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طني للتعلي العالي   النقاب ال
 اللجن اإداريــــــ                

         
 

 

طني ـاـــبيـ  للرأ العام ال
 

ــــٖعــــــــب ٙيــــــــــاللجن ـــــاجتمعي ــــــــږ العالــــــــــغ للتعليــــــــــغ الڤطنيــــــللنقابي ــــــڤع من امكتظ الڤطنـ ــــــغ اإدا ڤم ـــــغ يــ
ٚڣڗ في بٖايغ ب8تة2ينايٚ ثة اأحٖ ااجتماع لعٚض امكتظ الڤطني ال٘ڬ ألقاه الكاتظ  حين استمٸ الحاض

 ٚ ٚفها مساٙ املڀ امطلبي ڣأج ٚقلغ امفتعلغ التي يع ٚځ فيڢ للع ٙع أالعام، تط ا ع ما تږ ااتفاځ بشأنڢ مٸ الٛڤ
ٚفڢ الحڤاٙ  ٚځ للتڤقڀ ال٘ڬ ع ٙع بخصڤ٥ اإصاح الشمڤلي ال٘ڬ كاڗ مڤضڤع الڤصيغب كما تط ا مٸ الٛڤ

ٚ  3تالباٹ امشًڇڅ ليڤم  ٙئاسغ الحكڤمغ لطلظ ااجتماع ال٘ڬ قٖمڢ امكتظ ثتة2أكتڤب لګ عٖم استجابغ  ، ڣ
ضافغ لاستعٖاد  الڤطنيب ڣختږ كلمتڢ بعٚض الجهڤد التي ب٘لها امكتظ الڤطني لحل مجمڤعغ من امشاكل، 

ٚ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العاليبامادڬ ڣاللڤجيس ٚ الحادڬ عش تم  تي لعقٖ ام
  

ڣڋ ال٘ڬ أعقظ كلمغ  ٙيغ خاڋ النقا١ الكثيڀ ڣالعميڄ ڣامس ڣقٖ استحضٚ أعضا اللجنغ اإدا
ٚڣف السياسيغ ڣااجتماعيغ التي ينعقٖ فيها ه٘ا  ملحڤظغااجتماع ڣالتي تتسږ بًڇاجعاػ  امكتظ الڤطني الظ

ٚياػ العامغبكما تتسږ بامقاڣمغ الشعبيغ في عٖع مناطڄ في  ڣخطيڇع في بع٬ الحقڤځ امنًَڈعغ علګ مستڤڥ الح
ٚع ع ڣالصڤي اكٙڤ ٚادع ٛڣ ٚڣ٭ الٖنيا ، ٙبڤع الباد )الحسيمغ ڣج ببب( لحااػ التهمي٤ ڣالبطالغ ڣانعٖام الش

ٚامغ اإنسانيغ  ٚبيللك ٙادع ، ڣتفش ي الفساد في تٖبيڇ التي يعاني منها اإنساڗ امغ الشأڗ العام في غياب اإ
ڣليغ بامحاسبغ ڣالقطٸ النهائي مٸ  ٚبط امس ٚيغ ل ٚاطيغ العص السياسيغ الصادقغ اعتماد اآلياػ الٖيمق

ٜاجيغب ٚ ااستبٖاد ڣام  ظڤاه
  

ٚأڬ العام الڤطني ڣتأسيسا   ٙيغ تعلن لل ڗ اللجنغ اإدا  :علګ ما سبڄ ف

 للمكتظ الڤطني ال٘ڬ عمل علګ: تحيتها بت

 امشاكل التي اعًڇػ تطبيڄ ااتفاځ ال٘ڬ سبڄ أڗ تږ بيڗ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي  حل
ٜمن الكامل امعٖڋ )ڣ  ٙتي التعليږ العالي ڣالصحغ ڣالهيأع الڤطنيغ لأطبا بخصڤ٥ ال ٛا  (؛TPAڣ

  امكثڀ مٸ قطاع الًڇبيغ الڤطنيغ من أجل ااستجابغ للمطالظ العادلغ أسات٘ع ٙ مڤاصلغ الحڤا
ٚاكٜ الجهڤيغ مهن الًڇبيغ ڣالتكڤين ڣامتمثلغ أساسا   ٚاكٜ الحامليڗ  مطلظفي  ام ٚاٹ أسات٘ع ام ف

ٚسڤم اإحٖاف فيما يتعلڄ  طاٙ أستاٗ التعليږ العالي مساعٖ، ڣمطلظ احًڇام م اه في  للٖكتٙڤ
ٜ حفاظا علګ هڤيتها ڣاستقاليتها ٚاك ٚڥ بام  ببالتكڤيناػ التي تج

  ين َٗ ٛٙع أستا ا لګ غايغ صٖٙڣ  ،بجامعغ الحسن اأڣڋ بسطاػم ٙڬ  دا ٚضا لشطط  سبڄ أڗ تع
 الحكږ ااستئنافي لصالحهما ڣال٘ڬ أحڄ الحڄ ڣأبطل الشططب 
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  :عل مست التعلي العالي والبحث العلمي .2

 ٚقلغ التي تعًڇڬ تطبيڄ ما سبڄ ااتفاځ حڤلڢ في املڀ امطلبي؛  تنٖد بالتڤقڀ ڣالع

 ٚڣلغ الحكڤم ڣلياتها في تمڤيلتنٖد به لګ الًڇاجٸ عن مس ڣدعږ قطاع اسًڇاتيجي كالتعليږ  غ 
ٙ  التكڤين ڣالبحنڣ  ٙ في غياب أڬ حڤا ٙ القانڤڗ اإطا صٖا ٚع في  ، ڣفي ڣقـ ڣطنيمن خاڋ التس

ٚي٠ الًڇاجٸ عن مجانيغ التعليږ  ٙع الڤصيغ تعي٤ حالغ اانتظاٙب كل ٗلڊ بهٖف تك ا ٛالـ الٛڤ ا
ٚائظ،كحڄ أساس ي لٖافعي  غٖاځ العطا من اماڋ  الض في الڤقـ ال٘ڬ ا تتڤانى الحكڤمغ عن 

ٚيٸ الناف٘ع في دڣاليظ الٖڣلغ، ٗلڊ التمڤيل ال٘ڬ يبلغ في بع٬ اأحياڗ  العمڤمي علګ دڣائٚ ال
سساػ الخاصغ؛40%  ، من ميڈانيغ التسييڇ لبع٬ ام

  لګ جمعياػ اآ لګ جميٸ النقاباػ اأكٌڇ تمثيليغ ڣ با ڣجميٸ منظماػ امجتمٸ امٖني تڤجڢ نٖا 
ٙسغ العمڤميغ  ٙ الباد من خاڋ تهمي٤ امٖ ٚا للتنسيڄ قصٖ مڤاجهغ سياسغ ااستهانغ بأمن ڣاستق

ٚ اليأٝ ڣاإحبا٭؛ لګ دڣائ ٜعڤم، ڣالٖفٸ بالشباب  ٙ ام  ال٘ڬ يبقى الغايغ اأساسيغ من قانڤڗ اإطا

 ٚع اأخيڇع لكتابغ الٖڣلغ في التعل يږ العالي ڣالبحن العلمي بخصڤ٥ عمليغ التقييږ ٙفضها للم٘ك
ٙه سياځ التعليږ العالي ڣالبحن العلمي  ٚع تمـ صياغتها ڣفڄ ٗهنيغ خا ٜعڤم، ڣهي م٘ك ام
مغ للڤكالغ الڤطنيغ لتقييږ ڣضماڗ جڤدع التعليږ العالي ڣالبحن  ِ

ڣتتعاٙض مٸ النصڤ٥ امنظ 
ٚع عن كڤ ANEAQالعلمي )  ؛طالبغ بتسهيل عمليغ التفتي٤نها م(حين ا تعٖڣ تلڊ ام٘ك

  عٖاد ٚ بها بع٬ الجامعاػ عمليغ التفكيڇ في تقييږ ڣ ٚعغ التي تٖب ٙتجاليغ ڣامتس ٚيقغ اا ٙفضها للط
ٚتقظ؛ حاإصا   البيٖاغڤجي ام

  يقاع سساػ للتعليږ العالي التي تعي٤ علګ  ٙڬ في عٖع م ٜمن اإدا ٚفڢ ال ٙ ال٘ڬ يع ٚابها للهٖ استغ
قـ من٘ شهٙڤ ڣا ٙع؛ام ٚتفقي اإدا ٚقل مصالح م ٙيٸ ڣيع  ل٘ڬ يعطل مشا

  ٙع في انتخاباػ الهياكل الجامعيغ في الكثيڇ من امڤاقٸ شجبها للتٖخل السافٚ ڣامفضڤح لإدا
ٙج ٚعالجامعيغ لٖ ٚ يكتس ي صبغغ الظاه ٚقلغ العمل النقابي بامحاڣاػ اليائسغ غ أصبح اأم ، ڣلع

ڣڗ كٖ ڣقڤفها مٸ كل مناضليها من أجل الٖفاع يږ العاليالنقابغ الڤطنيغ للتعل للتٖخل في ش ، ڣت
لګ جانظ امكاتظ امحلغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ  عن استقاليتها، ڣتعبڇ بامناسبغ عن ڣقڤفها 
سفي في صمڤدها  ٚ ڣالكليغ امتعٖدع التخصصاػ في  العالي في كل من كليتي الحقڤځ بتطڤاڗ ڣأكادي

ٚ الشطط ڣا  لفساد؛ڣمقاڣمتها مظاه

  ٙفضها القاطٸ ڣاستهجانها محاڣلغ التڤظيڀ بالتعاقٖ في مجاڋ التعليږ العالي ڣالتأطيڇ العلمي
سساػ أڣ تخصصاػ  ٚ التڤقڀ في عٖع م حٖاف امناصظ اماليغ الكافيغ مڤاجهغ خط ڣمطالبتها ب

ٚاع  ٙع اإس ا ٚا بلڤٹ أعٖاد هائلغ من اأسات٘ع سن اإحالغ علګ التقاعٖ، ڣمطالبتها الٛڤ بااتفاځ ج
ٜع لتمٖيٖ سن اإحالغ علګ  اػ امصاحبغ ڣامحف ٚا مٸ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي حڤڋ اإج

 ؛ابهالنقابغ التقاعٖ ال٘ڬ طاما نادػ 
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  ٚاجعغ القانڤڗ الجٖيٖ للتقاعٖ في الڤظيفيغ العمڤميغ ال٘ڬ يحمل امڤظفيڗ مطالبتها الحكڤمَغ بم
ٙادع السياسيغ في مختلڀ الصناديڄ؛تبعاػ سڤ التسييڇ ڣالفساد امحصن   باإ

  ٚفٸ من أجٙڤ السيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗ للحٖ من سياسغ ااستهٖاف التي مطالبتها بال
ٚائيغ ٙتهږ الش ٚب قٖ  بتطالهږ من خاڋ ض

  

ٙا   ٙع عن بنڤد ڣمقتضياػ ااتفاځ امشًڇڅ ليڤم  ڣاعتبا ا ٚ  3تلًڇاجٸ الٛڤ ڣا سيما لعٖم  ثتة2أكتڤب
ٚ مٸ  ٙ ال٘ڬ تقٖمـ بڢ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي، في تعاٙض ساف ٙئاسغ الحكڤمغ لطلظ الحڤا استجابغ 

ٚسمي بفضيلغ الحڤاٙ ااجتماعي، ڣمڤاجهغ  لسياسغ التسڤيڀ ڣامماطلغ ال ڣلڤڗ اادعا ال تي يعتمٖها امس
طاځ خطغ نضاليغ  ٙيغ تعلن عن  ڗ اللجنغ اإدا الحكڤميڤڗ بخصڤ٥ املڀ امطلبي لأسات٘ع الباحثيڗ، ف

 :ــــتصاعٖيغ تبتٖ ب
م الثاثاء   8تة2فبراير  ة2ضراب وطني ي

 :عل امست التنظيمي ب3

  ٙيغ ٚٙ اللجنغ اإدا طنيتق تمر الحاد عشر للنقاب ال للتعلي العالي بمراكش أيام  عقد ام
ٚحلغببٸ تكليڀ امكتظ الڤطني م 8تة2أبريل  29و  28و 27  تٖبيڇ ام

 :عل مست نضاا شعبنا ب4

  ٙيغ مسانٖتها للمقاڣمغ الشعبيغ لكل أشكاڋ ااستبٖاد ڣالتهمي٤ ڣاإقصا في تعلن اللجنغ اإدا
حڄ النشطا ااجتماعييڗ ڣتطالظ جميٸ امڤاقٸب كما تطالظ بڤقڀ امحاكماػ ڣامتابعاػ في 

ٚ القضائيغ في حڄ كل العابثيڗ  عماڋ امساط ڣليغ بامحاسبغ ڣ ٙبط امس بالتفعيل العملي مبٖأ 
ٙ البادب ٚا ٚين بأمن ڣاستق  باماڋ العام ڣامقام

 :عل امست العربي .5

 ٙيغ دعږ ڣمسانٖع النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي للشعظ ال فلسطيني امقاڣم تجٖد اللجنغ اإدا
ٚيكيغ بخصڤ٥ مٖينغ  ٙع اأم ٙعن لإدا ٙ اأ ٚا ٚاطيغ ڣتشجظ الق ٚامغ ڣالٖيمق ٚيغ ڣالك من أجل الح

 القٖٝب

 

ٙيغ بجميٸ السيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗ باالتفاف حڤڋ نقابتهږ  ڣفي اأخيڇ تهيظ اللجنغ اإدا
لګ ٥ٙ الصفڤ  نجاح العتيٖع النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣ نجاح الخطغ النضاليغ امقبلغ ڣ ف ڣالعمل علګ 

د أدائهاب  ِ
ٚ الڤطني امقبل بما يقڤڬ من مكانغ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣيجڤ  تم  محطغ ام

 
 

 
 

م            8تة2 يناير 7حرر بالرباط ي
طني للتعلي العالي           اللجن اإداري للنقاب ال
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