المالية االعتمادات وتوفير يلالتنز في التعليمية

 والتكوين بالتكوين والعناية التحتية البنيات وتعزيز المشتركة واألقسام االكتظاظ ظاهرة من والحد

 .للمدرسة العمومية االعتبار ورد المستمر

قضايا العالقة التي تخص الفئات المتضررة العاملة بالتعجيل بعقد جلسات الحوار حول ال مطالبته -

المساعدين التقنيين،المرتبين في السلم التاسع،ملحقي اإلدارة واالقتصاد والملحقين "بالقطاع

غشت،الراسبين في سلك  1،توظيفات (تغيير اإلطار)التربويين،الدكاترة العاملين بالقطاع،المجازون

 ....عاملة بالقطاعالتبريز،األطر اإلدارية والتقنية ال

اإلسراع بمراجعة النظام األساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مراجعة شاملة وجذرية مطالبته ب -

أبريل 12،وكذا اإلسراع بتنزيل مقتضيات اتفاق باعتباره المدخل األساس إلنصاف كافة الفئات المتضررة

 ....صعبةعن المناطق النائية وال ضخصوصا إحداث درجات جديدة، والتعوي

 لتنامي التعليمية،والتصدي المؤسسات محيط وفي داخل الميوعة و االنحالل مظاهر كل محاربةدعوته ل -

  الجماعي االنخراط إلى المعنيين  المتدخلين كل ودعوة ، التعليم ورجال نساء تطال التي االعتداء ظاهرة

 . التربوية واألطر المؤسسات حرمة على الحفاظ قصد

إذ يستحضر اللحظة التاريخية التي يمر بها وطننا ، ليأمل أن  التعليم لموظفي الوطنية طني للجامعةالمكتب الو إن

تجد مختلف القضايا المثارة كل العناية والجدية لتجاوزها ، لتمكين األسرة التعليمية من أداء وظيفتها السامية 

بوية إلى ما يصبو إليه وطننا ، ومن أجل كل موفورة الكرامة ، في ظل حكامة جيدة وجديدة ترقى بمنظومتنا التر

 .ذلك ستستمر الجامعة وفية للمطالب التي ناضلت وستناضل من أجلها إلى حين تحقيقها

 . وما ضاع حق وراءه مطالب                                                                                               
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 عن المكتب الوطني

 عبداإلاله الحلوطي:الكاتب العام
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  0524332573 :الفاكس  / 0524332575:  الهاتف/ باط الر –شارع محمد الخامس  - عمارة فلوري - 32 : المقر المركزي

 l.fradmifnfeuntm@yahoo  :البريد اإللكتروني  -  www.untm.ma :الموقع اإللكتروني 

 

http://www.untm.ma/

