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2013دجنبر  21الرباط في             النقابة الوطنية للتعليم العالي

   المكتب الوطنــــي  
 

  

 بالغ إخباري
 

لدراسة  هخصص 2013دجنبر  21اجتماعا یومه األحد عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي 
آما یأتي هذا . نقطة فریدة تتمثل في تقييم عمل المكتب الوطني وطرق اشتغاله وتحدید آفاق العمل المستقبلية

االجتماع، من جهة، إعدادا الجتماعي مجلس التنسيق واللجنة اإلداریة، حيث قرر المكتب الوطني عقدهما یومي 
في إطار التواصل المستمر مع مناضلي ومناضالت  ومن جهة أخرى، 2014السبت واألحد فاتح وثاني فبرایر 

النقابة الوطنية للتعليم العالي إلطالعهم على وضعية التعليم العالي والبحث العلمي وآذلك على مستجدات الملفات 
  .المختلفة موضوع عمل المكتب الوطني

والتربية الوطنية  والصحة لقد آثف المكتب الوطني اتصاالته مع الوزارات المعنية بقطاعات التعليم العالي
وفي هذا اإلطار عمل المكتب الوطني على عقد . منه للملفات الخاصة بكل قطاع على حدة تتبعًاوذلك مواآبة و

مع مسؤولي وزارة التعليم العالي برئاسة السيد الوزیر قصد تقييم المنهاج التشارآي  2013دجنبر  12اجتماع یوم 
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، والرفع من وثيرة اشتغال  الذي یؤطر لحد اآلن العالقة بين

اللجن المشترآة قصد االنتهاء من الملفات التقنية الحاصل حولها اتفاق بين الوزارة والنقابة والتفرغ إلى 
وخلص هذا االجتماع . حثينوالنظام األساسي لهيئة األساتذة البا 01.00الموضوعين األساس وهما مراجعة القانون 

  : إلى التقييم التالي
أن عمل اللجان األربع لم یسر بالشكل والسرعة المطلوبان، ولم یرق إلى مستوى طموح النقابة الوطنية  

للتعليم العالي، حيث أن اللجنة الوحيدة التي تم فيها نوع من التقدم هي اللجنة الخاصة بالمرور من إطار 
ویمكن القول هنا أن االتفاق بخصوص هذه اللجنة قد وصل . أستاذ التعليم العاليأستاذ مؤهل إلى إطار 

إلنهاء العمل بخصوص هذا الملف من  2013دجنبر 24إلى مستوى متقدم وسُيعقد اجتماع یوم الثالثاء 
 .أجل طيه بصفة نهائية

االستثناء على أما بخصوص لجنة الملف المطلبي فقد ذآرت النقابُة الوزارَة بضرورة رفع حاالت  
األساتذة حاملي الدآتورة الفرنسية واألساتذة المعنيين بالخدمة المدنية واألساتذة المحاضرین، واألساتذة 

باإلضافة إلى تصفية ملفات " األساتذة المكلفين بالبحث"الملحقين بالتعليم العالي من وزارات أخرى باسم 
في إطار " د"د الدرجة االستثنائية والدرجة ، واعتما2013و  2012، 2011، 2010الترقية لسنوات 

 .2013دجنبر  24آل هـذا سوف یشكـل جـدول أعمـال اجتماع یوم . أستاذ التعليم العالي
والنظام األساسي، فسوف یكون أول اجتماع لها یوم  01.00وفيما یتعلق باللجنة الثالثة، الخاصة بالقانون  

وطني أآد على ضرورة أن تكون هذه المراجعة شاملة ، علما أن المكتب ال2013دجنبر  27الجمعة 
رافعة للقانون برمته، ومذآرا آذلك بالمبادئ المؤطرة للعمل بهذه اللجنة وهي اعتبار التعليم العالي، 

 .مرتبطا بالبحث العلميو موَحدا، وخدمة عمومية، وأساسية للتنمية
بدلته النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار أما اللجنة الرابعة وهي لجنة الطب، فرغم المجهود الذي  

اجتماعات مجلس التنسيق القطاعي الخاص بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان والمرتبط بضرورة 
فتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة جميع المشاآل الخاصة بهذا القطاع، فإن هذه اللجنة الثالثية المشكلة 

وأن ما تم من . ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لم تجتمع لحد اآلن من النقابة الوطنية للتعليم العالي
وعليه فإن . اجتماعات آانت ثنائية، جمعت النقابة مع وزارة التعليم العالي أو النقابة مع وزارة الصحة

لم النقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل المسؤولية في تأخر االجتماع الثالثي إلى وزارة الصحة التي 
تكشف لحد اآلن عن األسباب الحقيقية الكامنة وراء تأجيلها النطالق الحوار في وقت یعرف فيه التكوین 

 .في مجال الصحة صعوبات خطيرة تهدد قطاعا حيویا له األثر المباشر على صحة المواطنين
 2013دجنبر  7وم وفـي اللـقاء الذي جمع المكتب الوطني مع وزیر التربيـة الوطنية والتكویـن المهني ی 

وقد أسفر هذا . تمت مناقشة مجموعة من المشاآل التي تعرفها المراآز الجهویة لمهن التربية والتكوین



 : 0537707747Annexe faculté des sciences – angle Jean Jaures et Ibn Toumert– Rabat – Tel/fax :الفاآس / الرباط الهاتف  -ملتقى شارع جان جوریس وشارع ابن تومرت  –ملحقة آلية العلوم 

  www.snesup.ma : Site web: الموقع اإللكتروني  -snesup.maroc@gmail.com:  Email  :البرید اإللكتروني 
  : Portable 0661409663: النقال  الهاتف

 :اللقاء على النتائج التالية
o  تأآيد الوزارة بأن مخاطبها الوحيد في ما یخص المراآز الجهویة لمهن التربية والتكوین هو

 .النقابة الوطنية للتعليم العالي
o بارها أن مجالس المؤسسة واللجان العلمية المنتخبة مؤخرا ستضطلع بكل مهامها سواء على اعت

المستوى البيداغوجي أو العلمي أو المالي وأن لألساتذة الحق إلبداء الرأي في أي إصالح یهم 
 .التكوین في هذه المراآز

o تكوین األطرإقرارها بضرورة تمثيل هذه المراآز في لجنة التنسيق الوطنية الخاصة ب. 
o التزامها بفتح المباریات الخاصة بمدیري المراآز. 
o  اتفاقها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على تنظيم یوم دراسي یهم تكوین

 .المدرسين
ا من مكناس ـة انطالقـع الجامعيـة من المواقـة التي نظمها إلى مجموعـد الجولـإن المكتب الوطني وبع  

نونبر قد وقف من  27نونبر وأآادیر یوم  26نونبر وأسفي ومراآش یوم  14نونبر ووجدة یوم  13یوم 
 :جدید على مجموعة من المشاآل التي تهم باألساس

o  الظروف الصعبة التي یشتغل فيها السيدات والسادة األساتذة والتي تحول دون قيامهم بمهامهم
 . یؤثر سلبا  حتى على جودة التكوینفي مجال التكوین والبحث في ظروف سليمة مما 

o  معاناتهم من سوء تدبير بعض المؤسسات وهو ما یطرح على الواجهة مشكل الحكامة الذي من
الضروري التفكير في حله من خالل دمقرطة الجامعة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأآيد 

المشاآل الداخلية للمؤسسات  على ضرورة رد االعتبار للمساطر القانونية الجامعية لحل معظم
الجامعية عوض اللجوء إلى مساطر خارجية بعيدة آل البعد عن الوضعية االعتباریة للجامعة 

 .المغربية
o  قلقهم من تعثر سير أشغال اللجن المشترآة مع الوزارة ومطالبتهم المكتب الوطني بالعمل أآثر

حلول شمولية لجميع ما تضمنه الملف على دفع القطاعات الحكومية ذات الصلة لإلسراع بإیجاد 
دد واستكماال للتواصل مع القواعد فإن ـوفي هذا الص. المطلبي آما صادقت عليه اللجنة اإلداریة

 2013دجنبر  25ـوم األربعاء دة یـل جولته الوطنية إلى آل من الجدیـي سيواصـالمكتب الوطن
على أساس أن یستكمل  2014ر ینای 24وان وطنجة ـوتط 2014ر ـینای 17رة یوم ـالقنيطو

 .جولته في باقي المواقع الجامعية بعد انعقاد اللجنة اإلداریة
أن المكتب الوطني یبدي قلقه للوضعية التي أصبحت عليها الجامعة العمومية ویدق ناقوس الخطر وهو  

ل من حزبي فبعد انخراط آ. ما دفعه إلى التفكير في إحداث جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية
االتحاد االشتراآي واالستقالل في هذه الجبهة فقد آان اجتماع المكتب الوطني مع آل من حزب 

آما سيلتقي . 2013دجنبر  7وحزب التقدم واالشتراآية یوم  2013نونبر  16االشتراآي الموحد في 
للشغل االتحاد العام  نفدرالية الدیمقراطية للشغل والفدرالية الدیمقراطيةوالمكتب الوطني بكل من الك

للشغالين وسيعمل على برمجة لقاءات أخرى مع جميع قوى المجتمع الواعية باألخطار المحدقة بالجامعة 
العمومية المغربية قبل اإلعالن قریبا عن التئام هذه الجبهة الوطنية، وتحدید استراتيجيتها ووسائل عملها 

 .من أجل الدفاع عن مؤسسات التعليم العمومية
  

ختاما یدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيدات والسادة األساتذة الباحثين بالتزام اليقظة و
والحذر والتعبئة الدائمة من أجل إنجاح نضالنا المستمر والمسؤول نضال النقابة المواطنة، من أجل وضع تعليمنا 

آما یدعوهم إلى إنجاح جميع المحطات . التي یتخبط فيها على مستویات عدة األزمةالعالي على سكة الخروج من 
  .التنظيمية المقبلة دفاعا الجامعة العمومية وعن آرامة األستاذ الباحث

    المكتب الوطنـــي                  

           


