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2015 فبراير 16الرباط في          النقابة الوطنية للتعليم العالي
   المكتب الوطنــــي  

     
  

 
 بالغ للرأي العام الجامعي 

  
 2015فبراير  16للتعليم العالي اجتماعا عاديا يوم االثنين عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية 

للحوار  استئنافًا  2014دجنبر  17تدارس خالله تقارير اللجن المشترآة  التي اعُتمدت خالل اجتماع 
وبعد مناقشة هذه التقارير والوقوف عند مختلف القضايا المتداولة في اجتماعات . بين النقابة والوزارة

  :  المكتب الوطني يعلن للرأي العام الجامعي هذه اللجن فإن
حرصه الحفاظ على جو الثقة والتعاون مع الوزارة من أجل تحقيق انتظارات السيدات والسادة  -

األساتذة الباحثين، بقدر تشبثه بالمبادئ األساسية التي شكلت على مر السنين هوية النقابة 
  الوطنية للتعليم العالي؛ 

من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي قدم المكتب الوطني  بخصوص مرسوم االنتقال -
المنظِّم للدآتوراه، من أجل معالجة  2.04.89مالحظاته حول مقترح الوزارة المعدِّل للمرسوم 

المفارقة القاضية بإقصاء األساتذة المؤهلين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا أو المتفرعين عن 
 سلك المهندسين؛

د على ضرورة اإلسراع بإخراج القرارات الخاصة بتطبيق مرسوم االنتقال من أستاذ التأآي  -
  مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي؛ 

توصله، بعد سلسلة من االجتماعات للجنة المشترآة الخاصة بالملف المطلبي، التفاق مع  -
رفع االستثناء الوزارة على تغيير المراسيم ذات الصلة قصد معالجة قضايا الخدمة المدنية و

وسيعمل المكتب الوطني على الطي . عن حملة الدآتوراه الفرنسية واألساتذة المحاضرين
 .2015فبراير  24النهائي لهذا الملف في اجتماع اللجنة السالفة الذآر ليوم 

تأآيده، بخصوص تغيير النظام األساسي لألساتذة الباحثين، على التزامه، في الحوار الدائر  -
خل اللجنة المشترآة المختصة، بمقررات المؤتمرات الوطنية المتعاقبة للنقابة الوطنية دا حاليًا

للتعليم العالي، ال سيما المؤتمر العاشر والمطاِلبة بسن نظام أساسي جديد، يقطع مع 
االختالالت المتعددة التي يعرفها النظام الحالي ويتجاوز واقع البلقنة، من خالل اعتماد نظام 

نظام أساسي محفز وجذاب، يروم الجودة وفق . مع تداخل األرقام االستدالليةاإلطارين 
األنماط العالمية، ويندرج  في إطار الوظيفة العمومية آضمانة أساسية للحفاظ على طابع 
الخدمة العمومية للتعليم العالي بالرغم من المنحى الرسمي لتهميشه لفائدة قطاع الشراآة 

 المزعوم؛
أن معالجتها  ع بإخراج الدرجة االستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، علمًامطالبته اإلسرا -

األول على عالقة بمشروع المرسوم المقترح لهذه الدرجة أسوة بقطاعات  : نيترتبط بمستوي
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أخرى تتمتع بأنظمة أساسية خاصة،  الثاني على عالقة بما يناقش مع الوزارة بخصوص خلق 
 ساسا بالبحث العلمي؛ درجة ممتازة ترتبط أ

من هذه السلسة من االجتماعات ولتقييم عمل اللجن المشترآة وبلورتها على أرض  انطالقًا -
لما اتُِّفق حوله مع الوزارة بخصوص إجراء لقاءات دورية بين الوزارة والنقابة  الواقع وتنفيذًا

 .وزيرالالسيد بحضور  2015فبراير  25لقاء يوم قد آل شهرين، تم االتفاق على ع

 جل الترجمة الفعلية لكل ما سبق، ُيهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العاليمن أ
دعم  ،م، الممثل الوحيد لجميع األساتذةبالسيدات والسادة األساتذة الباحثين االلتفاف حول نقابته

تباره واجهة لجانبها التفاوضي باع ومساندة أجهزتها التنفيذية والتقريرية على جميع األصعدة، تعزيزًا
أساسية لنضالها المستمر من أجل الطي النهائي للملفات العالقة والمساهمة في بناء جامعة عمومية 

 .       قوية والعمل من أجل إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يقضي نهائيا على الفئوية
     

  
  

    المكتب الوطنـــي                  

           


