النقابة الوطنية للتعليم العالي

الٚبا٭ ي ٕ 10جنبڇ 8تة2

امكت الوطن ــي
باغ للرأ العام الوطني
عقٖ امكتظ الڤطن للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي اجتماعڢ الٖڣٙڬ يڤم ااثنيڗ ةت ٕجنبڇ 8تة 2بامق ٚامٚكزڬ بالٚبا٭
لٖٙاسغ جٖڣڋ اأعماڋ التالي:
تب تقاٙي ٚاللجن؛
2ب فاځ العمل؛
3ب مختلفاػب
تب

2ب

3ب

4ب
5ب

ي البٖايغ قٖمت لجنغ املڀ امطلب امشتڇكغ مع الڤٛاٙع تقٚيٚا حڤڋ ااجتماٵ ال٘ڬ عقٖتڢ صباح يڤمڢ ااثنيڗ ةت ٕجنبڇ
الجاٙڬ ،ڣقٖ تٖڣڣلت ي ه٘ا ااجتماٵ نقطغ فٚيٖع هي مسطر ترقي أسات التعليم العالي إل الد جة ااستثنائية الت أتى
بها مشٚڣٵ امٚسڤم ال٘ڬ سلمتڢ الڤٛاٙع للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ي اجتماٵ لجنغ املڀ امطلب امشتڇكغ امنعقٖ يڤم
6ت نڤنبڇ امنصٚم ،ڣال٘ڬ شكل مڤضڤٵ ام٘كٚع اإخباٙيغ للمكتظ الڤطن الصإٙع يڤم 8ت نڤنبڇ امنصٚمب ڣقٖ اتفق الطٚفاڗ
علګ عقٖ اجتماٵ خ ٚيڤم ٕ 28جنبڇ لاتفاځ علګ امسطٚع ام٘كڤٙع بعٖ تعميق النقا ١ي مقتڇح الڤٛاٙع ٕاخل امكتظ
الڤطن ب تجٖ ٙاإشاٙع هنا ،لګ أڗ ااجتماٵ بيڗ السيٖ الڤٛي ٚڣامكتظ الڤطن للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي سڤف ينعقٖ ي
غضڤڗ اأسبڤٵ اأخيڇ من شهٕ ٚجنبڇ الجاٙڬ بهٖف تحٖيٖ تاٙئ امفعڤڋ بالنسبغ لٚفع حالغ ااستثنا عن اأسات٘ع
الباحثيڗ حملغ الٖكتڤٙاه الفٚنسيغ ،ڣك٘ا تاٙئ امفعڤڋ بالنسبغ للٖٙجغ ٕاڋ ي طاٙڬ أستاٗ م هل ڣأستاٗ التعليږ العالي،
ڣالٖٙجغ ااستثنائيغ ي طا ٙأستاٗ التعليږ العالي ،ڣمعالجغ با ي نقط املڀ امطلب كما تږ تحيينڢ ي ام تم ٚالڤطن الحإڬ
عشٚ؛
كما استمع امكتظ الڤطن لګ تقٚي ٚحڤڋ اجتماٵ مجل ٠التنسيق القطاعي للمٚاكز الجهڤيغ مهن التڇبيغ ڣالتكڤين ڣمٚكز
التڤجيڢ ڣالتخطيط التڇبڤڬ ڣمٚكز تكڤين مفتش التعليږ امنعقٖ يڤم الستت 8ة ٕجنبڇ الجاٙڬ ڣال٘ڬ صإځ علګ املڀ
امطلب الخاص؛
تا ٗلڊ عٚض لجنغ الطظ ڣالصيٖلغ عن ااجتماعيڗ ال٘ين عقٖتهما يڤم 4ت نڤنبڇ امنصٚم مع ڣٛي ٚالتڇبيغ الڤطنيغ
ڣالتكڤين امن ڣالتعليږ العالي ڣالبحن العلم ڣالكاتظ العام للتعليږ العالي ڣالكاتظ العام لڤٛاٙع ال حغ ،ڣيڤم  26نڤنبڇ مع
الكتاب العاميڗ ڣشبكغ عمٖا كلياػ الطظ ڣالصيٖلغ ڣطظ اأسناڗ الت يتڇأسها ٙئي ٠جامعغ الحسن الثاني ،تږ فيڢ
عٚض ڣمناقشغ اإصاح البيٖاغڤجي للٖٙاساػ الطبيغ؛
بعٖ ٗلڊ ألقى الكاتظ العام للنقابغ عٚضا حڤڋ لقا 3ة ٕجنبڇ بڤٛاٙع ال حغ بخصڤص املڀ امطلب للمعاهٖ العليا للمهن
التمٚيضيغ ڣتقنياػ ال حغ؛
ڣ ي اأخيڇ تږ ااستماٵ لتقٚي ٚلجنغ العاقاػ الخاٙجيغ حڤڋ مشاٙكغ النقابغ عبڇ ممثليها ي أنشطغ مختلفغ نقابيغ ڣثقافيغ
خاٙه الڤطنب

علګ امستڤڥ التنظيم  ،يسجل امكتظ الڤطن باعتڈا ٛنجاح عمليغ التڤحيٖ علګ امستڤڥ الڤطن لتجٖيٖ الهياكل
النقابيغ محليا ي نسختها اأڣلګ بعٖ تغييڇ القانڤڗ اأساس ڣالنظام الٖاخلي للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العاليب كما يعبڇ عن افتخاٙه
باانخٚا٭ الجٖڬ ڣامس ڣڋ لجميع مناضاػ ڣمناضلي النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ي ه٘ه العمليغ التنظيميغ سڤا لتجٖيٖ
امكاتظ امحليغ أڣ لتأسي ٠فٚڣٵ محليغ جٖيٖع – كمٖينغ العيڤڗ –ب
مع د الدراس
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ڣبامناسبغ ينڤه امكتظ الڤطن بنجاح ممثل امكتظ الڤطن علګ شٚافڢ بتأسي ٠مكتظ الفٚٵ امحلي بامٖٙسغ الڤطنيغ
العليا للكهٚبا ڣاميكانيڊ ( )ENSEMبالٖا ٙالبيضا بالٚغږ من العٚاقيل اإٕاٙيغ الت حاڣلت يائسغ جهاض ه٘ه العمليغ ڣلي٠
أقلها غاځ جميع قاعاػ ام سسغب فكاڗ تحٖيا بئيسا عمل ممثل امكتظ الڤطن علګ ٙفعڢ معاضٖا باأسات٘ع ال٘ين حضٚڣا
الجمع العام ڣامتشتثيڗ ب طاٙهږ العتيٖ ،غيڇ عابئيڗ بااستفزا ٛالصتياني لنائظ امٖي ٚال٘ڬ ما انفڊ يستهز باأسات٘ع الحاضٚين
طيلغ ااجتماٵ متعمٖا تصڤيٚهږب ڣ ي ه٘ا الصٖٕ ،ي كٖ امكتظ الڤطن أنڢ يحتفٴ بحق ـڢ ي امتابعغ القضائي ـغ له٘ا اأم ـ ٚڣفقا
للقانڤڗ 3تب3ةت ا سيما شقڢ امتعلق بحمايغ الحياع الخاصغ لأفٚإب
لقٖ عانت امٖٙسغ ( )ENSEMمن غياب جها ٛمحلي للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ما يٚبڤ عن خم ٠سنيڗ بستظ حالغ
الشٚڣٕ اإٕاٙڬ ڣامزاجيغ ڣالشطط ڣااستبٖإ ڣالتڇهيظ ڣامساڣمغ ڣاابتڈا ٛالت تعٚفها امٖٙسغ ،إٔػ ي بع ٬اأحياڗ لګ معاناع
ٗاتيغ ڣأسٚيغ لبع ٬حايا ه٘ا الڤضع الشاٗ ،كل ٗلڊ بهٖف اإبقا علګ جڤ الضبابيغ ڣااستفٚإ بالقٚا ٙلٖڥ مٖي ٚام سسغب
ڣ ٗ يعبڇ امكتظ الڤطن عن اعتڈاٛه بما عبڇ عنڢ أسات٘ع امٖٙسغ ال٘ين حضٚڣا للمق ٚامٚكزڬ للنقابغ يڤم ااثنيڗ ةت ٕجنبڇ
الجاٙڬ من تشتن بالنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣغيڇع عليها ،ف نڢ ي كٖ ڣقڤفڢ الٖائږ بمعيغ امكتظ الجهڤڬ للٖا ٙالبيضا لګ
جانظ جميع أسات٘ع امٖٙسغ للقطع مع ااستبٖإ ڣالتحكږ ڣيٖعڤهږ لالتفاف حڤڋ ممثلهږ الشٚعي امكتظ امحلي ،كما يحمل
مس ڣليغ تٕٚڬ اأڣضاٵ ٕاخل ام سسغ مٖي ٚامٖٙسغ شاجبا محاڣاتڢ امتكٙٚع للتٖخل ي الشأڗ النقابي من أجل عٚقلتڢ
ڣتطڤيعڢب ڣبامناسبغ ،ف ڗ امكتظ الڤطن يطالظ ڣٛاٙع التڇبيغ الڤطنيغ ڣالتكڤين امن ڣالتعليږ العالي ڣالبحن العلم باإسٚاٵ
بااتفاځ مع النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي حڤڋ النصڤص التنظيميغ للتكڤين امستم ٚڣ نها حالغ الفڤض ڣالضبابيغ الت
تطبعڢب
من جهغ أخٚڥ ،يستهجن امكتظ الڤطن امحاڣاػ الخسيسغ لتضليل الٚأڬ العام الڤطن بخصڤص عمليغ انتخاب هيأع
اأطبا  ،ڣي كٖ أڗ النقابة الوطنية للتعليم العالي ڣمن منطلق الحٚص علګ استقاليغ الهيأع ف نها متشتثغ باحتڇام الضڤابط
القانڤنيغ امنظمغ للهيأع ڣمنها جٚا اانتخاباػ ي ڣقتها القانڤني ڣٗلڊ يڤم ٕ 23جنبڇ 8تة2ب
ڣ ي اأخيڇ يهيظ امكتظ الڤطن للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي بكافغ السيٖاػ ڣالسإع اأسات٘ع التعبئغ ڣالحٕ٘ ٙفاعا
عن مطالبهږ امشٚڣعغ ڣعن امبإ الٚاسخغ الت كانت ڣا تزاڋ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي تٖافع عنها خٖمغ للمجتمع
ڣللتعليږ العالي العمڤمي ڣلأستاٗ الباحنب
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