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  بــــالغ
  

اجتماع اللجنة  2013شتنبر  14بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي انعقد یوم السبت 
الوطنیة للتنسیق التي تضم إضافة إلى أعضاء المكتب الوطني الكتاب الجھویین للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي، 

، القنیطرة، المحمدیة، مراكش، وجدة، بني مالل، )بالنیابة(ضاء الرباط، الدار البی: حضره كتاب الجھات التالیة
  .خریبكة، واعتذار أكادیر وطنجة ومكناس

استھل الكاتب العام االجتماع بعرض تطرق فیھ للعمل الدءوب  والمتواصل للمكتب الوطني منذ انتخابھ 
كبتھ لمختلف نضاالت القواعد النقابیة  إلى حدود ھذا التاریخ، وذلك من خالل تفعیل قرارات اللجنة اإلداریة وموا

  .في مختلف المواقع الجامعیة، ومواجھتھ للتحدیات الكبرى التي تستھدف التعلیم العالي العمومي
تال ذلك عروض الكتاب الجھویین التي ذكرت بخصوصیة كل جھة على حدة وركزت على القوائم 

  .معة المغربیةالمشتركة ومظاھر األزمة الخانقة التي تتخبط فیھا الجا
  : وبعد نقاش مسؤول ومستفیض فإن المجتمعین

، ویطالبون بتفعیل مضامینھ  2013یونیو  29یذكرون بفحوى بیان اللجنة اإلداریة الصادر یوم  .1
 .وإیجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة

ا للبلبلة في ویعتبرونھا مبعث رفضھم للمذكرة الوزاریة الخاصة بالتسجیل في سلك الماستریجددون  .2
 .مجال منظم بحكم القانون ما دامت الملفات الوصفیة اعتمدت من قبل لجنة تنسیق التعلیم العالي

المشتركة بین النقابة والوزارة الوصیة من أجل الطي النھائي  حون على تسریع وثیرة أعمال اللجنیل .3
 . للملفات المطلبیة ذات الطابع االستعجالي

لعلمیة بالمؤسسات الجامعیة التسریع بتحیین ومالءمة طریقة التنقیط بالنظر یلتمسون من جمیع اللجن ا .4
 .إلى إلغاء خانة االنفتاح من عملیة تقییم ملفات ترقیة األساتذة

یعبرون عن تضامنھم مع المطالب المشروعة ألساتذة المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین  .5
وخاصة المواد المتعلقة بتكوین مجالس  00/01بتطبیق القانون  ویطالبون الوزارة الوصیة باإلسراع

 .المؤسسات واللجان العلمیة
یوجھون نداء إلى الھیاكل التمثیلیة لتحمل مسؤولیاتھم والتزام جانب الحیطة والحذر، واستنفار كل  .6

تدبیر والنضال أدوات المراقبة والتتبع لتفادي إھدار المقدرات المالیة للجامعات جراء سوء التسییر وال
 .من أجل تنفیذ مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة للمسؤولین الجامعیین

یذكرون بضرورة تجدید الھیاكل النقابیة المحلیة والجھویة من اجل التأھیل التنظیمي لنقابتنا في أفق  .7
 .عقد المؤتمر االستثنائي التنظیمي بھدف تحدیث القانون األساسي والنظام الداخلي

تضامنھم المطلق مع الحركات االحتجاجیة المطالبة بالعدالة االجتماعیة والكرامة  یعبرون عن .8
 .والمساواة، رافضین لكل سیاسة تھدف إلى ضرب القدرة الشرائیة للمواطنین

  
وختاما یھیب الحاضرون باألساتذة والباحثین االلتفاف حول منظمتھم العتیدة دفاعا عن الجامعة العمومیة 

  .الجودة العالیةوعن التعلیم ذي 
 

  المكتب الوطنـــي                    

             
 


