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2014 يونيو 9الرباط في             النقابة الوطنية للتعليم العالي
   المكتب الوطنــــي  

 
  

 

الغ ــــــــــــــــب  
  

عقب اجتماعه مع السيد  2014يونيو  9 االثنينعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا يوم 
وبعد نقاش عميق لمجريات هذا اللقاء وما خلص إليه من نتائج . وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

زارة، والملف المطلبي، وانسجاما مع آلية التواصل المستمر تخص باألساس منهجية العمل المشترك بين النقابة والو
  : مع السيدات والسادة األساتذة التي اعتمدها المكتب الوطني منذ تحمله المسؤولية  فإنه يؤآد على ما يلي

بالنسبة لمنهجية العمل المشترك بين النقابة والوزارة، تم االتفاق بين الطرفين على تحديد جدول أعمال واضح  •
مسبق باإلضافة إلى تحرير محضر متفق عليه لكل االجتماعات المقبلة، وقد ُطبق هذا اإلجراء على محضر و

يونيو، آما تم االتفاق على دورية االجتماعات بين النقابة والوزارة بوثيرة اجتماع آل شهرين  9اجتماع يوم 
  على األقل؛

رضية المذآرة التوضيحية التي بعثها المكتب الوطني بالنسبة للملف المطلبي، ارتكز النقاش مع الوزارة على أ •
فبعد الوقوف عند جميع نقاط هذه المذآرة بجميع مستوياتها أآد السيد الوزير .  2014ماي  4إلى الوزارة في 

وعليه . داد الوزارة للعمل على إيجاد حلول منصفة لجميع القضايا الواردة في هذه المذآرةـعلى استع
يونيو للبحث في الصيغ الممكنة لتغيير  26ة أشغالها يوم الخميس ـلف المطلبي المشترآفستستأنف لجنة الم

، قصد معالجة حاالت االستثناء الخاصة بحملة الدآتوراه الفرنسية، واحتساب مدة 2011يوليوز  11مرسوم 
الدولة  اهاملي دآتورالخدمة المدنية في إطار استرجاع األقدمية االعتبارية، والبحث آذلك في مسألة األساتذة ح

حاملي دبلوم  لتأهيليا، ومسألة أساتذة التعليم الثانوي 1997والذين تم توظيفهم آأساتذة محاضرين قبل 
 ؛ 1997الدراسات العليا قبل 

رارين الخاصين بترقية األساتذة الباحثين ـومين والقـأن هذا االجتماع آان فرصة لتدقيق األمور المتعلقة بالمرس •
. ار أستاذ التعليم العاليـة االستثنائية في إطــي والدرجـم العالـل إلى إطار أستاذ التعليـأستاذ مؤهمن إطار 

حيث أآد المكتب الوطني في هذا الصدد على ضرورة المعالجة الشمولية لقضية انحباس المسار المهني 
بخصوص هذين الملفين يوم  وزارةـوسيجتمع المكتب الوطني مع ال  ،ي من درجة جـساتذة التعليم العالأل

 قصد دراسة وتحديد المعايير ذات الصلة؛ 2014يوليوز  10الخميس 
أن هذا اللقاء شكل آذالك فرصة لبداية حل للمشاآل العالقة والخاصة بالملف المطلبي والعمل على إنهاء آل   •

 قضايا الحيف الذي لحق مسار وأقدمية مجموعة من األساتذة الباحثين؛ 
مين الملف المطلبي الوارد في المذآرة التوضيحية سيسمح للمكتب الوطني باالنكباب على أن حل مضا  •

 .والنظام األساسي لألساتذة الباحثين والدفاع عن الجامعة العمومية 01.00القضايا الكبرى الخاصة بالقانون 
 

    المكتب الوطنـــي                  

           


