النقابة الوطنية للتعلي العالي
اللجنة اإداري ـ ــة

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
بٖعڤع من امكتظ الڤطن ڣتنفي٘ا للقٚا ٙامتخ٘ في اجتماعها ليڤم اأحٖ 5ت يڤليڤ8 ٛتة ،2عقٖػ اللجنغ اإداٙيغ
اجتماعا عاديا يڤم اأحٖ  23شتنبڇ 8تة 2بكليغ اآداب ڣالعلڤم اإنسانيغ بالٚبا٭ب
في بٖايغ ااجتماٵ ڣسعيا من النقابغ للحفاٱ علګ التماسڊ التنظيم ڣتجڤيٖ أدا جميٸ اأجهٜع النقابيغ محليا
ڣجهڤيا ڣڣطنيا حت تضطلٸ بٖڣٙها التاٙيخيٗ ،ڣدا عن امصالح اماديغ ڣامعنڤيغ لأسات٘ع الباحثيڗ ڣدفاعا عن منظڤمغ التكڤين
ڣالبحن ،اعتباٙا لٖڣٙها امجتمعي كقڤع اقتڇاحيغ ت س ٠مڤاقفها بنا ا علګ الٚصٖ ڣالٖٙاسغ،
صادقت اللجنة اإدارية باإجماع على النظام الداخلي الجديد للنقابة الوطنية للتعلي العالي
ال٘ڬ ع ٩ٚفي اجتماٵ مجل ٠التنسيڄ الڤطن امنعقٖ صبيحغ يڤم اأحٖ  23شتنبڇ 8تةٗ ،2لڊ ااجتماٵ ال٘ڬ تميڈ بحضڤٙ
ڣمشاٙكغ ممثاػ ڣممثلي امكاتظ امحليغ ڣالجهڤيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ،قٖمـ خالڢ عٚڣ ٩حڤڋ الٖخڤڋ الجامعي
ڣامشاكل امٚتبطغ بڢب ڣلقٖ أتى ه٘ا النظام الٖاخلي للما مغ مٸ التعٖياػ الت أدخلها ام تم ٚالحادڬ عش ٚللنقابغ الڤطنيغ
للتعليږ العالي علګ القانڤڗ اأساس للنقابغ من جهغ ،ڣمن جهغ أخٚڥ معالجغ بع ٬الثغٚاػ في النظام الٖاخلي السابڄب
استأنفـ بعٖ ٗلڊ اللجنغ اإداٙيغ النقا ١ال٘ڬ انطلڄ في مجل ٠التنسيڄ الڤطن عقظ كلمغ امكتظ الڤطن الت
افتتحـ أشغالڢ ،حين تطٚقـ بالتحليل الٖقيڄ لګ الظٚڣف امصاحبغ للٖخڤڋ الجامعي الحالي ڣال٘ڬ ا يختلڀ عن سابقيڢ
من حين ضعڀ التأطيڇ البيٖاغڤجي ڣاإداٙڬ ڣنق ٨البنياػ التحتيغ ڣالتٖني الكبيڇ مستڤڥ الخٖماػ ااجتماعيغ ڣالتڇفيهيغ
امقٖمغ للطلبغب كما سجلـ اللجنغ اإداٙيغ تميڈ ه٘ا الٖخڤڋ بتڤسيٸ دائٚع ااكتظاٱ الت طالـ ام سساػ ٗاػ ااستقطاب
امحٖڣد من جٚا القٚا ٙالقاض بٚفٸ أعٖاد الطلبغ امسجليڗ في غياب التٖابيڇ امصاحبغ الضٚڣٙيغ علګ مستڤڥ بنياػ
ااستقباڋ ڣمستڤڥ التأطيڇين ،البيٖاغڤجي ڣاإداٙڬب
من جهغ أخٚڥ أجمٸ أعضا اللجنغ اإداٙيغ علګ تأكيٖ امڤقڀ الثابـ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي الٚاف ٬للتڇاجٸ
عن مجانيغ التعليږ امبڇمٌ في مشٚڣٵ القانڤڗ اإطا ٙڣسعيهږ للعمل علګ تعبئغ القڤڥ الڤطنيغ ڣكل مكڤناػ امجتمٸ امٖني
امهتمغ بالقضيغ الڤطنيغ الكبڇڥ للتڇبيغ ڣالتكڤين من أجل مڤاجهغ حاٛمغ محاڣلغ اإجها ٛعلګ مكتسظ امجانيغ باعتباٙها ليغ
من لياػ تحقيڄ ديمقٚاطيغ التعليږ ڣتكاف فٚص امڤاطنيڗ ،ڣأحٖ الحقڤځ اأساسيغ في مفهڤم امڤاطنغ ڣاانتما للمجمڤعغ
الڤطنيغ ،ڣك٘لڊ من أجل امساهمغ الڤاٛنغ ڣالفعالغ في النقا ١الڤطن ال٘ڬ سڤف ينطلڄ حڤڋ مڤضڤٵ مشٚڣٵ القانڤڗ
َ
السالڀ ال٘ك ٚمن أجل العمل علګ ٙفضڢ بالصيغغ الحاليغ امعبڇع عن اختياٙاػ م طٚع بامقاٙبغ امحاسباتيغ اماليغ ڣالٚاميغ
لتڇاجٸ الٖڣلغ عن دڣٙها الٚاعي للمٚفڄ العمڤمي للتڇبيغ ڣالتكڤينب
ڣمن منطلڄ طبيعغ النقابغ الڤطنيغ التعليږ العالي الت شكلـ دڣما طاٙا للٖٙاسغ ڣااقتڇاٍ ڣالٖفاٵ عن منظڤمغ
التكڤين ڣالبحن العلم باستقاليغ تامغ عن أڬ تڤجڢ فكٚڬ أڣ سياس أڣ عقائٖڬ ،ڣ طاٙا للعمل علګ تحقيڄ امطالظ
امشٚڣعغ لأسات٘ع الباحثيڗ ،ڣاعتباٙا لٖڣٙها كنقابغ مڤاطنغ ڣمڤقعها كقڤع اقتڇاحيغ ،ف ڗ اللجنغ اإداٙيغ ت كٖ بأڗ النقابغ
الڤطنيغ للتعليږ العالي ستعمل علګ ٙصٖ ڣمڤاجهغ ااختياٙاػ ڣالتٖابيڇ الت تحيٖ عن امباد اأساسيغ الت يتعيڗ مٚاعاتها من
أجل الحفاٱ علګ طابٸ امٚفڄ العمڤمي للتڇبيغ ڣالتكڤين ،ڣعلګ مجانيغ التعليږ ڣالتكڤين ،ڣسمڤ الشهادة الوطنية حت ينحصٚ
دڣ ٙام سساػ الخاصغ في التكڤين باأدا ڣتفادڬ انٜاقها لګ م سساػ للماڋ مقابل الشهادعب
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كما تٖعڤ الڤٛاٙع لالتڈام باتفاځ ت 2يڤليڤ8 ٛتة 2مٸ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣاإسٚاٵ بتمكيڗ امكتظ الڤطن
من مشاٙيٸ امٚاسيږ امتعلقغ ب حٖاف الدرجة دال في طاٙڬ "أستاٗ م هل" ڣ "أستاٗ التعليږ العالي" ڣك٘ا الدرجة ااستثنائية
في طا" ٙأستاٗ التعليږ العالي"  ،ڣمٚسڤم رفع حالة ااستثناء عن اأسات٘ع الباحثيڗ حملغ الٖكتڤٙاه الفٚنسيغ ،مٸ اأخ٘ بعيڗ
ااعتبا ٙمضمڤڗ املڀ امطلب امصادځ عليڢ في ام تم ٚالڤطن اأخيڇ ،ڣاستئناف عمل اللجنغ امشتڇكغ الخاصغ بالقانو
اأساس ي لأسات٘ع الباحثيڗ  ،معتبڇع أڗ ه٘ا اإسٚاٵ ينٖٙه في طا ٙديناميغ اإصاٍ منظڤمغ التڇبيغ ڣالتكڤين امجمٸ حڤلڢ
ڣطنيا ڣال٘ڬ أصبح عنڤانا ٙسميا للٖخڤڋ امٖٙس ڣالجامعي الحاليب كما تح٘ ٙمن التبعاػ الحٚجغ الت قٖ تنجږ عن أڬ
تماطل أڣ تسڤيڀ ڣمن ثاٙه السلبيغ علګ الٖيناميغ ام٘كڤٙعب
ڣفي ه٘ا الصٖد ف ڗ اللجنغ اإداٙيغ تجٖد تح٘يٚها من محٖڣديغ ثا ٙامبادٙاػ التجٜيئيغ في مقاٙبغ اإصاٍ الشمڤلي
الضٚڣٙڬ منظڤمغ التڇبيغ ڣالتكڤين ،معتبڇع أڬ مبادٙع فڤقيغ من الڤٛاٙع الڤصيغ هٖٙا للڤقـ ڣ خاا بمضمڤڗ الباٹ امشتڇڅ
ليڤم 3ت أكتڤب ٚثتة ،2ال٘ڬ ن ٨علګ طاځ ڣ ١ٙاإصاٍ الشمڤلي باإشٚاڅ الڤاسٸ لأسات٘ع الباحثيڗ انطاقا من الشعظب
كما تطٚقـ اللجنغ اإداٙيغ لګ الحملغ امغٚضغ الت تعٚضـ لها الجامعغ العمڤميغ في اأيام اأخيڇع من طٚف بع٬
امناب ٚاإعاميغ ڣبع ٬اأقام الٚخيصغ ،مستغلغ في ٗلڊ بع ٬الحڤادف العٚضيغ الت ا يخلڤ منها أڬ جسږ مهيكل ڣا أڬ
قطاٵ ،في محاڣلغ يائسغ للنيل من الڤضٸ ااعتباٙڬ داخل امجتمٸ لأسات٘ع بڤجڢ عام ڣأسات٘ع التعليږ العالي علګ ڣجڢ
الخصڤصب ڣ ٗ ت٘ك ٚاللجنغ اإداٙيغ بامڤقڀ الثابـ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ضٖ الفساد ڣممتهنيڢ أيا كاڗ مصٖٙه ،ف نها
تعتبڇ تحامل بع ٬الجهاػ علګ اأسات٘ع الباحثيڗ ڣمحاڣلتها تشڤيڢ صڤٙع الجامعغ العمڤميغ ڣبعن اليأ ٝحياڋ امٚفڄ
العمڤمي للتڇبيغ ڣالتكڤين لٖڥ امڤاطنيڗ ،خٖمغ للڤبياػ الٚيٸ ڣالٚبح السٚيٸ العابثغ في ه٘ا امجاڋ ،ڣدفعا للمڤاطنيڗ نحڤ
م سساػ التعليږ باأدا ب كما تستغٚب اللجنغ اإداٙيغ للتصٚيحاػ امتسٚعغ لبع ٬امس ڣليڗ السابقيڗ في النقابغ الت
أضفـ قسٚا صبغغ الظاهٚع علګ حڤادف عٚضيغ محصڤٙع في الٜماڗ ڣامكاڗ ،ڣتعتبڇها خاا بڤاجظ التحفٴ ال٘ڬ تفٚضڢ
أعٚاف ڣأخاقياػ العمل النقابيب
من جهغ أخٚڥ تح٘ ٙاللجنغ اإداٙيغ من اآثا ٙالڤخيمغ ما أضحګ يعٚف بظاهٚع ااستئساد لبع ٬امس ڣليڗ اإداٙييڗ
ڣ معانهږ في سلڤڅ امٜاجيغ ڣالشطٰ في استعماڋ السلطغ التٖبيڇيغ م سساػ التعليږ العالي ڣالجامعاػ ،ڣفي امضايقاػ
امتكٙٚع الت يتع ٩ٚلها اأسات٘ع الباحثڤڗ في بع ٬ام سساػ ،ڣصلـ حٖ التڤقيڀ التعسفي أڣ امتابعاػ القضائيغ الكيٖيغب
كما تطلظ من امكتظ الڤطن العمل علګ تعبئغ أكبڇ لأجهٜع امحليغ ڣالجهڤيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي مڤاجهغ ه٘ه
الظاهٚع ڣدفٸ امس ڣليڗ للتقيٖ بامقتضياػ القانڤنيغ في تحمل مس ڣلياتهږ بعيٖا عن الشطٰ ڣعن الڤشاياػ الكاٗبغب
ڣأخيڇا تهيظ اللجنغ اإداٙيغ بجميٸ اأسات٘ع الباحثيڗ التعبئغ من أجل الٖفاٵ عن طابٸ امٚفڄ العام للتڇبيغ ڣالتكڤين
ڣعن الجامعغ العمڤميغ ڣعن مهنغ اأستاٗ الباحن ڣالتصٖڬ الحاٛم للحماػ امغٚضغ الت تستهٖفهږ ،كما تٖعڤ جميٸ
مناضاػ ڣمناضلي النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي لګ االتفاف حڤڋ نقابتهږ العتيٖعب
حرر بالرباط يوم  23شتنبر 2018
اللجنة اإدارية للنقابة الوطنية للتعلي العالي
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