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 2016فبراير  8اجتماعه العادي يوم ا�ثنين  عقد المكتب الوطني ل�تحاد الوطني للشغل بالمغرب
عبد ا,�ه الحلوطي  بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، تميز بكلمة ل&خ ا$مين العام ل�تحاد ا$ستاذ

التي تناول من خ�لھا ا$وضاع ا�جتماعية والسياسية والتطورات التي تعرفھا ب�دنا في ا-ونة 
ا$خيرة، مشيرا إلى إشكالية تعثر الحوار ا�جتماعي مركزيا وقطاعيا مما ساھم في إذكاء فرص 

� مطالب الشغيلة المغربية و� الذي لن يخدم دون شك مصلحة الوطن و ا�جتماعي والتوتر ا�حتقان
قضايا المشغلين، كما عرج ا$خ ا$مين العام على ملف ا$ساتذة المتدربين مذكرا با�نخراط ا,يجابي 
للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقيامھا بدور الوساطة وكذا مبادرتھا بمعية النقابات التعليمية في 

ين المھني لتدارس الحلول الممكنة، بية الوطنية والتكوتوجيه رسالة مشتركة إلى السيد وزير التر
وحرصھا على الحضور والمشاركة في جلسات الحوار مع الوزارة ومع السيد والي جھة الرباط س� 

 حيث أكدت الجامعة عن موقف منظمتنا النقابية بكل صراحة ووضوح، مع التنبيه في السياق ،القنيطرة
  .ذاته على تفويت فرصة الركوب على ھذا الملف من قبل بعض ا$طراف

ختلف بعد ذلك ناقشت قيادة ا�تحاد التطورات والمستجدات التي شھدتھا الساحة الوطنية على م
اتھا خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين بكامل مسؤولي المنظمة قياما$صعدة، مؤكدة على ضرورة 

وا�لتزامات التي تعاقدت بشأنھا مع  وا$جراء بمختلف تصنيفاتھم وفق التوجھات العامة للمنظمة
  .الشغيلة مناضليھا وعموم الطبقة

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، تدارس المكتب الوطني مشروع المقرر التنظيمي الخاص بتجديد 
بھا، الخاصة والجموع العامة  المركزية للجامعات والنقابات الوطنية من خ�ل عقد المؤتمرات ھياكلال

وكذا المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمرات الجھوية وا,قليمية ل�تحاد، كما صادق المكتب الوطني على 
لجنة القطاع ويتعلق ا$مر بلجنة القطاع العام منسقي اللجن الوطنية المنبثقة على المكتب الوطني و

  .مية، كما تم استكمال ھيكلة الكتابة الوطنية ل�تحادالخاص ولجنة المؤسسات العمو
وفيما يخص تمثيلية ا�تحاد بالمجلس ا�قتصادي وا�جتماعي والبيئي فقد تم خ�ل ھذا ا�جتماع انتخاب 

علوي لتعويض ا$خ عبد الصمد مريمي لتنافي عضويته في ھذا  عبد العزيز اليوسفيمو�ي ا$خ 
  .س المستشارينالمجلس مع عضويته بمجل

  :إلى تسجيل مايلي في ا$خير وقد خلص المكتب الوطني ل�تحاد
ضرورة استئناف جلسات الحوار ا�جتماعي واعتماد الطابع الث�ثي التركيب لمتابعة مختلف  -

وإجراء مفاوضات حول مختلف  2011أبريل  26الملفات العالقة خصوصا ما تبقى من اتفاق 
اعي وخاصة ذات الصلة بمصالح ووضعيات المأجورين، مشاريع القوانين ذات الطابع ا�جتم

وھو ما يفرض على الحكومة استئناف الحوار وبشكل منتظم على مختلف المستويات المركزية 
 .والقطاعية

إط�ق الحوار بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وفق منھجية تشاركية ومسؤولة  -
 .فق أجندات زمنية محددةوالتزام مشترك من قبل كافة ا$طراف وضبطه و

على توظيف جميع المتخرجين اعتبار خ�صات الحوار في ملف ا$ساتذة المتدربين، والقائمة  -
بضمانات قوية من طرف الدولة ) 2017ويناير  2016شتنبر ( عبر فوجين  باراةبعد الم

لروح لمطالب ا$ساتذة المتدربين وانتصارا المغربية وفق تصريحات رئيس الحكومة، انتصارا ل
الوطنية التي تحلت بھا مختلف ا$طراف المعنية، كما يدعو المكتب الوطني وزارة التربية 
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الوطنية والتكوين المھني إلى فتح نقاش جدي ومعمق حول ع�قة التوظيف بالتكوين في قطاع 
 .التربية الوطنية

المدنية، مع اعتماد إص�حات موازية على  عاشاتتأكيده على استعجالية إص�ح نظام الم -
مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يدشن التقارب بين النظامين في اتجاه إرساء 

كما يؤكد المكتب . القطب العمومي مع اعتماد مقاربة تشاركية تؤدي إلى توافق ا$طراف المعنية
لحوار والتفاوض حول الملف بالتوازي مع المسار �زالت متاحة لتعميق ا فرصةالالوطني أن 

التشريعي تيسيرا له وضمانا ,نجاحه بما يعزز ديمومة النظام والحفاظ على مكتسبات الشغيلة 
وتمكينھا من إجراءات مصاحبة تخفف من وطأة ا,ص�حات، وكذا ضمان مستقبل الحماية 

ا من خ�ل توسيعھا لتشمل كل فئات المأجورين والمھنيين غير المشمولين ماعية وديمومتھا�جت
 .بمثل ھذه التغطية

ومتابعة ناھبي أموال التعاضد ومؤسسات دعوة الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتھا في محاسبة  -
مؤسسات ا$عمال ا�جتماعية، مع ا,سراع إلى إخراج مدونة التعاضد والقانون ا,طار ل

 .ا$عمال ا�جتماعية لتمكين المجلس ا$على للحسابات من افتحاص ھذه المؤسسات
التأكيد على قلق المكتب الوطني من استمرار انتھاك الحق في ممارسة العمل النقابي والحريات  -

النقابية في مختلف القطاعات، ويطالب الحكومة وكافة السلطات العمومية بتحمل مسؤوليتھا في 
كافة ا,جراءات  استعداده اتخاذ وصيانة ھذه الحقوق من أي مس أو تعسف، كما يؤكد حماية

 .القانونية والنضالية صونا لكرامة وحقوق مناضلي ا�تحاد وعموم الشغيلة
إن المكتب الوطني ل�تحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يذكر بما سبق فإنه يجدد تأكيده على مواصلة 

ستوريا في تأطير الشغيلة المغربية والدفاع عن مصالحھا القيام بدوره النضالي المسؤول المحدد د
       .في مختلف القطاعات على قاعدة الواجبات با$مانة والحقوق بالعدالة
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