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 بالغ
 

ة ـــدورة الربيعية للسنــــات الـــدراك امتحانـــه املتعلق باستــــي الحالي في شقــــمواكبة منه للدخول الجامع
املتعلقة بالحالة الوبائية الحالية،  والذي يمر بكيفية استثنائية على إيقاع التطورات 2020-2019ة ــــالجامعي

 .2020شتنبر  21عن بعد يوم االثنين  عقد املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا  

 

جدد أعضاء املكتب الوطني الترحم على أرواح الزمالء الذين وافتهم املنية جراء ، في بداية االجتماع
بواجبهم املنهي، والذين ُيعتبرون بحق شهداء املهنة  أثناء قيامهم جميعا   19-تعرضهم لإلصابة بفيروس كوفيد

يتقدم املكتب الوطني بأصدق عبارات العزاء  ،النبيلة للتعليم العالي والبحث العلمي. وبهذه املناسبة األليمة
 واملواساة لعائالت زمالئنا الراحلين ولهيأة األساتذة الباحثين ببالدنا. 

 

الحاضرون إلى تقارير أولية حول الظروف واملالبسات التي أحاطت وتحيط بعملية بعد ذلك استمع 
رت بناء على قرار فوقي للوزارة بعيدا   ِّ

عن رأي الفرق البيداغوجية املختلفة والتي يرجع لها وحدها  التقييم، والتي ُدب 
نعيشه اآلن. وهكذا تتضح من  البث في مالءمة إكراهات التكوين والتقييم مع الظرف الوبائي االستثنائي الذي

 خالل هذه التقارير تفاوتات كبيرة ومتعددة في تعاطي اإلدارة مع الجائحة، وفي التقيد باملَتَعين في هذه الباب. 
 

من خالله استخالص الدروس واستدراك النواقص التي شابت العملية  وبعد نقاش عميق، مستشفا  
ادر يوم ــه الصــة وال سيما بالغــــمضامين البالغات السابق را  ــ، ومستحضةـــراسالستئناف الد دادا  ـــورة واستعــــكاملذ
 :غشت املنصرم، فإن املكتب الوطني 26

يعبر مرة أخرى عن رفضه للتجاوزات املتكررة لبعض املسؤولين اإلداريين عن مؤسسات التعليم العالي  .1
فيها املرسوم بقانون واملتعلق بحالة الطوارئ أو الجامعات، وتنصلهم من كل الضوابط القانونية بما 

 الصحية؛
يعبر عن رفضه القاطع لترجيح بعض املسؤولين اإلداريين ملا يسمى "مناعة القطيع" ومخالفة التدابير  .2

 االحترازية الرسمية الواجب التقيد بها، كما يحملهم مسؤولية العواقب السيئة لهذا املنحى؛ 

 ـــــ:يطالب الوزارة ب .3

على تمكين جميع مرتفقي مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث العلمي من اآلليات الخاصة  العمل .أ

برصد األعراض األولية لوباء كورونا، وبالتكفل التام بالتحاليل االختبارية املنتظمة الخاصة به، 

ظروف السالمة التي يتعين أن تواكب الدراسة والبحث في القاعات واملدرجات واملختبرات، من  وبتهييئ

 أجل إرجاع الثقة والطمأنينة خدمة للعملية التأطيرية في مجملها؛
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العمل على التصفية اآلنية للوضعية اإلدارية لألساتذة الباحثين الذين يغيرون اإلطار وتمكينهم، في  .ب

لنهائية مللفاتهم، من ممارسة مهامهم كاملة )اإلشراف على أعمال البحث والرسائل انتظار املعالجة ا

ها ..( التي يتيح،.واألطروحات، تقييم البحوث، عضوية لجان املناقشة والتأهيل الجامعي واملباريات

 ؛لهم تغيير اإلطار

 تصفية الترقيات املجمدة بإرادة مركزية انتقائية وتعسفية؛  .ت

نقاط امللف املطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحاصل بشأنها اتفاق مع تفعيل وأجرأة كل  .ث

جاع بعض الحكومي، ومحاولة الستر بقى من مصداقية التدبير على ما ت الوزارة منذ مدة، حفاظا  

 .الثقة في العمل التشاركي

املتآكلة الباحثين، و  ة الشرائية لألساتذةمحاولة الحكومة املس مرة أخرى بالقدر  قاطعا   يرفض رفضا   .4
 من القائمين على تدبير الشأن العام؛ بفعل الضربات التي تتلقاها تباعا   أصال  

مغبة استغالل حالة الطوارئ الصحية االستثنائية من أجل تمرير قوانين  لحكومة منيجدد تحذيره ا .5
)الحق في مجحفة تضرب مكتسبات الشعب املغربي بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة 

مى ب "املنظام اإلداري إرساء ما يس من مغبة ا يجدد تحذيره الوزارة الوصيةاإلضراب،...(؛ كم
بطريقة أحادية فوقية دون التوافق مع األساتذة الباحثين، ممثلين بالنقابة الوطنية للتعليم  للجامعات"

 ؛ين بموضوع الحكامة في الجامعةيولالعالي، املعنيين األ 

امللحوظ في االستجابة للملف املطلبي للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين )إلحاق املراكز يدين التلكؤ  .6
فقد قرر  ،مراكز واألكاديميات، الدكاترة، الترقيات،...(. وعليهــق بين الـــات التنسيـــرار آليـــبالجامعات، ق

شتنبر  30يوم األربعاء ز ــــص باملراكي الخاـــالدعوة إلى اجتماع ملجلس التنسيق القطاعاملكتب الوطني 
 .الجاري 

 

وفي الختام يهيب املكتب الوطني بالسيدات والسادة األساتذة الباحثين، أعضاء املكاتب الجهوية واملكاتب 
املحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، دعَم ومساندة زمالئهم في اضطالعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية 

 مواجهتهم للتغول اإلداري املتجلي في الخروقات املتعددة للقانون. و  عليها قانونا   املنصوص

 

 املكتب الوطنـــي

           
 
 


