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  بـــــالغ
  

  
ة ـي الجمعـي اجتماعا على مر یومــد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالــعق
  :لمناقشة جدول األعمال التالي 2013أآتوبر  26و 25والسبت 

 تقاریر اللجن المشترآة •
 للمكتب الوطنيالجولة الوطنية  •
 مختلفات •

وبعد نقاش عميق ومحيط بكل الجوانب التي وصل إليها الحوار المستمر مع الوزارة الوصية 
وزارتي الصحة (بالتعليم العالي في إطار اللجن المشترآة أو مع أطراف أخرى على عالقة 

  :المكتب الوطني یعلن للسيدات والسادة األساتذة ما یلي فإن) يةالتربية الوطنو
 

اعتزازه الكبير بااللتفاف الدائم لكل األساتذة الباحثين حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية  
التي  2013للتعليم العالي وانخراطهم الكثيف في إنجاح اإلضراب الوطني لفاتح أآتوبر 

أرادها األساتذة الباحثون نقطة مفصلية للقطع مع ميوالت االستبداد والتضييق على العمل 
والمسؤول واحتجاجا على التعسف والظلم باعتباره في واقع األمر دليال  الواعيبي النقا

 .على انعدام الكفاءة في التسيير والتدبير
تندیده بكل التراجعات الخطيرة التي یعرفها مجالي حریة التعبير والممارسات النقابية   

ویؤآد . قابي النبيلضربا في الصميم لحریة العمل النویعتبر أي تراجع عن هذه الحقوق 
انخراط النقابة الوطنية للتعليم العالي في حرآة المجتمع المدافعة عن حریة الرأي و حریة 
التعبير بطبيعة حال النقابة آمدافع عن الجامعة المغربية باعتبارها رمز حریة الرأي 

 . وحریة اإلبداع الضامنة لجودة البحث العلمي
ه النقابة ـر تدقـوس خطــة ناقـبمثاب 2013ر ـح أآتوبـفاتة النضالية ليوم ـاعتباره المحط 

الوهن وتدني مستوى نتباه الحكومــة إلى وضعية الضعف وارة اــي إلثـالوطنية للتعليم العال
 ة، الشيءــلجامعات والمؤسسات الجامعيد من اــة في العدیــالكفاءة التي تعرفها الحكام

ر بملحاحية ـویذآ 01.00اوز مقتضيات القانون ــالذي یقيم الدليل على محدودیة بل تج
 01.00ون ــة القانـة بمراجعـة الخاصــمراجعته، ویقتضي التفعيل السریع للجنة المشترآ

ه منذ مـدة لجنـة ذي تباشرـاد الـاش العميق و الجـار نتائج النقـوالنظام األساسي، واستثم
ر اجتماع لها هو یوم ـة اإلداریة، آان آخالبحث العلمي المنبثقة عن اللجنالتعليم العالي و

وفي هذا الصدد فإن المكتب الوطني یذآر بخطورة  الوضع المتأزم . 2013أآتوبر  26
الذي تعيشه جامعة القاضي عياض على مستوى الحكامة على وجه الخصوص والمتسم 



معة بتعطل هياآلها التسييریة بعد تجميد األساتذة والموظفين لعضویتهم بمجلس الجا
ومسلسل االستقاالت من المهام التي أوآلت لمجموعة من األساتذة، األمر الذي یقتضي 

تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري  ذه الوضعية غير الطبيعيةإیجاد حل سریع ونهائي له
آما یجدد المكتب الوطني دعمه وتضامنه مع جميع النضاالت التي یخوضها . بها العمل

 التي یخوضها أساتذة القاضي عياضلمواقع الجامعية وخاصة تلك األساتذة في جميع ا
 .دفاعا عن آرامة األستاذ وعن الجامعة العمومية المغربية

تأآيده للرأي العام الجامعي التزام المكتب الوطني بما تضمنه الملف المطلبي المصادق  
الطریق لعمله واعتباره خارطة  2013یونيو  29عليه في اجتماع اللجنة اإلداریة ليوم 

السادة األساتذة، إضافة إلى التزامه بفحوى البالغ ة لالنتظارات المشروعة للسيدات وخدم
والذي دخل المكتب الوطني مرحلة تنفيذه من خالل تفعيل  2013مارس  12المشترك ليوم 

 .الوزارة الوصيةلنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجن المشترآة بين ا
لمهن التربية والتكوین ومرآز تكوین مفتشي  ما یجري بالمراآز الجهویة متابعته بقلق آبير 

ومطالبته الحكومة بالتعجيل بقرار ترسيم أساتذة  والتخطيط التربوي آز التوجيهالتعليم ومر
ین وإتمام هيكلتها طبقا الجهویة لمهن التربية والتكو التعليم العالي المساعدین بالمراآز

أي ، آما یطالب بإشراك األساتذة المعنيين في بلورة 01.00ون من القان 35و 33للمادة 
 .آز التوجيه والتخطيط التربويإصالح یهم مرآز تكوین مفتشي التعليم ومر

اعتزامه القيام بجولة وطنية عبر المدن الجامعية المغربية بتنسيق مع المكاتب الجهویة  
اعد السيدات والسادة األساتذة وسع قوللنقابة الوطنية للتعليم من أجل التواصل المباشر مع أ

 . التفاعل اإلیجابي معهاو
قوقية  الحوالحرآات االحتجاجية المدنية و التضامن مع النضاالت النقابيةتأآيده على  

 .العدالة االجتماعية المساواة والكرامة والمناضلة من اجل الحریة و
 

بالتفاف وتشبث السيدات والسادة األساتذة وفي الختام فإن المكتب الوطني یعتز أیما اعتزاز 
بنقابتهم العتيدة وحيدة وموحدة ویهيب بهم المزید من التعبئة واليقظة لمواجهة آل ما یحاك ضد 

 .التعليم العالي المغربي العمومي
  

  المكتب الوطنـــي                    

             
  

 


