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2014 نونبر 24الرباط في           النقابة الوطنية للتعليم العالي
   المكتب الوطنــــي  

     
  

 
 بالغ للرأي العام الجامعي والوطني

 
  

وم ـــدوري يـــه الـــي اجتماعــم العالــة للتعليــة الوطنيــي للنقابــد المكتب الوطنــعق
تمت خالله مناقشة ودراسة التقرير الذي قدمه الكاتب الوطني للنقابة عن  2014نونبر  24 االثنين

نونبر الجاري، وآذا  21و  20الجمعية العامة للمجلس األعلى للتربية والتكوين المنعقدة يومي 
جامعة ، ثم اليوم الدراسي حول ال2014دجنبر  3يوم األربعاء لقاء المرتقب مع الوزارة الوصية ال

  .العمومية
  
وبعد مداوالت جدية ومسؤولة استحضرت المواقف المبدئية للنقابة الوطنية للتعليم العالي   
فإن   2014ر نونب 17والتي تم التذآير بها في بالغ المكتب الوطني الصادر عن اجتماعه ليوم  

  :المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعلن للرأي العام الجامعي و الوطني ما يلي
  

لم تنعقد اللجنة المشترآة، بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية الخاصة  .1
بعد طول إلحاح ، ألساتذة الباحثين، إال مرة واحدةوالنظام األساسي ل 01.00بمراجعة القانون 

بحضور السيد الوزير، علما  2014يناير  11وقد تم ذلك االجتماع يوم . من النقابة النعقادها
وقد ُارجئ النقاش في موضوع . 2013ماي  24اع ـتشكلت في اجتم ورةآذأن اللجنة الم

القانون إلى غاية تمكين المكتب الوطني للنقابة من التصور الواضح والدقيق للوزارة لما 
، الذي تعتزم إضافته إلى جانب القطاعين، العمومي والخصوصي" قطاع الشراآة"ـ تسميه ب

 الذي لم يتحقق لغاية آتابة هذا البالغ؛ يءالش .في منظومة التعليم العالي
وفي المقابل عمدت الوزارة إلى تجاوز المنهجية التشارآية التي ادعت سابقا اعتمادها في  .2

 01.00ة للتعليم العالي وقدمت مشروعها بخصوص تعديل القانون عالقتها مع النقابة الوطني
 للمجلس األعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي قصد إبداء الرأي؛ 

ستقيم منطقيا قبل انتهاء هذا تلوزاري من طرف المجلس األعلى ال إن دراسة المشروع ا .3
علما أن أي . واعتمادها 2015جية الوطنية قبل متم فبراير األخير من إعداد مشروع لإلسترات

ومرتبطة بالتوجهات  دراسة لهذا المشروع يتعين أن تكون مؤطرة باالستراتيجية الوطنية،
 ؛العامة التي جاءت في الميثاق الوطني للتربية والتعليم

يستنكر إقصاء النقابة في شخص آاتبها العام من اللجنة الوظيفية التي شكلها المجلس إلبداء  .4
، ويعتبره ضربا لمشارآة الفاعلين 01.00الرأي في المشروع الوزاري لتعديل القانون 

االجتماعيين في القطاع آما يؤآد على ذلك الدستور ومناورة مكشوفة تنم عن نظرة ضيقة 
سب مع حجم الرهان وحجم التحدي الذي يواجه المجتمع المغربي والذي متواضعة ال تتنا

يتعدى المجال التنافسي السياسي أو اإليديولوجي االعتيادي باعتباره سيرهن مستقبل الجامعة 
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية يعتبر أن اإلصرار على ذلك . لعقد أو عقدين من الزمن

ب صوتها من النقاش المباشر داخل اللجنة الوظيفية للمجلس اإلقصاء يهدف أساسا إلى تغيي
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والحيلولة دون تصديها لمحاولة تمرير قطاع الريع في التعليم العالي والذي تسميه الدوائر 
الذي يستفيد من مجموعة من االمتيازات وال يخضع ألي مراقبة الرسمية قطاع الشراآة،

 قانونية؛
ه من رئاسة لجنة البحث العلمي آما يؤآد على أحقيته في الرد يثمن تقديم الكاتب العام الستقالت .5

 مستقبال وفق ما تقتضيه الظروف وتطورات عمل المجلس األعلى باعتبار أن النقابة الوطنية
تواجدا صوريا، وأن ذلك  طعا أن يكون تواجدها داخل المجلسترفض رفضا قا للتعليم العالي

 للجامعة العمومية؛التواجد رهين بمدى تشكيله قيمة مضافة 
وذلك " ة ومسؤولية الدولةــة العموميــالجامع"يعلن عن تنظيمه يوما دراسيا تحت شعار  .6

  . بكلية العلوم بالرباط 2014دجنبر  6يوم السبت 
  

 األساتذةالسادة  لوطنية للتعليم العالي بالسيداتوفي الختام، يهيب المكتب الوطني للنقابة ا
مزيد من التعبئة و اليقظة دفاعا عن ملفاتهم المطلبية وعن قضايا التعليم العالي  إلىالباحثين 

  . النقابة الوطنية للتعليم العالي:  والبحث العلمي في إطار منظمتهم العتيدة
     

  
  

    المكتب الوطنـــي                  

           


